
ÖVERENSKOMMELSE

Datum 2018-05-15

Parter Svenska Flygbranschen (SFB)

Svensk Flygteknikerförening (5FF)

Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Ärende Kollektivavtal rörande Flygtekniker med typcertifikat

Parterna enas om att prolongera rubricerat kollektivavtal för tiden den 1 november 2017 till den
31 oktober 2020 i enlighet med lydelsen av det avtal som efter uppsägning löper ut den 31
oktober 2017.

Om part senast den 30 april 2019 har sagt upp kollektivavtalet upphör avtalet
att gälla den 31 oktober 2019. Sådan uppsägning får endast ske om motsvarande
uppsägning skett av parterna till hidustriavtalet.

Såvida förtida uppsägning enligt ovan inte sker, förlängs avtalet år från år efter den 31 oktober
2020, såvida inte begäran om förhandling sker minst två månader före den 31 oktober 2020. Om
begäran om förhandling framställs före detta datum gäller avtalet för tiden efter den 31 oktober
2020 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid.

Fr o m den 1 november 2017 införs deltidspension (deltidspensionsavsättning) på
kollektivavtalsområdet Flygtekniker med typcerttfikat. Parterna är överens om att träffa avtal med
Fora angående administration av premier till deltidspension enligt bilaga 1.
Förvaltningskostnader och kostnader för premieöverföring ska belasta premierna, i enlighet med
villkoren i bilaga 1.

Lön:

Utgående löner höjs under avtaisperioden enligt följande:

2,0 % den 1 november 2017
2,0 % den 1 november 2018
2,0 % den 1 november 2019

Med utgående lön avses samtliga lönedelar med undantag för de fall det av en lokal
överenskommelse uttryckligen framgår att lönetillägg ska undantas från den årliga
lönerevisionen.



Deltidspension:

Avsättningar för deltidspension:

0,2 % den 1 november 2017
0,0 % den 1 november 201$
0,3 % den 1 november 2019

Arbetstagare som omfattas av uP planen:

För arbetstagare på kollektivavtalsområdet Flygtekniker med typcerttflkat som efter beslut från
Försäkringsnämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ska undantas från SAF LO, och istället
omfattas av ITP planen, sker lönehöjningarna istället enligt nedan:

Utgående löner höjs under avtalsperioden enligt följande:

2,2 % den 1 november 2017
2,0 % den 1 november 201$
2,3 % den 1 november 2019

Med utgående lön avses samtliga lönedelar med undantag för de fall det av en lokal
överenskommelse uttryckligen framgår att lönetillägg ska undantas från den årliga
lönerevisionen.

För dessa arbetstagare sker ingen avsättning för deltidspension.

Bruttolöneväxling:

Avtalsbundna företag ska förutsättningslöst undersöka möjligheten att erbjuda arbetstagare
bruttolöneväxling avseende tjänstepension. 1 händelse av att ett enskilt företag finner sådan
lösning möjlig kan företaget och arbetstagare träffa överenskommelse om bruttolöneväxling
under avtalsperioden och därefter.

Arbetsgrupp:

Nedan arbetsgrupper som tillsattes år 2016 fortsätter sitt arbete under samma förutsättningar
kommande avtaisperiod.

- Arbetsgrupp med syfte att utreda förutsättningarna för att införa
arbetstidslagen/arbetstidsbestämmel ser i kollektivavtalet,

- Arbetsgrupp med syfte att utreda förutsättningarna att införa divisorer på rörliga lönedelar.

Följande nya arbetsgrupper tillsätts:
- Arbetsgrupp för översyn av lönestrukturen.
- Arbetsgrupp för översyn och redigering av avtalstexten.
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Avtalskommentar:

Parterna enas om partsgemensam kommentar till Flygteknikeravtalet avseende deltidspension,
enligt bilaga 2.

SVENSKA FLYGBRANSCHEN

fO2

ovisa Nellevad
atum: 14 maj 201$

SVENSKA
FLYGTEKNIKERFÖRENNGEN

Ola Blomist
Datum: 14maj2018

SVENSKA
TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET

peter Winstén
Datum: 15 maj 2018

Dal
Datum: 15 maj 2018



Bilaga 1 - Avtal om uppdrag till Fora

Avtal om uppdrag till Fora

Detta avtal mellan Fora AB, 556541-8356, förkortat “Fora”, och Svenska
Flygbranschen, 802015-4210, nedan förkortat “SFB”, Svensk
Flygteknikerförening, nedan förkortat “SFF”, 802009-5181, samt Svenska
Transportarbetareförbundet, nedan “Transport”, 802003-5476, reglerar uppdrag
till Fora om att driva in, administrera samt förmedla pensionspremier avseende
Deltidspension. Fora, SFB, 5FF och Transport benämns i detta avtal gemensamt
som “Parterna” och individuellt för “Part”.

1. BAKGRUND OCH SYFTE

SFB, 5FF och Transport, har träffat kollektivavtal om en kompletterande premie
till Avtalspension SAF-LO “ASL” kallad Deltidspension (för anställda som
omfattas av kollektivavtal som framgår av Bilaga 2 till detta avtal, och som inte
undantagits från ASL efter beslut från Försäkringsnämnden för
arbetsmarknadsförsäkringar) den [datum] med efterföljande överenskommelser
avseende premienivå. Deltidspension ska debiteras arbetsgivare från och med
den 1 november 2017.

Fora har Finansinspektionens tillstånd att verka som försäkringsförmedlare och
står under Finansinspektionens tillsyn. Fora administrerar på uppdrag av
Svenskt Näringsliv och LO bland annat ASL och har därigenom vissa uppgifter
om medlemsföretagen inom SFB, SFF och Transport. Fora administrerar idag
ftera av ÄFA Försäkrings produkter och har upparbetade administrativa rutiner
för hantering av olika försäkringsprodukter.

Syftet med detta avtal är att reglera förhållandet mellan Fora och Parterna
avseende hur Foras hantering av den kompletterande premien ska utföras.

2. AVTALSHANDLINGAR

För avtalet gäller detta avtal samt Bilagorna 1-3.

Bilaga 1: AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Ävtalspension SAF-LO,
Försäkringsvillkor och bestämmelser

Bilaga 2: Kollektivavtal som omfattas av Deltidspension

Bilaga 3: Rapporter enligt standard

Vid motstridiga uppgifter i avtalshandlingama gäller detta Avtal före uppgift i
bilaga och bilagorna i nummerordning.
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3. FORAS ÅTAGANDEN M.M.

Foras uppdrag består i att förmedla Deltidspension från arbetsgivare som
omfattas av kollektivavtal, i enlighet med Bilaga 2, till den pensionsförvaltare
som den anställde valt för sin Avtalspension SAF-LO.

Fora ska härvid administrera inklusive driva in och förmedla Deltidspension för
företag som är bundna till kollektivavtal i enlighet med Bilaga 2. Det är företaget
som tecknar försäkringsavtal med Fora i enlighet med
kollektivavtalsskyldigheten och sedan har att fullgöra försäkringsavtalet i
förhållande till sina anställda, dvs personer som företaget har avtal om
anställning med. Fora har då också rätt att företräda den/de anställda i
förhållande till arbetsgivaren i frågor gällande den/deras rätt till premier till
Deltidspension. Skyldigheten för företaget att teckna försäkringsavtal samt
fullgöra pensionsavtalet följer av kollektivavtal som framgår av Bilaga 2.

Fora åtar sig att beräkna och, till företag enligt ovan som omfattas av skyldigheten
att erlägga premier för Deltidspension fakturera samt hantera uppbörden av
premier. Fora ska därefter utbetala erlagda premier till försäkringsgivaren.

Uppdraget innefattar även att återbetala för mycket inbetald premie till
arbetsgivaren.

Uppdraget, beräkning, fakturering, uppbörd och utbetalning, sker i enlighet med
av Fora framtagna, och vid var tid gällande, administrativa rutiner med
beaktande av de regler som gäller för administration av Foras uppdrag avseende
AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring samt Avtaispension SAF-LO.

4. HUR FÖRSÄKRING SPREMIERNA SKA HANTERAS

Försäkringspremier avseende Deltidspension som förmedlas från arbetsgivare
till försäkringsgivare i enlighet med detta avtal placeras i samma försäkring som
den anställde valt för premierna avseende Avtalspension SAF-LO.

Till anställda under 25 år, som ännu inte omfattas av Avtaispension SAF-LO, åtar
sig Fora att initialt skicka information om vilka val som kan göras samt
tillvägagångssättet för detta. Den anställde har därefter 30 dagar på sig att göra
ett val innan några premier överförs. För det fall den anställde inom denna tid
inte gör ett eget aktivt val överförs premien till det av Svenskt Näringsliv och LO
beslutade ickevalsalternativet.

För försäkringarna samt administrationen av dessa gäller vid var tid gällande
gemensamma försäkringsvillkoren för AFA-försäkringarna och Avtalspension
SAF-LO, Bilaga 1.
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5. DEBITERING AV PREMIE

Premier avseende Deltidspension beräknas på det av arbetsgivaren till Fora
inrapporterade löneunderlaget för arbetare.

Premier som avser Deltidspension omfattas inte av garantiregeln enligt 19 § i de
gemensamma försäkringsvillkoren för AFA-försäkringarna och Avtaispension
SAF-LO, se Bilaga 1.

Procentsats avseende Deltidspension ska meddelas till Fora året innan
procentsatserna ska tillämpas. Finns olika procentsatser över året, jämkas
premien i enlighet med av Fora framtagna, och vid var tid gällande,
administrativa rutiner med beaktande av de regler som gäller avseende AFA
försäkringarna samt Avtaispension SAF-LO. 1 dessa fall skickar Fora ut
meddelande till vardera Part som måste godkänna den jämkade premien innan
denna kan tillämpas vid fakturering.

SFB, SFF och Transport ansvarar för att de till Fora meddelade procentsatserna är
korrekta.

Tillgångar som Fora får hand om för kunds räkning ska, i enlighet med 5 kapitlet,
5 § försäkringsförmedlingslagen (2005:405), särredovisas och hållas avskilda från
Foras egna medel.

6. INFORMATION OM VILKA ARBETSGIVARE SOM OMFATTAS

SFB, 5FF och Transport ska lämna uppgifter om vilka nytillkomna och avförda
företag som omfattas av skyldigheten att erlägga premier för Deltidspension.
Beträffande medlemmar i SFB lämnas dessa uppgifter till Svenskt Näringsliv som
vidarebefordrar uppgifterna till Fora.

5FF och Transport lämnar information om arbetsgivare som tecknat hängavtal.
Fara har rätt att lämna SFF och Transport instruktioner för hur informationen ska
lämnas och därvid begära att denna ska lämnas elektroniskt. Fora ska i god tid
innan ändring av uppgiftslämnande genomförs lämna information om detta till
SFF och Transport.

SFB, SFF och Transport ansvarar var och en för sig för att de uppgifter som
lämnats till Fora angående nytillkomna och avförda företag som omfattas av
skyldigheten att erlägga premier för Deltidspension är korrekt.

7. AVKASTNING OCH RÄNTOR

För premier avseende intjänandeåret som kommit Fora till handa utgår en
schablonavkastning för intjänandeåret och en schablonränta för tiden därefter
fram till dess att premien överförts till den, av den anställde, valda
pensionsförvaltaren i enlighet med de regler som Fora vid var tid tillämpar.
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Såväl vid fakturering av slutlig premie som vid kreditering av för hög erlagd
preliminär premie ska företag som omfattas av Bilaga 2 erlägga respektive
erhålla ränta enligt de regler som gäller för de gemensamma
försäkringsvillkoren för AFA Försäkringarna och Avtaispension SAF-LO, se
Bilaga 1.

Ytterligare räntor avseende t.ex. dröjsmål kan utgå i enlighet med de
gemensamma försäkringsvillkoren för AFA Försäkringarna och Avtaispension
SAF-LO, se Bilaga 1.

8. PENSIONSBESKED

Pensionsbesked skickas av Fora till alla individer som får pensionspremier
förmedlade via Fora. Deltidspension särredovisas inte på pensionsbeskedet utan
ingår i redovisningen av det totala kapitalet, dvs, tillsammans med premier för
Avtalspension SAF-LO. Under årsavstämning i pensionsbeskedet redovisas det
senaste årets inbetalda premier avseende Deltidspension.

9. AVGIFTER

Ersättning till Fora för implementering, förvaltning, premieöverföring och
administration tas ut inom ramen för den premie för Deltidspension som
arbetsgivaren har att betala enligt kollektiv-/hängavtal.

Ersättningen till Fora tas ut i form av en procentsats av inbetalade premier. För
närvarande är Foras ersättning 1,5 ¾ ink. moms.

Fora har rätt att justera ersättningen. Fora ska senast 8 månader före
kalenderårets utgång skriftligen meddela SFB, SFF och Transport om sådan
justering. Justeringen träder omedelbart i kraft om skriftlig invändning inte är
Fora tillhanda senast 7 månader före kalenderårets utgång. Om ersättningen inte
justeras gäller föregående års ersättning.

10. FÖRFARANDET VID TVISTER

Fora har genom detta avtal Parternas uppdrag, och skyldighet att vid
uppkommen tvist driva in premier i enlighet med detta avtal, vid samtliga
uppkommande tvister gentemot arbetsgivare avseende betalningsskyldighet för
Deltidspension.

11. ÄNDRINGAR 1 AVTALET

Ändringar av och tillägg till avtalet och dess bilagor ska för att vara bindande
vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna såvida inte
annat framgår av detta avtal. För ändringar av försäkringsvillkoren, Bilaga 1,
gäller särskilda regler.
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12. MEDDELANDEN

Meddelanden mellan Parterna med anledning av avtalet ska skickas genom brev
eller e-post.

13. SEKRETESS

Vardera Parten ska så länge avtalet varar och därefter behandla innehållet i detta
avtal med försiktighet och ska inte sprida avtalet om det inte bedöms lämpligt.

14. ANSVAR

Fora ansvarar inte för skada som kan drabba SFB, SFF, Transport, arbetsgivare,
anställd eller annan till följd av att uppgifter om procentsats och/eller
löneunderlag samt övriga uppgifter från SFB, SFF, Transport, arbetsgivare,
anställd eller annan inte erhålls, är försenade, felaktiga eller ofullständiga.

Parts ansvar enligt detta avtal avser endast ersättning för direkt skada och
omfattar således inte ersättning för indirekt förlust som drabbar motpart, såsom
utebliven vinst, förväntad besparing, förlust av inkomst, skadestånd och vite
m.m. även om Part uppmärksammats på möjligheten att sådan skada kan uppstå.

15. FORCE MAJEURE

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt
avtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges
nedan (“befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt
försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom befriande omständighet ska
anses bland annat myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller
ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning
eller olyckshändelse av större omfattning. Förbehållet ifråga om konfliktåtgärder
gäller även om Part själv vidtar eller är föremål för sådan åtgärd.

Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål
underrätta andra Parten därom.

16. FULLSTÄNDIG REGLERING

Avtalet utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor avseende uppdraget
till Fora om administration av Deltidspension Parterna emellan. Alla skriftliga
och muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet
i detta avtal.



17. AVTALSTID

Detta avtal gäller tillsvidare från undertecknandet. Skriftlig uppsägning ska ske
minst 6 månader före kalenderårsskifte för att avtalet ska upphöra att gälla från
och med kalenderårsskiftet.

Beräkning, fakturering, uppbörd och utbetalning som avser slutliga premier för
Deltidspension avseende det senaste kalenderåret som avtalet gällt samt
eventuella retroaktiva slutliga premier för Deltidspension avseende föregående
år ska även ske efter det att avtalet upphört att gälla i enlighet med av Fora
framtagna, och vid var tid gällande, administrativa rutiner med beaktande av de
regler som gäller avseende AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring samt
Avtalspension SAF-LO såvida Parterna inte kommer överens om annat.

18. FÖRTIDA UPPHÖRANDE

Vardera Parten äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande

a) om endera Parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt
avtalet, och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftligt meddelande
av de andra Parterna därom.

b) Om endera parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling, träder i
likvidation, underlåter att infria icke-tvistig förbindelse eller eljest kan
anses ha kommit på obestånd.

19. TVIST

Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av Skiljenämnden
för arbetsmarknadsförsäkringar.

Detta avtal har upprättats i tre exemplar varav Parterna tagit var sitt.

Stockholm den / 2018

Fora AB Svenska Flygbranschen Svensk Flygtekniker
förening

Marita Odélius Engström Mattias Dahl Ola Blomqvist

Svenska Transportarbetareförbundet

Tommy Wreeth
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Bilaga 1 till Avtal om uppdrag till Fora

Villkor
AFA-färsäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO

Bilaga 2 till Avtal om uppdrag till Fora
Uppdragets omfattning

Arbetsgivare som omfattas av uppdraget JA/NEJ

Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal genom medlemskap i arbetsgivarförbund. JA

Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal genom hängavtal. JA
Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal genom Medbestämmandelagen § 26 och 28. JA

Kollektivavtal som omfattas av uppdraget
Kollektivavtalets namn* Parter

flygtekniker med typcertifikat Svenska flygbranschen, Svensk
flygteknikerförening, Svenska
Transportarbetareförbundet

Även företagsavtal ska redovisas.

Bilaga 3 till Avtal om uppdrag till Fora

Rapporter enligt standard
Uppdragsgivarrapport
Rapport 1: Antal företag som omfattas
Rapport 2: Löner och premier för innevarande och föregående år

Gruppindelning:
- Medlemskap inom Svenskt Näringsliv
- Medlemskap utanför Svenskt Näringsliv
- Hängavtal
- MBL26
- MBL28
- Kan ej placeras vid tillfället

Rapporterna skickas två gånger per kalenderår.

Ekonomirapport
Rapport 1: Visar vad fora fakturerat företagen för perioden.
Skickas månadsvis.

Rapport 2: Visar vad Fora har fördelat och utbetalt i likvida medel till uppdragsgivaren.
Skickas månadsvis.

Rapport 3: Visar ingående och utgående balans för året.
Skickas en gång per år i samband med årsbokslutet.

Rapport 4: Visar obetalda fakturor samt vilken status fakturorna har hos fora.
Skickas en gång per år i samband med årsbokslutet.



Bilaga 2 — Partsgemensam kommentar till Flygteknikeravtalet

Partsgemensam kommentar till

Kollektivavtal

Parter
• Svenska Flygbranschen

• Svenska Transportarbetareförbundet

• Svensk Flygteknikerförening

Avtalsområde
Flygtekniker med typcertifikat

Giltighetstid
1november 2017—31 oktober2020

Senast uppdaterad: 15 maj 2018



§ 10 Deltid i pensioneringssytte (Deltidspension)

Momi
Arbetstagare kan ansöka om rätt till deltidspension från och med den månad arbetstagaren
fyller 60 år. Om deltidspension beviljas är anställningen från det att deltidspensionen
börjar gälla, en deltidstjänst med den sysselsättningsgrad som följer av deltidspensionen.

Avsättning enligt § 18 görs i syfte att skapa förutsättningar för arbetstagaren att gå i
deltidspension.

Företrädesrätt till anställning med högre sysselsättningsgrad enligt 25 a §
anställningsskyddslagen gäller inte för arbetstagare som har deltidsanställning genom
deltidspensionering enligt detta avtal.

Anmärkning:

Parterna är överens att avtalet ska anpassas till vid var tid gällande författningsregler
rörande pension, t.ex. skatteregler avseende uttag av pensionsförsäkring.

Avtalskommentar:

Syftet med avtal om deltidspensionering

Parternas utgångspunkt är att arbetstagarna i framtiden kommer att vara yrkesverksamma
högre upp i åldrarna än vad fallet är idag. För många kommer det att medföra
påfrestningar som gör det nödvändigt att arbeta något mindre mot slutet av yrkeslivet
genom att minska sysselsättningsgraden från heltid till deltid. Syftet med bestämmelserna
om deltidspension är att således ge möjlighet till ett längre yrkesliv och skapa
förutsättningar för generationsväxling.

Tanken med deltidspensionering är således inte att skapa förutsättningar för arbetstagaren
att åta sig andra anställningar, förvärvsuppdrag eller förvärvs- verksamhet vid sidan av
den ordinarie anställningen. Sådana motiv utgör alltså inte skäl att bevilja deltidspension.

Av avtalets syfte följer också att en deltidspensionering inte kan innefatta förutsättningen
att arbetstagaren efter deltidspensioneringen arbetar övertid på ett sätt som fyller upp tid
så att arbetstagarens verkliga normalarbetstid motsvarar en högre sysselsättningsgrad än
den angivna. Detta innebär självfallet inget hinder mot att arbetstagaren arbetar övertid i
sådana situationer som han skulle ha arbetat övertid om han inte hade varit
dehidspensionerad.

Arbetstagaren kan givetvis åta sig uppdrag i ideella föreningar, bedriva hobbyverksamhet
eller ta anställningar av mindre omfattning. Det gäller inte några inskränkningar av
arbetstagarens möjligheter på det här området utöver vad som allmänt följer av ett
anställningsavtal, t.ex. förbudet mot att bedriva konkurrerande verksamhet och förbudet
mot att åta sig uppdrag som är olämpliga eller annars kan utgöra hinder mot fullgörandet
av förpliktelserna enligt anställningsavtalet.

Parterna är också överens om att avtalet inte innebär att arbetsgivaren för att möjliggöra
deltidspensionering måste överväga lösningar som med nödvändighet innebär
nyanställning av personal på deltid eller inhyrning av arbetskraft.



Mom 2 Ansökan och underrättelse
Arbetstagaren ska hos arhetsgivaren skriftligen ansöka om deltidspension sex
kalendermånader före det att deltidspensionen ska börja gälla. Av ansökan ska tydligt
framgå vilken sysselsättningsgrad som avses.

Samtidigt som ansökan lämnas till arbetsgivaren ska arbetstagaren underrätta lokal
facklig part.

Senast två månader från det att arhetsgivaren mottagit ansökan ska arbetsgivaren
skriftligen till arbetstagaren och lokal facklig part meddela svar om ansökan beviljas eller
inte, för det fall inte uppskov överenskommits med arbetstagaren. Att inte svara i rätt tid
utgör ett brott mot en ordningsföreskrift och har därmed inte innebörden att ansökan ska
anses beviljad. Arbetsgivaren kan avslå ansökan om deltidspension om ett beviljande vid
en objektiv bedömning skulle medföra en heaktansvärd störning i verksamheten.

Avtalskommentar:

Arbetsgivaren ska på ett seriöst och konstruktivt sätt överväga om det finns möjlighet till
att bevilja ansökan om deltidspension. Prövningen ska ske med utgångspunkt från frågan
om en deltidspension vid en objektiv bedömning skulle innebära en beaktansvärd störning
i verksamheten.

Ansökan

Som framgår av avtalstexten ska ansökan ske skriftligt och med angivande av önskad
sysselsättningsgrad. Ansökan sker på sökandens risk vilket innebär att den som påstår att
ansökan har gjorts måste kunna visa att så är fallet.

1 de efterföljande kontakterna med arbetsgivaren bör arbetstagaren uppge omständigheter
av betydelse för ansökan. Det kan t.ex. vara att arbetstagaren är beredd att omplaceras till
vissa angivna tjänster eller att dela på en heltidstjänst med annan arbetstagare som ansökt
om deltidspensionering. Har arbetstagaren förslag på hur arbetsgivaren genom enkla
åtgärder skulle kunna möjliggöra deltidspension bör dessa framföras.

Bedömningen av ansökan sker i enlighet med den sysselsättningsgrad arbetstagaren
ansökt om. Om arbetsgivaren avslår ansökan och arbetstagaren och lokal facklig
organisation vill driva frågan om deltidspensionering i förhandlingsordningen, ska
prövningen i lokal och central forhandling ske med utgångspunkt från en framtida
sysselsättningsgrad om 50 procent. Arbetstagaren kan alltså i sin ansökan ange i princip
vilken sysselsättningsgrad som helst men i förhandlingsordningen prövas saken utifrån
stupstocken att arbetstagaren kommer att arbeta på halvtid, dvs. 50 procents
sysselsättningsgrad. En gemensam uppmaning från parterna är att ansökningarna bör
grundas på realistiska bedömningar och vara anpassade till den verksamhet som är i
fråga. Detta kan enbart bedömas ute i de olika verksamheterna.

1 enlighet med avtalstexten ska arbetsgivaren senast två månader efter det att ansökan
mottagits besvara denna skriftligt till den sökande och lokal facklig organisation. En
tänkbar situation är att arbetsgivaren finner att beaktansvärt hinder föreligger mot att
bevilja ansökan, men inom de två månaderna ger arbetsgivaren besked om att hinder inte
föreligger mot att bevilja deltidspension i en annan omfattning eller vid en senare
tidpunkt än som angivits i ansökan. Arbetsgivaren har då uppfyllt kravet att svara inom



två månader. Skulle arbetstagaren inte anta sådant motförslag får detta betraktas som att
arbetsgivaren avslagit arbetstagarens ansökan.

Beaktansvärd stärning

1 kravet på att störningen måste vara beaktansvärd ligger att störningar av mindre
omfattning inte kan anses utgöra hinder mot uttag av deltidspension. Det måste således
kunna konstateras att en beaktansvärd störning föreligger och att avslaget inte beror på
nonchalans, att arbetsgivaren inte seriöst prövar saken eller en allmän ovilja mot att
arbetstagaren beviljas deltidspension. Detta framgår även av kravet på att störningen
måste kunna konstateras föreligga vid en objektiv bedömning.

Om arbetsgivaren genom att vidta åtgärder enkelt kan minska eller helt eliminera de
störningsmoment som uppstår bör det normalt inte anses föreligga hinder mot uttag av
deltidspension. Som kommer att framgå strax finns det dock begränsningar för vilka
åtgärder en arbetsgivare är skyldig att vidta för att gå en arbetstagare till mötes i dennes
ansökan om deltidspension.

Parterna är överens om att de krav som kan ställas på arbetsgivaren vid prövningen av
deltidspension är klart lägre än när det gäller föräldraledighet och andra liknande
situationer i ledighetslagstiftningen. Naturligtvis är kraven också mycket lägre än när det
gäller frågan om att bereda fortsatt anställning när en arbetstagare stadigvarande har
delvis nedsatt arbetsförmåga pga. sjukdom. Arbetsgivarens skyldighet att vidta åtgärder
för att möjliggöra deltidspensionering är således klart mer begränsad än vid de nyss
nämnda situationerna. Frågan om deltidspension ska, som sagts, prövas seriöst, med god
vilja och utifrån att det ligger i båda parters intresse att arbetstagare ska kunna fortsätta att
vara yrkesverksamma på ett sätt som gagnar verksamheten.

Anpassningsåtgärder

Typiskt sett kommer prövningen av om deltidspension kan beviljas ske utifrån att
arbetstagaren ska behålla de arbetsuppgifter han redan har. Arbetsgivaren och
arbetstagaren är naturligtvis fria att komma överens om en deltidspension som medför en
omplacering. Arbetsgivaren är skyldig att diskutera och överväga möjligheten att
omplacera arbetstagaren till andra arbetsuppgifter men inte att faktiskt genomföra
omplaceringen. Däremot kan arbetsgivaren drabbas av skadeståndsskyldighet om han
underlåter att komma överens om en omplacering som utan beaktansvärd störning i
verksamheten hade möjliggjort en deltidspension.

Arbetsgivaren måste i sin bedömning väga in möjligheten till en viss omfördelning av
arbetsuppgifter mellan anställda i syfte att möjliggöra deltidspensionering. Sådana
omfördelningar av arbetsuppgifter ska ha ett naturligt samband med grundläggande
kompetenser och kvalifikationer hos de anställda som berörs. Anspråk på en sådan
omfördelning kan inte göras om omfördelningen skulle medföra att andra anställda
påverkas negativt i arbetsmiljöhänseende eller på det sättet att arbetsinnehållet utarmas.
Med detta avses bl.a. monotona, innehållsfattiga eller starkt repetitiva arbetsuppgifter.

Inom ramen för skyldigheten att omfördela arbetsuppgifter har arbetsgivaren inte någon
skyldighet att kompetensutveckla den anställde eller andra anställda i vidare omfattning
än vad som ryms inom en rimlig upplärningstid för det aktuella arbetsmomentet, i
normalfallet upp till 3 eller 4 månader. Med kompetensutveckling avses i detta
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sammanhang upplärning inom ramen för utförandet av arbetet. 1 detta ligger alltså inte en
skyldighet till omskolning av arbetstagare. Utbildning förlagd utanför arbetsplatsen kan i
normalfallet inte ligga inom ramen för de åtgärder arbetsgivaren ska vidta i detta
sammanhang. En rimlig måttstock för vilka utbildningsåtgärder som ska erbjudas kan
vara sådan introduktion som arbetsgivaren normalt ger nyanställda.

Anpassningsåtgärder i form av nyanställningar

Som redan framgått är parterna överens om att arbetsgivaren inte är skyldig att nyanställa
på deltid, hyra in arbetskraft eller att låta den deltidspensionerade arbetstagaren arbeta på
uppdragsbasis eller utföra övertidsarbete i sådan utsträckning att hans verkliga
normalarbetstid motsvarar en högre sysselsättningsgrad än vad som avses med
deltidspensioneringen.

Vid omfördelning av arbetsuppgifter är en möjlig situation att två arbetstagare samtidigt
ansöker om deltidspension. Om en sådan sak går till behandling i förhandlingsordningen
där stupstocken 50 procent gäller ska arbetsgivaren undersöka om det finns möjligheter
för de två arbetstagarna att dela på en heltidstjänst. Den situationen kan leda till behov av
att nyanställa på heltid vilket inte i sig bör utgöra ett hinder mot att bevilja deltidspension
för de två arbetstagarna. Emellertid kan det vara svårt att rekrytera ny personal för att
ersätta de arbetstagare som genom deltidspension delar på en tjänst. Det kan gälla
kvalifikationer och kompetenser som är svåra att uppbringa på den lokala
arbetsmarknaden (bristyrken). Att arbetsgivaren har sådana svårigheter att ersättnings
rekrytera utgör skäl att inte bevilja ansökan om deltidspension. 1 en sådan situation torde
det vara vanligt att arbetsgivaren måste påbörja ett rekryteringsarbete i syfte att den
efterfrågade kompetensen ska kunna säkerställas före det att den berörde arbetstagaren
går i ålderspension. Deltidspensionering kan i det sammanhanget bidra till att
generationsväxlingen kan ske smidigare. Frågan om deltidspension bör i sådana fall tas
upp på nytt när det finns en plan för generationsväxlingen.

Delat ansvar

Arbetsgivaren har, som tidigare sagts, ett ansvar för att seriöst och konstruktivt pröva om
det är möjligt att bevilja ansökan. Den anställde och lokal facklig organisation har på sin
sida ett ansvar för att ange konkreta enkla åtgärder som arbetsgivaren kan vidta för att
kunna bevilja deltidspensionering. Ansvaret är således delat.

Mom 3 Förhandling och tvist
Om ansökan om deltidspension har avslagits och arbetstagaren vill få ansökan prövad i
förhandlingsordningen ska arbetstagaren underrätta lokal facklig part som har att begära
lokal förhandling. Tvisten ska då anses gälla deltidspension med sysselsättningsgraden 50
procent och ska behandlas enligt förhandlingsordningen i § 24 enligt följande.

Frågan om deltidspension ska beviljas kan behandlas i lokal förhandling och därefter, om
frågan inte lösts, slutligt i central förhandling.

Om parterna varken i lokal eller central förhandling kan komma överens i frågan om
deltidspension enligt avtal kan beviljas utan beaktansvärd störning i verksamheten, ska
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lokal facklig part om arbetstagaren vill driva saken vidare, begära lokal förhandling om
skyldighet för arbetsgivaren att betala skadestånd för felaktig avtalstillämpning.

Avtalskommentar:
Som tidigare berörts så sker bedömningen av ansökan i enlighet med den
sysselsättningsgrad arbetstagaren ansökt om. Om arbetsgivaren avslagit ansökan och
arbetstagaren vill driva frågan vidare enligt förhandlingsordningen ska prövningen ske
utifrån en sysselsättningsgrad om 50 procent. Då har arbetsgivaren att pröva om
beaktansvärt hinder föreligger också mot detta.

Frågan om beviljande av deltidspension med en sysselsättningsgrad om 50 procent prövas
i det fallet således i lokal förhandling, och i förekommande fall, i central förhandling. Den
prövning som där sker är slutlig i frågan om deltidspension kan beviljas eller inte. Att
prövningen sker slutligt i den centrala förhandlingen betyder att prövningen är slutlig och
inte kan drivas vidare i domstol. Vill arbetstagaren och den lokala fackliga organisationen
göra gällande att arbetsgivaren inte har uppfyllt sina skyldigheter, ska den lokala fackliga
organisationen begära lokal förhandling om skadestånd för påstådda brister på
arbetsgivarsidan. För frågan om skadestånd för felaktig avtalstillämpning är det
avgörande om huruvida arbetsgivaren vid sin bedömning brustit i tillräcklig noggrannhet
och aktsamhet samt hänsyn till arbetstagarens intressen. Skadeståndsfrågan behandlas
självfallet i enlighet med reglerna i förhandlingsordningen och kan alltså gå till domstol
om parterna misslyckas. Som alltid är det parternas gemensamma föresats att tvister löses
i förhandlingsordningen.

Parterna är överens om att förhållandena typiskt sett torde ändra sig under tvistens
handläggning och att det på grund härav kan uppkomma möjligheter att hitta godtagbara
lösningar, varvid tvisten i så fall ska bero med det.

Som nämnts tidigare kan det finnas situationer där det på grund av beaktansvärt hinder
inte är möjligt att bevilja deltidspension vid begärd tidpunkt men där hindret vid en
senare tidpunkt bortfaller. Det är då lämpligt att arbetsgivaren meddelar arbetstagaren och
den lokala fackliga organisationen om detta. En annan möjlighet är att arbetstagaren då
ansöker på nytt och arbetsgivaren har då att pröva denna ansökan.

De centrala parterna utgår som alltid från att de lokala parterna och arbetstagarna ser till
att såväl ansökan som prövning om deltidspension utförs på ett korrekt sätt. Om en viss
arbetstagare ständigt återkommer med nya ansökningar utan att det skett förändringar
som motiverar det ska arbetsgivaren meddela den lokala fackliga organisationen om ett
sådant “missbruk”. Parterna utgår då från att den lokala fackliga organisationen kommer
överens med arbetsgivaren om att en ny ansökan från vederbörande arbetstagare endast
måste prövas av arbetsgivaren om ansökan godkänts av den lokala fackliga
organisationen.


