Förhandlingsprotokoll
2017-11-22

Parter

Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket
Arbetstagarsidan: OFR:s fÖrbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna
Saco-S

Seko, Service- och kommunikationsfacket

1§

Mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,0 uppstod tvist om tillämpningen av

9 kap. 6 § i Villkorsavtalet. Tvisteförhandlingenmellan parterna avslutades i oenighet. Därefter har OFR/S,P,0 stämt in ärendet i AD. Under ärendets handläggning genomfördes foriikningsdiskussioner. Parterna förlikte ärendet den 7 mars
2017.
I samband med förlikningsdiskussioneri AD kom parterna i detta avtal överens
om att de villkor som regleras i 9 kap 6 § Villkorsavtalen skulle tas upp inom ramen för fÖrhandlingsledningamasarbete i syfte att finna en ny reglering av fi-ågan.
Förutsättningenför detta arbete var att Arbetsgivarverket och OFR/S,P,0 nådde
en forlikningslösningi AD mål 87/16 samt att OFR/S,P,0 återkallade sin talan i
målet. Parterna konstaterade i sitt arbete att motsvarande reglering finns i såväl
villkors- som äffarsverksavtalen. Arbetet kom därför att omfatta såväl VAA^A-T

somAVA/AVA-T.

2§

Mot den bakgrunden har parterna i detta avtal kommit överens om följande ändringar i villkors- och affärsverksavtalen. Bestämmelsen äger tillämpningretroaktivt fr. o.m. den 7 mars 2017 (förlikningsdatmi).

Villkorsavtalens 9 kap. 6 § ska ha följande lydelse:
Under ledighet för tjänstgöring som reservofficerare (motsvarande) fullgör betalas
20 procent av den fasta lönen ut. Det gäller under förutsättning att reservofficeren
tjänstgör:

• under skärpt eller högsta beredskap
när totalförsvarspliktigaär skyldiga att tjänstgöraeller
• När reservofficeren tjänstgör enligt avtalad tjänstgöring i reservofficerens
tjänstgörmgsplanupprättad inom Försvarsmakten.
Affiirsverksavtalens 15 § 4 mom. 2 stycket ska ha följande lydelse:
Vid tjänstgöringsom reservofiRcer(motsv. ) fullgör utbetalas ersättningmotsvarande 20 procent av den fasta lönen såvida inte arbetsgivaren beslutar att större del
av den fasta lönen ska betalas ut. Det gäller under förutsättningatt reservofRceren
tjänstgör:

under skärpt eller högsta beredskap
• när totalförsvarspliktiga är skyldiga att tjänstgöra eller
• när reservofficerentjänstgörenligt avtalad tjänstgöringi reservofficerens
tjänstgörmgsplanupprättad inom Försvarsmakten.

3§

Parterna är överens om att regleringen inte avser någon förändring vad gäller begreppet reservofBcer (motsvarande).

4§

I de fall tvist om ersättning enligt villkorsavtalens 9 kap. 6 § alternativt affarsverksavtalens 15 § 4 mom. påkallats före den 7 mars 2017 är parterna överens om
att ersättningska hanteras enligt 2 § detta protokoll. Parterna är överens om att
inte påkalla ytterligare tvister om tolkning av den tidigare bestämmelsen och att
frågor om ersättningenligt villkorsavtalens 9 kap. 6 § respektive affärsverksavtalens 15 § 4 mom. i lydelse före den 7 mars 2017 härmed är slutligt reglerade.
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