
Avtal

Livsmedelsföretagen och Livsmeäelsarbetareförbundet har i Livsmedelsavtalet (Bilaga C),
Tobaksavtalet, Avtalet för vin- och spritindustrin samt Avtalet för kafferosterier och
kryddfabriker träffat kollektivavtal om deltidspension. Med anledning härav träffas följande avtal
mellan Livsmcdelsföretagen, Livsmedelsarbetareförbundet och Fora AB, 556541-8356 (nedan
Fora) om administration av pensionspreinier avseende dcltidspens;on.

§1 fora ätar sig att förmedla deltidspensionspremier frän arbetsgivare som omfattas av
Livsmedelsavtalet, Tobaksavtalet, Avtalet för vin- och spritindustrin samt Avtalet för
kafferosterier och luyddfabriker till den peisioiisfa1tai:e som den anställde valt för sin
Ävtaispension SAF-LO. Anställda under 25 är får ut ett valpaket och har 30 dagar pä sig att göra
ett val innan några pretrner överförs. Därefter överförs premien till det av Svenskt Näringsliv och
LO beslutade ickevalsalternativet om den anstållde inte gör ett aktivt val.

§2 Uppgift om vilka arbetsgivare som är bundna av kollektwavtal lämnas beträffande medlemmar
i arbetsgivareförbundet till Svenskt Näringsliv som vidarebefordrar uppgifterna till Fora.
Livsmeäelsarbetareförbundet lämnar infonnatton om arbetsgivare som tecknat hängavtal.

§3 Prentier för deldclspension beräknas 1,it det av arbetsgivaren till Fora inrapporterade
löneunderlaget för arbetare. Premierna debiteras prelDnmiirt sex gånger per år. Slutlig
rapportering av premien ska göras av arbetsgivaren och sker i januari året efter premien intjiinats.
När arbetsgivaren rapporterat och betalat den slutliga prernien överför Jora prelnien till vald
pcnstonsfonraltare. Procentsatsen meddelas av pattertiat. 1 ‘inns olika prenuesatser över året, blir
det en jämkad premle.

§4 lov premier, avseende intjiuianclearet 2014 och intjänandear därefter, som kommit Lova till
handa utgav en schahlonranta respektive schablonavkastning fram till ciess att premien överförts
till den, av den anstallde, valda pensionsfonraltaren.

§5 Pensionsbesked skickas till alla individer som hr pel prelmer förmedlade via Fora t.ex
Avtalspension SAI?_IX) och LP/AP. Deltidpensionspremier kommer inte att särredovisas 1)
pensionsbesket utan kommer att ingå i redovisningen av det totala kapitalet, dvs. tillsamman med
prelnief för Avralspension SAl—ix).

§6 Implementeritigskosmader och ärlig administrat ionsavgift ska belasta den anställdes premier.
Ersättningen till Lova tas ut i form av en procentsats av itiletalade lretnler 1ora har rätt att
Justera ersattningen. lora ska senast 7 månader före kalenderiirets utgiingskriffligen meddela
Livsmedelsfdretagen och Livsmecielsarbetarförbundet om sådan justering. justenngen triicier
omedelbart i kraft om skriftlig invåndning inte är lova tillhanda senast 6 månader före
kalenderarets utgång. Om ersåttningen inte justeras gäller föregående års ersättning.

§7 lova svarar inte för skada som beror av lagbud, mynchthetsåtgiird, krirshåndeise, strejk,
hh )Ckadl eller annan liknande omstandighet. 1 orbehäliet ifråga cmi konfirkrätgärder gäller aven om
tora själv vidtar eller är fLcremal föj: sådan ätgärd.

§8 Detta avtal gäller tillsvidare. Skriftlig uppsägning ska ske minst 6 månader fc)re
kalenclerårsskifte.
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§9 Innan ändringar vidtas som berör Foras uppdrag eller fullgörandet av detta avtal ska parterna
samfada.

§10 Tvist om tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av Skiljenämnden för
arbetsmarknads försäkringar.

§11 Av detta avtal som undettecknats i tre exemplar bar parterna tagit var sitt.

Stockholm den 5 februari 2014

Livsmedelsföretagen Livsmedelsarbetareförbundet Fora AB
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Anna Nordin lfikae1’Lötlin Marita Odilius Engström


