
Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare Bilaga 3

TSL tillhandahåller och finansierar omställningsstöd och kompetensstöd enligt villkor i detta avtal.

Afa Livförsäkringsaktiebolag meddelar AGB-försäkringen enligt villkor för AGB.

De gemensamma försäkringsvillkoren för AFA-försäkringarna och Avtalspension SAF-LO ska om inget
annat anges i detta avtal även fortsättningsvis gälla för AGB-försäkringen. Dessa försäkringsvillkor ska
i tillämpliga delar äga motsvarande tillämpning för omställningsstöd och kompetensstöd TSL. Avgif
ten till AGB-försäkringen och TSL ska tas ut genom Fora Försäkringscentral.

Försäkringsavtal om AGB ingås enligt gemensamma försäkringsvillkor för AFA-försäkringarna och Av
talspension SAF-LO. Företag som tecknat försäkringsavtal om AGB är också anslutet till TSL. Någon
särskild anmälan till TSL behöver därför inte göras.

Om försäkringsavtal om AGB, efter uppsägning enligt gemensamma försäkringsvillkor för AFA-försäk
ringarna och Avtalspension SAF-LO, upphör att gälla upphör även anslutningen till TSL.

Svenskt Näringsliv och LO ska tillse att verksamheterna som regleras i avtalet löpande följs upp och
utvärderas. Med hänsyn till att omställningsavtalet är ett avgiftsbestämt system ska Afa Livförsäkrings
aktiebolag och TSL särskilt följa upp kostnadsutvecklingen för AGB respektive omställningsstöd och
kompetensstöd.

Avsnitt 1. Avgifter

§1
Kollektivavtalet om omställningsförsäkring för arbetare är ett avgiftsbestämt system. Förmånerna
måste således anpassas till den totala avgiftsnivån.

Den totala avgiften till TSL och AGB-försäkringen är 0,30 procent på lönesumman för arbetare.

Parterna ska med hänsyn till tillgängliga medel före ingången av ett nytt kalenderår fastställa fördel
ningen av den totala avgiften mellan TSL och AGB-försäkringen. Om parterna inte enas ska den totala
avgiften fördelas med 50 procent till TSL och 50 procent till AGB-försäkringen.

Hängavtalsföretag och företag som är medlemmar i arbetsgivarorganisationen som inte är medlem i
Svenskt Näringsliv ska betala ett påslag på 0,4 procentenheter.

Avsnitt 2. Villkor för omställningsstöd och kompetensstöd

§2
TSL tillhandahåller eller finansierar åtgärder vilka underlättar att få nytt arbete (omställningsstöd) samt
åtgärder som stärker den anställdes framtida ställning på arbetsmarknaden (kompetensstöd). Styrel
sen i TSL bestämmer omställningsstödets och kompetensstödets närmare innehåll, utformning, om
fattning och vid behov prioritering.

Omställningsstödet består av rådgivning, vägledning, förstärkt stöd för sjuka, kort utbildning och vali
dering.

Kompetensstödet består av rådgivning och vägledning
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TSL kan även ge företag och lokal arbetstagarorganisation vägledning och rådgivning i samband med

organisationsförändringar.

§3
Omställningsstöd och kompetensstöd kan beviljas längst till och med månaden före den då den an-

ställde fyller 65 år.

För anställd hos företag som tecknat Kollektivavtal om omställningsförsäkring för arbetare får även an

ställningstid före bundenhet av kollektivavtalet beaktas.

Omställningsstöd i samband med att anställning upphör kan inte beviljas om bundenhet av Kollektiv-

avtal om omställningsförsäkring för arbetare uppstår inför förestående upphörande av anställning.

§4
Omställningsstöd kan beviljas

- Anställda vars tillsvidareanställning upphör på grund av arbetsbrist genom uppsägning eller

överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare om det klart framgår att den anställde slu

tar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.

- Anställda vars tidsbegränsade anställning har löpt ut eller upphör på grund av arbetsbrist ge

nom uppsägning eller överenskommelse mellan anställd och arbetsgivare om det klart fram

går att den anställde slutar på initiativ av arbetsgivaren och på grund av arbetsbrist.

- Anställda vars anställning upphör på grund av sjukdom genom uppsägning eller överenskom

melse mellan anställd och arbetsgivare.

Anmärkning
Såvitt avser tidsbegränsad anställning presumeras att den ska anses ha löpt ut på

grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren kan dock, för det fall att denne anser att sådan an

ställning avslutats av andra personliga skäl än sjukdom, som utgör saklig grund enligt

rättspraxis, begära att få frågan om rätt till omställningsstöd prövad i Omställnings

nämnden. Provanställning och anställning som följer av kollektivavtal för personliga as

sistenter likställs i detta avseende med tidsbegränsad anställning.

Kompetensstöd kan beviljas
- Anställda om syftet är att stärka dennes framtida ställning på arbetsmarknaden.

§5
Omställningsstöd och kompetensstöd kan beviljas anställd som, i ett eller flera företag som under an

ställningstiden varit anslutet till TRR eller TSL, arbetat i genomsnitt 16 timmar i veckan i minst 12 må

nader under en ramtid på 24 månader. Arbete ska ha varit huvudsyssla under kvalificeringstiden. För

äldraledighet, värnplikt och sjukskrivning är överhoppningsbar tid mellan anställningar. Vid verksam

hetsövergång enligt § 6b i anställningsskyddslagen får anställningstiden hos den överlåtande arbetsgi

varen, oavsett driftsform, beaktas vid beräkning av kvalifikationstid.

§6
En anställd som har eller som avser att underrätta företaget om ogiltigförklaring av en uppsägning, el

ler om att tidsbegränsad anställning ska gälla tillsvidare eller om den anställde vill yrka skadestånd

från företaget med anledning av anställningens upphörande har inte rätt till omställningsstöd.

Efter särskild ansökan och prövning kan omställningsstöd beviljas en anställd som valt att angripa en

uppsägning rättsligt, om den anställde därefter återkallat sina anspråk samt avstått från att ställa an

språk mot företaget med anledning av anställningens upphörande.
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För anställd som omfattas av en ansökan om omställningsstöd är tiden för underrättelse om ogiltigför
klaring av en uppsägning, eller underrättelse om att tidsbegränsad anställning ska gälla tillsvidare eller
om den anställde vill yrka skadestånd med anledningen av anställningens upphörande, en vecka.
Underrättelsetiden räknas från det att ansökan kommit in till TSL. Emellertid kan underrättelsetiden på
grund av en ansökan om omställningsstöd aldrig bli längre än som framgår av reglerna i 40 och 41 §
lagen om anställningsskydd (LAS). När tiden för underrättelse gått ut är den anställdes rätt till talan
förlorad enligt 42 § LAS.

Ansökan om omställningsstöd kan inte prövas före det att underrättelsetiden löpt ut. Före det att ansö
kan prövas ska TSL undersöka om förutsättningar för beviljande av ansökan enligt § 2—5 föreligger.

§7
CSN ska innan beslut om det offentliga omställningsstudiestödet fattas begära in från TSL ett utlå
tande av vilket det ska framgå om utbildningen stärker individens framtida ställning på arbetsmark
naden. Utlåtandet ska i praktiken vara styrande för CSN:s beslut.

TSL ska på begäran från CSN avge ett utlåtande av vilket det ska framgå om utbildningen stärker indi
videns framtida ställning på arbetsmarknaden.

§8
Företaget och lokal arbetstagarorganisation ansöker tillsammans om omställningsstöd för anställd
vars anställning upphör. Av ansökan ska framgå vilka anställda som avses komma åtnjutande av om
ställningsstöd. TSL kan särskilt pröva annan ansökan än en gemensam ansökan från företaget och
lokal arbetstagarorganisation. Anställd vars tidsbegränsade anställning löper ut och anställda vars an
ställning upphör på grund av sjukdom kan ansöka enskilt om omställningsstöd. Vid anställnings upp-
hörande ska ansökan ha inkommit till TSL inom ett år från anställningens upphörande för att stöd ska
kunna beviljas.

Anställd har rätt att ansöka om kompetensstöd och om den anställde uppfyller kvalifikationskraven er
hålla kompetensstöd. Utgångspunkten är att anställd som beviljas stöd ska ha möjlighet att vara ledig
från sin anställning både vid studier och när fråga är om validering eller certifiering utan utbildningsin
slag. En anställd som avser ansöka om kompetensstöd som innebär ledighet från arbetet ska under
rätta arbetsgivaren om detta i så god tid som möjligt. Om behov föreligger ska arbetsgivaren och den
anställde ha en dialog om ledighetens förläggning och om andra frågor som rör ledigheten, vilket ska
ske skyndsamt. Rätten till ledighet framgår av lagstiftning eller andra avtal. Därutöver gäller enligt
detta avtal följande.

Ledigheten får inte innebära en allvarlig störning av arbetsgivarens verksamhet. Det är oundvikligt att
en arbetstagares frånvaro från arbetet många gånger innebär olägenheter för arbetsgivaren. Detta får
arbetsgivaren i princip tåla. Föreligger en allvarlig störning för arbetsgivarens verksamhet och vill ar
betsgivaren att ledigheten ska taga sin början senare än sex månader, eller två veckor vid utbildning
som är högst en vecka, efter arbetstagarens framställning fordras inget samtycke till uppskov enligt 5

§ 1 och 2 stycket lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. 1 de fall arbetstagaren nekats
ledighet med hänvisning till allvarlig störning ska vid tvist om denna bestämmelse respektive bransch
kollektivavtals förhandlingsordning tillämpas.

Anmärkning
Exempel på allvarlig störning för arbetsgivaren är att verksamheten inte kan fortgå på
rimligt sätt eller att avsevärda arbetsbalanser uppkommer. Ett annat exempel är om ar
betsgivaren trots god planering och framförhållning saknar möjlighet att ersätta den ar
betstagare som vill vara ledig. Ytterligare exempel är om flera arbetstagare önskar vara
lediga samtidigt på ett sätt som leder till allvarlig störning. Som allvarlig störning får
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också räknas större kostnadsökningar som inte är kopplade till kostnader för att ersätta

den lediga arbetstagaren.

Företag och lokal arbetstagarorganisation kan tillsammans ansöka om kompetensstöd för anställd.

Om företag och lokal arbetstagarorganisation tillsammans ansöker ska TSL presumera att utbild

ningen kommer att stärka individens framtida ställning på arbetsmarknaden och arbetsgivares kompe

tensförsörjning.

Avsnitt. 3 Lokalt avtal

§9
Företag och lokal arbetstagarorganisation kan träffa avtal om att inte ta omställningsstöd enligt detta

avtal i anspråk. Ett sådant avtal ska avse åtgärder i händelse av övertalighet vid företaget. För företag

som träffat sådant avtal reduceras, efter beslut i styrelsen för TSL, avgiften med den procentsats som

finansierar omställningsstödet.

§ 10
Om ett företag på grund av obestånd eller på annat sätt inte uppfyller en förpliktelse som avtalats i

samband med ett lokalt avtal enligt § 9 ska TSL tillhandahålla eller finansiera omställningsstöd enligt

detta avtal. Återkrav kan riktas mot företaget från TSL.

§ 11
Företag och lokal arbetstagarorganisation som har ingått avtal enligt § 9 kan träffa avtal om att företa

get åter ska ansluta sig till TSL:s omställningsstöd. De anställda omfattas av omställningsstödet i detta

avtal först efter ett år.

Avsnitt 4. Tolkning och tillämpning

§ 12
En särskild nämnd (Omställningsnämnden) ska svara för tolkningen och tillämpning av de bestämmel

ser och villkor som gäller omställningsstöd och kompetensstöd. Nämnden ska även vara rådgivande

till TSL.

Nämnden består av två representanter utsedda av Svenskt Näringsliv och två representanter utsedda

av LO. Beslut i nämnden ska vara enhälligt.

§ 13
De lokala parterna ska vid aktualiserad personalinskränkning värdera företagets krav och behov i be

manningshänseende. Om dessa behov enligt parternas gemensamma uppfattning inte kan tillgodoses

med tillämpning av lag ska fastställandet av turordning ske genom avtalsturlista.

De lokala parterna ska därvid göra ett urval av de medarbetare som ska sägas upp så att företagets

behov av kompetens särskilt beaktas liksom företagets möjligheter att bedriva konkurrenskraftig verk

samhet och därmed bereda fortsatt anställning.

De lokala parterna kan också med avvikelse från bestämmelserna i 25—27 § anställningsskyddslagen

överenskomma om turordning vid återanställning. Därvid ska de ovan nämnda kriterierna gälla.

Det åligger de lokala parterna att på begäran föra förhandlingar som sägs i föregående stycken liksom

att skriftligen bekräfta träffade överenskommelser.
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Enas inte de lokala parterna, äger förbundsparterna, om endera begär det, träffa överenskommelse i
enlighet med ovan angivna riktlinjer.

Det förutsätts att arbetsgivaren inför behandlingen av frågorna som här berörs tillhandahåller den lo
kala respektive den centrala avtalsparten relevant faktaunderlag.

Avsnitt 5. Villkor för AGB

§ 14
För försäkring om avgångsbidrag (AGB) gäller dessa försäkringsvillkor samt de gemensamma försäk
ringsvillkoren och de bestämmelser i övrigt som fastställts i överenskommelser som träffats av
Svenskt Näringsliv och LO.

Försäkringsgivare för AGB är AFA Livförsäkringsaktiebolag (org nr 502000—9659).

§ 15
Varje försäkrad är försäkringstagare. De skyldigheter som försäkringstagare har gentemot försäkrings-
givare enligt lagen om försäkringsavtal, ska dock avse företaget, om det inte är fråga om uppgifter
som den försäkrade har att lämna till AFA Livförsäkring.

§ 16
Vid försäkringsfall tillämpas de AGB-villkor som gäller vid uppsägningstillfället. Om medarbetaren slu
tar sin anställning enligt § 21 tillämpas de AGB-villkor som gäller vid den tidpunkt när det står klart att
anställningen kommer att upphöra.

§ 17
Ett helt AGB betalas ut med x kr. Om medarbetaren före anställningens upphörande uppnått 50 år
höjs helt AGB med ett belopp om y kr för levnadsår från och med 50 år till och med 60 år. AGB betalas
ut i proportion till det ordinarie arbetstidsmåttets andel av ett heltidsarbete vid uppsägningstillfället.

Från en anställnings upphörande kan under en därefter löpande femårsperiod totalt endast ett helt
AGB betalas ut.

Styrelsen AFA Livförsäkring ska före ingången av ett nytt kalenderår fastställa AGB-beloppen i första
stycket.

§ 18
Rätt till AGB föreligger om medarbetarens anställning upphört genom uppsägning på grund av arbets
brist och den driftsmässiga förändringen i företaget medför varaktig personalreduktion.

Vidare krävs att medarbetaren vid anställningens upphörande fyllt 40 år och under de senaste fem
åren varit anställd sammanlagt minst 50 månader vid ett eller flera företag som under respektive an
ställningstid var anslutet till AGB-försäkringen. Femårsperioden ska beräknas från tidpunkten för an
tingen anställningens upphörande eller när anställningen skulle ha upphört enligt reglerna i lagen om
anställningsskydd (LAS). Med månad menas 30 dagar.

§ 19
För medarbetare hos företag som har tecknat AGB-försäkring får även anställningstid före försäkrings
avtalets ikraftträdande beaktas.

§ 20
Medarbetaren har rätt till AGB längst t o m månaden före den då han fyller 65 år.
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Rätt till AGB finns dock inte ifall där AGB-försäkringen tecknats inför förestående uppsägningar på

grund av arbets brist.

§21
AGB kan även ges åt en medarbetare som slutat sin anställning utan att uppsägning gjorts, om det

klart framgår att medarbetaren slutar på initiativ av företaget. Detta gäller under förutsättning att an

ställningen upphör på grund av arbetsbrist och att den driftsmässiga förändringen i företaget medför

varaktig personalreduktion.

§ 22
Rätt till AGB finns inte om medarbetaren före anställningens upphörande beviljats rätt enligt SFB till

hel sjukersättning. Om medarbetaren återgår i arbete genom anställning som motsvarar minst hälften

av ett heltidsarbete i ett år inom fem år från anställningens upphörande betalas dock AGB ut i efter

hand.

§23
Rätt till AGB finns inte om medarbetaren sagts upp från sin anställning vid ett företag men senast tre

månader från anställningens upphörande erhållit återanställning eller annan anställning i annat företag

inom samma koncern. Detsamma gäller om den försäkrade avböjt erbjudande om en sådan anställ

ning av skäl som lett eller skulle ha lett till avstängning av ersättning enligt lagen om arbetslöshetsför

säkring.

Rätt till AGB finns inte om medarbetaren vid verksamhetsövergång haft rätt att låta anställningen

övergå till det förvärvande företaget men avböjt detta och till följd av det blivit uppsagd hos det överlå

tande företaget.

Trots ovanstående stycken kan AGB betalas ut om AGB-nämnden anser att särskilda skäl finns.

Om uppsagd medarbetare senast tre månader från anställningens upphörande påbörjat ny anställning

i samma företag eller annat företag inom samma koncern men med ett lägre ordinarie arbetstidsmått

än den tidigare anställningen ska AGB betalas ut i proportion till skillnaden mellan arbetstidsmåtten.

§ 24
Medarbetaren anmäler till AFA Livförsäkring om förhållanden som kan ge ersättning på av AFA Livför

säkring anvisat sätt. Anmälan ska ha kommit in till AFA Livförsäkring inom två år från anställningens

upphörande för att rätt till ersättning ska finnas. Om medarbetaren återgår i arbete enligt § 22 ska an

mälan ha kommit in till AFA Livförsäkring inom två år från det att den anställningstiden varat i ett år.

§25
Om tillgångarna i AGB-rörelsen skulle understiga summan av de försäkringstekniska avsättningarna

och det lagstadgade minimikapitaikravet i Solvens Il för AGB-rörelsen så upphör försäkringsskyddet

att gälla för nytillkomna uppsägningar.

Vid krigsförhållande i Sverige upphör AGB-försäkringsskyddet också att gälla.

§ 26
På förfallna AGB betalas inte ränta.
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