
 

 

 
 Förhandlingsprotokoll   
 2016-02-23  
 
 
 
 
 
 
 
 
Parter  
 
Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket 
  
Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlings-

området sammantagna 
Saco-S  
Seko, Service- och kommunikationsfacket 

  
  
Överenskommelse om anslutning av OFR/S,P,O 
till avtal och förhandlingsprotokoll med anled-
ning av träffat Pensionsavtal för arbetstagare 
inom det statliga avtalsområdet 2016  
(PA 16) 
 
1 § 
Parterna är i och med denna överenskommelse överens om att ansluta OFR/S,P,O, 
i efterhand, enligt vad som framgår av nedanstående paragrafer till dels den över-
enskommelse om nytt Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga avtalsom-
rådet 2016 (PA 16) som Arbetsgivarverket, Saco-S och Seko träffade den 11 no-
vember 2015 (bilaga 1 och 2), dels till Avtal om delpension för arbetstagare hos 
staten m.fl.  
 
Anslutningen sker från och med den 23 februari 2016.  
 
En förutsättning för denna anslutning är att Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O 
samtidigt tecknar Överenskommelse om ändringar av Villkorsavtal och Affärs-
verksavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O med anledning av pensionsöverens-
kommelsen PA 16.  
 
2 § 
Parterna är överens om att tillämpa nedan angivna paragrafer i förhandlingsproto-
kollet Överenskommelse om Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga av-
talsområdet 2016 (PA16) från den 11 november 2015 även för OFR/S,P,O från 
och med det i 1§ andra stycket angivna datumet.  
 
2– 4, 6 – 16 samt 22 – 24 §§ med till dessa paragrafer tillhörande bilagor.   
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Vad gäller 18 § om extra premieavsättning i förhandlingsprotokollet från den 11 
november rörande PA 16 är parterna överens om att för OFR/S,P,O tillämpa andra 
punkten, överenskommelse mellan chef och medarbetare. Detta utifrån överens-
kommelsen i särskilt förhandlingsprotokoll från den 23 februari 2016. 

 
3 § 
I 4 kap. Avdelning I PA 16 finns bestämmelser rörande extra premier. 7 § gäller 
för Seko och 8 § gäller för Saco-S. För OFR/S,P,O ska 8 § tillämpas.  
 
4 § 
Parterna är överens om att som en konsekvens av 1 § göra följande ändringar i 
Inledande bestämmelser i avtalet Pensionsavtal för arbetstagare inom det statliga 
avtalsområdet 2016 (PA 16) från dem 11 november 2015 att gälla från och med 
det i 1§ andra stycket i detta protokoll angivna datumet.  
 

3 § Nämnden och dess sammansättning  
Parterna inrättar genom ingående av detta avtal en Pensionsnämnd 
för det statliga avtalsområdet. Nämnden har sex ledamöter, varav tre 
utses av Arbetsgivarverket och en av varje arbetstagarpart. En av ar-
betsgivarledamöterna är ordförande och en av arbetstagarledamöter-
na är vice ordförande.  

 
4 § Beslutsförhet  
Pensionsnämnden är beslutför när tre eller två ledamöter från såväl 
arbetsgivar- som arbetstagarsidan är närvarande, bland dem ordfö-
randen eller vice ordförande. För beslut i ärenden enligt 6 § krävs 
enighet i nämnden.  

 
För beslut i enlighet med 7 § gäller majoritetsbeslut. Vid lika röstetal 
har ordförande utslagsröst.  

 
Parterna konstaterar att kollektivavtal kan leda till att tolkningsfrågor uppstår mel-
lan parterna. Mot den bakgrunden har parterna inrättat en Pensionsnämnd för 
tolkning av vissa frågor i PA 16. Parterna konstaterar vidare att praxis är att den 
uppfattning som de parterna har som tecknat avtalet är vägledande vid en pröv-
ning av avtalets syfte och innebörd. 

 
5 § 
Parterna är överens om att denna anslutningsöverenskommelse med OFR/S,P,O 
även omfattar nedanstående överenskommelser mellan Arbetsgivarverket, Saco-S 
och Seko. 

•  Överenskommelse om innehåll i nytt administrationsavtal med Statens 
tjänstepensionsverk med anledning av PA 16, från 2015-11-11. 

• Överenskommelse om förslag till anslutningsvillkor för försäkringsgivare 
samt förslag till flyttregler med anledning av PA 16, från 2015-11-11. 

• Överenskommelse om framställan till Kåpan pensioner, från 
2015-12-16. 
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• Överenskommelse om finansiering av konsultuppdrag avseende anslutning 
av försäkringsgivare till PA 16, från 2016-01-20. 

• Förhandlingsprotokoll PA 16, förtydliganden m.m., från 2016-02-04. 
 
6 § 
Det antecknades till protokollet  
 
att Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O har i särskilt förhandlingsprotokoll träffat 
överenskommelse om motsvarande ändringar i Villkorsavtalet respektive Affärs-
verksavtalet mellan Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O som framgår av 20 – 21 §§ i 
ovan nämnda förhandlingsprotokoll från den 11 november 2015, samt 
 
att Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O i det särskilda förhandlingsprotokollet träf-
fat överenskommelse om kompletterande förutsättningar till 3 kap. 4 § i Avdel-
ning II. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ken Johnsson 
 
 
Justerat Justerat  
Arbetsgivarverket OFR:s förbundsområden inom det 
 statliga förhandlingsområdet 
 sammantagna 
 
 
 
Monica Dahlbom Åsa Erba-Stenhammar   
 
 
 
 
Justerat Justerat  
Saco-S  Seko, Service- och 
 kommunikationsfacket 
 
 
 
Lena Emanuelsson Lars Johansson 
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