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Ändringar i avtalet om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands
1§
Arbetsgivarverket och OFR/S, P, O, Saco-S respektive SEKO slöt den 15 november 2004 Avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands. Avtalet ersatte Utlandsreseförordningen (1991:1754) i sin helhet. Den enda förändringen gentemot förordningen var att arbetsgivaren och de lokala arbetstagarorganisationerna får sluta kollektivavtal om villkor som behandlas i avtalet.

2§
Parterna är nu överens om att göra vissa kompletteringar och ändringar i avtalet
enligt nedan. Syftet med ändringarna är endast av redaktionell art och innebär inte
någon materiell ändring i förhållande till tidigare lydelse.
•

1 § i avtalet ska ha följande lydelse:
”Detta avtal tillämpas på arbetstagare inom det statliga avtalsområdet.”

•

2 § i avtalet ska kompletteras enligt följande:
”Arbetsgivaren

•

Arbetsgivarverket eller den myndighet
som Arbetsgivarverket bestämmer, om
inte regeringen föreskriver något annat”

5 § första stycket i avtalet ska ha följande lydelse:
”Vid utrikes förrättning och tjänsteresa som är förenad med övernattning
utomlands utanför den vanliga verksamhetsorten eller stationeringsorten
utomlands betalas traktamente som enligt bestämmelserna i 12 kap. IL är
avdragsgillt. Det innebär att traktamente betalas med det normalbelopp

2

som Skatteverket rekommenderar för kalenderåret för det land eller område där resenären vistas om inte något annat följer av Skatteverkets föreskrifter, av 6 § eller av föreskrifter eller beslut som meddelats med stöd av
7 § i detta avtal.”
•

6 § i avtalet ska ha följande lydelse:
”För den som är stationerad utomlands ska traktamentet minskas med 20
procent vid tjänsteresa inom det egna stationeringslandet.”
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