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Parter

Arbetsgivarsidan: Arbetsgivarverket
Arbetstagarsidan: OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna

Rättelser i Villkorsavtal Arbetsgivarverket –
OFR/S,P,O
1§
Parterna är överens om att göra ett antal rättelser i avtalstexten Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O, nedan benämnt Villkorsavtal, i lydelse från den 1
juni 2013. Rättelserna har inget materiellt värde. De avser endast korrekturfel och
förtydligande eller motsvarande.
2§
Parterna är överens om att göra följande justeringar i Villkorsavtal.
Justering i 2 kap. 2 a §
Första stycket under Anmärkning ska ha följande lydelse:
Lokala kollektivavtal som slutits med stöd av ALFA eller Avtal om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands fram till och
med 2013-05-31 anses ha slutits med stöd av Villkorsavtalet. Enskilda
överenskommelser som slutits och arbetsgivarbeslut som fattats med
stöd av ALFA anses ha slutits resp. fattats med stöd av Villkorsavtalet
I stycket ovan har datumet korrigerats för att anpassa den nya ikraftträdandetidpunkt som gäller för Villkorsavtalet. Ikraftträdandetidpunkten flyttades fram till
den 1 juni 2013.
Justering i 3 kap. 2 §
Noten till Fast löneavdrag ska ha följande lydelse:
Regelbundet återkommande arbetsdagsavdrag vid föräldraledighet
1-4 dagar/vecka under mer än fyra kalenderveckor i följd hanteras
enligt bestämmelser i 6 kap. 7 §.
I stycket ovan har ordet” t.ex.” tagits bort.
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Justering i 6 kap. 3 § a) punkt 2
Punkten 2 ska ha följande lydelse:
För arbetstagare med oregelbunden arbetstidsförläggning enligt 4
kap. 26 § (hel- eller deltid) görs istället timavdrag enligt 2 § e) för
varje arbetstimme som ledigheten omfattar. Om den genomsnittliga
veckoarbetstiden avviker från 40 timmar ska timavdraget kvotberäknas enligt 2 § f).
I stycket ovan har ordet ”avviker från” ersatt ordet ”understiger” som ett förtydligande.
Justering i 6 kap. 5 §
Hänvisningen till bilagan under Övergångsbestämmelser ska ändras till bilaga 4 a.
Ändringen ovan är en rättelse.
Justering i 7 kap. 4 §
Stycket med rubriken ”Aktuell arbetsdagslön för föräldralediga i vissa fall” ska
ha följande lydelse:
För arbetstagare med regelbundet återkommande föräldraledighet
om 1 - 4 dagar per vecka med arbetsdagsavdrag (se 6 kap. 7 och
7 a §§) ska sjuklön betalas på aktuell lön. Den aktuella lönen ska
dock inte reduceras på grund av föräldraledigheten. (Sjuklön betalas
bara ut för de dagar arbetstagaren skulle ha arbetat.)
Ändringen ovan innebär ett förtydligande jämfört med tidigare lydelse.
Justering i 7 kap. 6 §
Stycket med rubriken ”Aktuell arbetsdagslön för föräldralediga i vissa fall” ska
ha följande lydelse:
För arbetstagare med regelbundet återkommande föräldraledighet
om 1 - 4 dagar per vecka med arbetsdagsavdrag (se 6 kap. 7 §), ska
den aktuella lönen vid beräkning av sjukpenningtillägg vidkännas ett
avdrag i förhållande till föräldraledighetens omfattning. (Se även 8
kap. 5 §.)
Ändringen ovan innebär ett förtydligande jämfört med tidigare lydelse.
Justering i 8 kap. 5 §
Stycket med rubriken ”Aktuell arbetsdagslön för föräldralediga i vissa fall” ska
ha följande lydelse:
För arbetstagare med regelbundet återkommande föräldraledighet
om 1 - 4 dagar per vecka med arbetsdagsavdrag (se 6 kap. 7 §), ska
den aktuella lönen vid beräkning av tillägg vid tillfällig föräldrapenning, vidkännas ett avdrag i förhållande till föräldraledighetens omfattning. (Se även 7 kap., 4 § och 6 § samt 8 kap. 2 §.)
Ändringen ovan innebär ett förtydligande jämfört med tidigare lydelse.
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Justering i 7 kap. 6 §
Värdet på basbeloppstaket i sista stycket med rubriken ”Basbeloppstak (Bb-tak)
för sjukpenning”, sista meningen, ska ändras till:
2,05 (7,5/365) procent
Ändringen ovan är en rättelse av en avrundning (0,020547945).
Justering av bilaga 4 till Villkorsavtalet
Matrisen i Exempel B ska ha följande lydelse:
Genomsnittlig
veckoarbetstid
(a) procent av
heltid
40 timmar
(100 %)
32 timmar
(80 %)
24 timmar
(60 %)
20 timmar
(50 %)
16 timmar
(40 %)

Aktuell
lön
x%x
25 000
25 000

Kvotberäkning Kvot
(40:a)

Timlön
(b)
(lön:175)

Kvotberäknad
timlön
(timlön x kvot)

40 : 40

1,00

142,86

142,86

20 000

40 : 32

1,25

114,29

142,86

15 000

40 : 24

1,67

85,71

142,86

12 500

40 : 20

2

71,43

142,86

10 000

40 : 16

2,5

57,14

142,86

Värdet på kvotberäknad timlön i kolumnen längst till höger i matrisen, har korrigerats.
Justering i Bilaga 6, 5 §
Första stycket, första meningen ska ha följande lydelse:
För lärare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och sameskolorna gäller de arbetstidsbestämmelser som arbetsgivaren och lokal
arbetstagarorganisation kommit eller kommer överens om.
Med anledning av ändringen ska rubriken till paragrafen ändras till:
Arbetstid för lärare vid Specialpedagogiska skolmyndigheten och sameskolorna
Ändringen ovan är föranledd av att Specialskolemyndigheten och Specialpedagogiska institutet är sammanslagna till Specialpedagogiska skolmyndigheten.
3§
Ovanstående justeringar träder i kraft från och med den 1 juni 2013.

Vid protokollet
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