Avtal
2006-02-22

Parter
Arbetsgivarsidan:

Arbetsgivarverket

Arbetstagarsidan:

OFR:s förbundsområden inom det statliga förhandlingsområdet sammantagna
SACO-S
Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Avtal om tidsbegränsad anställning av vissa arbetstagare hos statliga myndigheter med flera
1§
Parterna träffar detta avtal mot bakgrund av syftet att bevara och vårda samlingar
och föremål på kulturinstitutioner i hela Sverige innan de kan göras tillgängliga för
allmänheten och att bidrag till sysselsättningsåtgärder inom kulturområdet lämnas i
enlighet med föreskrifterna i förordningen (2005:1093) om sysselsättningsinsatser
inom kultursektorn och regeringsbeslut 2005-12-20 angående uppdrag till Statens
fastighetsverk.
2§
Avtalet gäller sådana arbetstagare hos statliga myndigheter och andra arbetsgivare
som anges i bilaga 1 som anställs för arbetsuppgifter för vilka bidrag lämnas till
lönekostnaderna enligt förordningen 2005:1093 eller ovan nämnda regeringsbeslut.
3§
Arbetstagare som avses i 2 § får utöver vad som följer av bestämmelserna i lagen
(1982:80) om anställningsskydd – anställas för en bestämd tid eller tills vidare
längst till en viss tidpunkt för att utföra arbetsuppgifter enligt 2 §.
4§
För en arbetstagare hos en statlig myndighet eller hos en arbetsgivare som anges i
bilaga 1, som har en tidsbegränsad anställning som avses i 2 § överstigande tolv
månader och vars anställning inte förnyas p.g.a. arbetsbrist, gäller 8 § punkterna 2
och 3, 11-13 §§ samt 20-21 §§ avtalet den 27 maj 1998 om trygghetsfrågor (TA),
även om arbetstagaren inte uppfyller villkoret om viss anställningstid i 5 § andra
stycket TA.
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5§
Detta avtal gäller fr.o.m. den 1 januari 2006 tills vidare längst till och med den 31
december 2007. Uppsägningstiden är sex månader. Om detta avtal upphör att gälla
p.g.a. uppsägning skall dock en sådan tidsbegränsad anställning som påbörjats
under detta avtals giltighetstid gälla även efter detta att detta avtal har upphört att
gälla.
Stockholm den 22 februari 2006

Arbetsgivarverket

OFR:s förbundsområden inom det
statliga förhandlingsområdet
sammantagna

Nils Henrik Schager

Lena Moberg-Lindwall

SACO-S

Facket för Service och
Kommunikation (SEKO)

Ulf Björkstrand

Bengt-Erik Falck
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Bilaga 1
Kungl. Akademien för de fria konsterna
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem Millesgården
Stiftelsen Dansmuseifonden Dansmuseet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Thielska galleriet
Svenska språknämnden

