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Landstingsstyrelsens Personalberedning

Borgensåtagande inför bolagens tecknande av AGF-KL
Ärendet
Kollektivavtalet AGF-KL (avgångsförmåner för anställda hos kommuner och
landsting) ger anställda som sägs upp på grund av arbetsbrist och sedan inte
erhåller annan anställning ett ekonomiskt skydd. I samband med bolagiseringarna
från och med 2000-04-01 fastställdes att personalen i bolagiserad verksamhet
skulle övergå med oförändrade anställningsvillkor. För att anställda i landstingets
helägda bolag ska omfattas av AGF-KL, krävs att bolagen tecknar avtalet, vilket i
sin tur kräver landstingets borgen.

Förslag till beslut
Personalberedningen beslutar för sin del
att föreslå La ndstingsstyrelsen besluta att föreslå Landstingsfullmäktige besluta
att landstingets helägda bolag erhåller tryggande av förmåner enligt
AGF-KL genom borgensutfästelse utan avgift,
att denna utfästelse förutsätter att bolagen tecknar samma centrala kollektivavtal
och anlitar samma administratör som landstinget.

Bakgrund
AGF-KL (avgångsförmåner för anställda inom kommuner och landsting) är ett
kollektivavtal som landstinget omfattas av och som reglerar möjligheten till
ekonomiskt skydd för anställd a som sägs upp på grund av arbetsbrist och sedan
inte erhåller ny anställning vare sig inom landstinget eller hos annan arbetsgivare.
Avtalet ger den som saknar anställning, men står till arbetsmarknadens
förfogande, ersättning i form av antingen en engångssumma eller om den
anställde har en längre anställningstid hos arbetsgivaren en periodisk
avgångsersättning.
En periodisk avgångsersättning kan liknas vid en något reducerad pension.
Kostnaden för eventuell ersättning enligt AGF-KL belastar respektive
enhet/bolag.
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Synpunkter från landstingsstyrelsens förvaltning
Landstinget har sedan år 2000 tryggat bolagens pensionsutfästelser. Kravet på
sådant tryggande finns reglerat i PFA 98 (kollektivavtalet om pensioner).
Borgensutfästelsen, utan avgift för bolagen, förutsatte att landstinget var helägare,
att bolagen tecknade samma kollektivavtal om pensioner som landstinget och att
de använde samma pensionsadministratör.
Kollektivavtalet AGF-KL kräver i likhet med pensionsavtalet PFA 98 ett
tryggande av utfästelserna. För att ett landstingsägt bolag ska kunna teckna
avtalet krävs enligt AGF-KL ett borgensåtagande från landstingets sida. AGF-KL
innehåller ett efterskydd i fem år vilket innebär att behovet för bolagen att teckna
egna avtal aktualiseras först nu.
Landstingsstyrelsens förvaltning kan konstatera att omfattningen av utbetalningar
till följd av AGF-KL i landstinget har rört endast ett fåtal personer under senare
år. År 2003 var den totala kostnaden för landstinget ca 1,3 miljoner kronor.
Landstingsstyrelsens förvaltning föreslår landstingsstyrelsen att föreslå
landstingsfullmäktige att genom borgen trygga bolagens utfästelser enligt avtalet
AGF-KL. Liksom vid tryggandet av pensioner (PFA 98) genom borgensutfästelse
föreslås även tryggandet av AGF-KL ske utan avgift. Borgensutfästelsen
förutsätter att bolagen tecknar samma centrala kollektivavtal och anlitar samma
administratör som landstinget (fn KPA).
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