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Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom
det statliga avtalsområdet (RALS 2012–2013)
m.fl. avtal
1§
Parterna tecknar Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2012–2013) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O med
bilagor (bilaga 1).
2§
Lokal part kan vända sig till centrala parter, när man anser att lönebildningsarbetet
inte fungerar som avsett enligt RALS. Det ska vara allvarliga svårigheter med att
bedriva lönebildningsarbetet i enlighet med intentionerna i RALS som motiverar
att man vänder sig till de centrala parterna.
De centrala parterna gör gemensamt en bedömning om de påtalade svårigheterna i
lönebildningsarbetet motiverar särskilt stöd och särskild medverkan för att få det
lokala lönebildningsarbetet att fungera. Om centrala parter finner så vara fallet, är
de beredda att aktivt och gemensamt agera för att få det lokala lönebildningsarbetet att fungera utan att för den skull ta över ansvaret från de lokala parterna.
De problem och frågor som har lyfts till centrala parter med anledning av ovanstående följs upp systematiskt.
3§

Centrala parter är överens om att under avtalsperioden titta på effekterna av den i
RALS 2010-2012 borttagna löneökningsgarantin. Det kan bland annat röra antalet
som omfattas av särskilda åtgärder, om de planerade insatserna får någon effekt
samt lönestrukturella effekter t.ex. vad gäller lönespridning inom och mellan olika
befattningar.
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4§
Parterna har i särskilt förhandlingsprotokoll, per den 4 oktober 2012, träffat överenskommelse om fyra särskilda utvecklingsområden. Dessa framgår av punkt 10.2
i RALS 2012-2013
5§

Parterna är överens om ändringar i ALFA och Villkorsavtal, enligt
bilaga 2.
6§
Parterna är överens om ändringar i Affärsverksavtalet (AVA), enligt
bilaga 3.
Parterna är vidare överens om att hänskjuta Arbetsgivarverkets yrkande rörande
förtydligande av reglerna i AVA rörande semesterlönegrundande frånvaro i förhållande till Semesterlagen till den pågående översynen av AVA.
7§
Parterna är överens om ändringar i Chefsavtalet, enligt bilaga 4.
Parterna är vidare överens om att inleda ett partsgemensamt arbete omfattande
villkor och förutsättningar för chefer som kan omfattas av ett chefsavtal.
8§
Parterna är överens om att genomföra ett översynsarbete av Trygghetsavtalet, enligt bilaga 5.
9§
Parterna är överens om att genomföra ett översynsarbete av avtalet Samverkan för
utveckling, enligt bilaga 6.
10 §
Parterna är överens om ändringar i Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för
anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA), enligt bilaga 7.
11 §
Parterna har under avtalsrörelsen berett frågan om ett särskilt villkorsavtal för den
som anställs tidsbegränsat inom det statliga avtalsområdet inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Detta har skett mot bakgrund av att det i dag kan
vara oklart vad som gäller och att vissa avtal inte kan till tillämpas på sådana anställningar. Parterna är överens om att tillskapa ett särskilt villkorsavtal för sådana
anställningar. Avtalet kan även föranleda justeringar i andra centrala avtal.
Parternas målsättning är att villkorsavtalet ska vara klart under andra kvartalet
2013.
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12 §
Parterna är överens om att under avtalsperioden jämföra resultaten i respektive
parters olika arbetsmiljöundersökningar inom det statliga avtalsområdet och se om
det finns gemensamma arbetsmiljöfrågor som parterna bör uppmärksamma.
13 §
Partarna noterar att Ramavtal om vissa frågor avseende förslagsverksamhet hos
myndigheter under regeringen genom Arbetsgivarverkets uppsägning har upphört
den 1 oktober 2012
14 §
Parter är överens om att inom ramen för det löpande partsarbetet gemensamt följa
upp förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsade anställningar inom det statliga avtalsområdet. Parterna har att bedöma behov av eventuella insatser.
15 §
Parterna är överens om att se över konstruktionen med lokala omställningsmedel
och dess syfte.
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