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Parter

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

Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom
det statliga avtalsområdet (RALS 2016–2017)
m.fl. avtal
1§
Parterna tecknar Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2016–2017) mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O med
bilagor, bilaga 1.
2§

Parterna är överens om ändringar i Villkorsavtalet enligt bilaga 2.
3§
Parterna är överens om ändringar i Affärsverksavtalet (AVA) enligt bilaga 3.
4§
Parterna är överens om att genomföra ett partsgemensamt arbete rörande URA enligt bilaga 4.
5§
Parterna är överens om att genomföra en partsgemensam förstudie avseende modell för villkorsavtalen enligt bilaga 5.
6§
Parterna är överens om en partsgemensam förstudie avseende behov av partsgemensamma insatser kring arbetstid enlig bilaga 6.
7§
Parterna träffade den 19 augusti 2016 en avsiktsförklaring kring vilka åtgärder
som centrala parter är överens om kan minska sjukskrivningarna inom det statliga
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avtalsområdet. Parterna ser det som angeläget att bidra till att motverka ohälsa och
stigande sjuktal.
Mot den bakgrunden har parterna i avtalsrörelsen 2016 i särskilt förhandlingsprotokoll, per den 5 oktober 2016, träffat överenskommelse om det vidare arbetet enligt avsiktsförklaringen.
8§
Parterna är överens om att ett effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete sker i samverkan mellan chefer, medarbetare och skyddsombud. Parterna har i förhandlingsprotokoll konstaterat vikten av att lokala parter diskuterar, utifrån vad som är bäst
för respektive verksamhet, hur arbetsmiljöfrågorna ska hanteras.
I Avtal om samverkan för framtiden finns i 2 § en processbeskrivning som innebär att lokala parter ska diskutera och ta ställning till ett antal frågeställningar vars
svar kommer att utgöra grunden till ett lokalt avtal om samverkan. Enligt punkt
2.1.c i denna processbeskrivning förutsätts lokala parter diskutera och ta ställning
till på vilket sätt de lagreglerade arbetsmiljöfrågorna ska hanteras i relation till
samverkan.
9§
Parterna har i särskilt protokoll träffat överenskommelse om uppdrag till arbetsområdet Centrala parters stöd till lokal samverkan. Parterna har i samband med
detta även diskuterat att lokala parter i vissa verksamheter kan ha behov av stöd
vad gäller utvecklingen av den lokala samverkan.
Parterna är överens om att det, utöver det arbete kring samverkan som kommer att
bedrivas inom Partsrådet, kan behövas stöd och att det stödet får sökas hos centrala parter.
10 §
Parterna har under avtalsrörelsen diskuterat förekomsten av tidsbegränsade anställningar inom det statliga avtalsområdet. Utifrån dessa diskussioner är parterna
överens om att genomföra ett partsgemensamt arbete tillsammans med lokala företrädare för Statens institutionsstyrelse och Kriminalvårdsverket i syfte att få en
gemensam bild av förekomsten och motiven till tidsbegränsade anställningar inom
dessa verksamheter.
11 §
Inom ramen för avtalsrörelsen 2016 har diskussioner förts om användningen av
9 § 2 i Avställningsförordningens. Som en följd av de diskussioner som förts
kommer Arbetsgivarverket i en skriftlig rapport närmare redovisa hur 9 § 2 i Anställningsförordningen nyttjas av Arbetsgivarverkets medlemmar både vad gäller
omfattning och i vilka situationer. Rapporten ska redovisas till motparterna senast
den 30 april 2017.
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12 §
Parterna har i särskilt förhandlingsprotokoll den 5 oktober 2016 träffat överenskommelse om Partsrådets arbetsområden.
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