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1. BAO och Jusek/ Civilekonomerna/ Sveriges Ingenjörer har idag träffat överenskommelse om
ett nytt pensionsavtal i enlighet med vad om framgår i bilaga 1 till detta protokoll. Avtalet
indelas i två delar, BTP-1 och BTP-2
En arbetsordning för BTP-nämnden framgår av bilaga 2 .
2. Jusek/Civilekonomerna/ SverigesIngenjörer förbinder sig att följa hittills fattade beslut kring
BTP-planen och dess tillämpning och godkänner de hittills gjorda avtalsändringarna enligt
följande:


Tydliggörande vid beräkning av pensionsmedförande lön vid sjukpension, § 6, st 2,
efter p.1 tillförs följande stycke:
”Den anställdes lön vid sjukdom utgörs av den genomsnittliga pensionsmedförande
lönen under de tolv kalendermånader som föregår insjuknandedagen. Har den
försäkrade inte omfattats av BTP1 planen under hela tolvmånadersperioden, ska
genomsnittsberäkningen ske på det antal månader då den försäkrade omfattades av
BTP1 planen under tolvmånadersperioden.”



Barnpension:
Parterna är ense om att gemensamt ta fram en struktur för efterlevandeskydd till
barn. Detta arbete skall ske inom BTP-nämnden och avslutas senast den 30 november
2012. Kostnaden för detta bedöms vara 0,2 % av pensionsmedförande lön upp till 7,5
ibb. BTP-nämnden är även fri att inom ramen för ovan angiven kostnad finna
alternativa lösningar.
Parterna har enats om följande avseende barnpension:

Barnpension
Barnpension utges till efterlevande barn under 20 år när medarbetare avlider
Medarbetarens ålder vid dödsfallet avgör hur stor pensionen blir och hur den
utbetalas. Pensionen betalas ut direkt till barnet enligt följande:



Medarbetarens ålder

Antal prisbasbelopp/år

Utbetalningstid

18-35 år

3

10 år

36-45 år

3

7 år

46-54 år

2,5

5 år

55-65 år

1

5 år

Övriga beslut
Jusek/ Civilekonomerna/ Sveriges Ingenjörer har tagit del av och godkänt de beslut
som i övrigt, fram till detta avtal tecknats, fattats avseende tolkning och tillämpning
av den nya BTP-planen. Dessa framgår av bilaga 3.

3. Parterna avser att använda sig av ett anslutningsförfarande för den trygga och för den
valbara delen. Anslutningsförfarandet innebär att alla bolag inom avtalsområdet samt de av
BTP-nämnden tillfrågade bolag, som önskar vara med och som uppfyller anslutningskriteriernas avgiftsstruktur och produktregler får delta som valbart alternativ inom ramen för
BTP 1. Om arbetsgivaren anlitar externt upphandlad valcentral svarar arbetsgivaren för
kostnaderna för denna.
Utgångspunkten är att avgifterna ska vara så låga som möjligt och att produktreglerna vid
varje tillfälle ska svara mot en trygg pension.
Vidare är det BTP-nämnden som konkretiserar produktreglerna som följer av avtalet eller
tolkningen därav.
Jusek/ Civilekonomerna/ Sveriges Ingenjörer accepterar de kriterier och produktregler som
slagits fast för BTP 1 samt den upphandling som genomförts och därvid upphandlade och
anslutna bolag. Bilaga 4.
4. Parterna är överens om att den nya BTP-planen som helhet skall ge en god pension för
anställda i branschen och har enats om premienivåer och bestämmelser i övrigt som
långsiktigt ska säkerställa detta.
Kostnader för tjänstepensioner och utfallet av premiebestämda pensioner är även starkt
beroende av gällande regelverk, politiska beslut och andra omvärldsfaktorer. Denna
överenskommelse är träffad med utgångspunkt från de förutsättningar som gällde vid avtalets
tecknande.
Skulle det i framtiden visa sig att de antaganden och bedömningar som legat till grund för

överenskommelsen leder till resultat som väsentligen avviker från parternas avsikter är
parterna ense om att förhandlingar kan upptas.
5. Parterna har uppmärksammat att medarbetare som efter att ha uppnått taket i
sjukförsäkringen och som därefter beviljas aktivitetsstöd inte omfattas av det
kollektivavtalade sjuksystemet. Parterna uttalar att de anställda som vid det tillfället omfattas
av sjukpension bibehåller sina förmåner under högst tre månader med aktivitetsstöd.
6. Parterna ska eftersträva att åstadkomma en gemensam kommentar till detta avtal.
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