
Avtal om uppdrag till Fora

1.

Detta avtal mellan
Fora AB, 556541-8356, ("Fora"), och
Arbetsgivaralliansen TRIA, 802017-3392, ("Arbetsgivaralliansen"),
Svenska Kommunalarbetarförbundet, 802001-7888, ("Kommunal"),
Medarbetareförbundet, 815600-8636, ("MeF"),
Lärarforbundet, 802015-5050, ("Lärarförbundet"),
Lärarnas Riksförbund, 802002-2052, ("Lärarnas Riksförbund"), samt
Vision, 802001-8019, ("Vision"),
reglerar uppdrag till Fora om aft driva in, administrera samt förmedla
pensionspremier avseende Extra pensionsavsättning.
Fora, Arbetsgivaralliansen, Kommunal, MeF, Lärarfarbundet, Lärarnas
Riksförbund och Vision benamns i detta avtal gemensamt som "Parterna" och
individuellt for "Part".

BAKGRUND OCH SYFTE

Arbetsgivaralliansen, Kommunal, MeF, LärarfOrbundet, Lärarnas
RiksfOrbund och Vision, har träffat kollektivavtal om en kompletterande
premie till Avtalspension SAF-LO "ASL" kallad Extra pensionsavsattning, fOr
anställda som omfattas av kollektivavtal som framgár av Bilaga 2 till detta
avtal. Extra pensionsavsattning ska debiteras arbetsgivare fran och med den 1
januari 2020.

Fora administrerar pa uppdrag av Svenskt Naringsliv och LO bland annat
ASL samt flera av AFA Forsakrings produkter och har upparbetade
administrativa rutiner for bantering av olika forsakringsprodukter.

Syftet med detta avtal är att reglera förhállandet mellan Fora och Parterna
avseende hur Foras hantering av den kompletterande premien ska utfOras.

2. AVTALSHANDLINGAR

For avtalet galler detta avtal samt Bilagorna 1-3.

Bilaga 1: AFA-forsakringar, Omstallningsforsakring och Avtalspension SAF-

LO, Forsakringsvillkor och bestämmelser

Bilaga 2: Kollektivavtal som omfattas av extra pensionsavsättning

Bilaga 3: Rapporter enligt standard

Vid motsfridiga uppgifter i avtalshandlingarna galler detta Avtal fOre uppgift
i bilaga och bilagorna i nummerordning.
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3. FORAS ATAGANDEN M.M.

Foras uppdrag bestâr i att formedla Extra pensionsavsattning fran
arbetsgivare som omlattas av kollektivavtal, i enlighet med Bilaga 2, till den
pensionsforvaltare som den anstäillde valt for sin Avtalspension SAF-LO.

Fora ska härvid administrera inklusive driva in och förmedla Extra
pensionsavsattning fOr foretag som är bundna till kollektivavtal i enlighet med
Bilaga 2. Det är foretaget som tecknar forsakringsavtal genom Fora i enlighet
med kollektivavtalsskyldigheten och sedan har aft fullgora forsakringsavtalet
i fOrhAllande till sina anställda, dvs personer som foretaget har avtal om
anstailning med.

Fora har dA ocksA rätt att fOreträda den/ de anställda i fOrhAllande till
arbetsgivaren i frAgor gallande den/deras rätt till premier till Extra
pensionsavsattning.

Skyldigheten for foretaget aft teckna forsakringsavtal samt fullgora
pensionsavtalet fOljer av kollektivavtal som framgAr av Bilaga 2.

Fora Atar sig aft berakna och, till foretag enligt ovan som omfattas av
skyldigheten aft erlagga premier fOr Extra pensionsavsattning fakturera samt
hantera uppborden av premier. Fora ska darefter utbetala erlagda premier till
forsakringsgivaren.

Uppdraget innefattar även att Aterbetala for mycket inbetald premie till
arbetsgivaren.

Uppdraget, berakning, fakturering, uppbord och utbetalning, sker i enlighet
med av Fora framtagna, och vid var tid gallande, administrativa rutiner med
beaktande av de regler som galler fOr administration av Foras uppdrag
avseende AFA-forsakringar, Omstallningsforsakring samt Avtalspension
SAF-LO.

4. HUR FORSAKRINGSPREMIERNA SKA HANTERAS

Forsakringspremier avseende Extra pensionsavsattning som fOrmedlas frAn
arbetsgivare till forskringsgivare i enlighet med detta avtal placeras i samma
forsakring som den anställde valt for premierna avseende Avtalspension SAF-

LO.

Den extra pensionsavsattningen ska debiteras frAn och med den 1 januari 2020
fOr anställda mom kollektivavtalsomrAdet.

Intjanande av extra pensionsavsatthing sker fran och med 25 Ars alder till och
med mAnaden fore den under vilken den anställde fyller 65 Ar.

For fOrsakringarna samt administrationen av dessa galler vid var tid gallande
emensamma forsakringsvillkoren fOr AFA-fOrsäkrin ama och

Avtalspension SAF-LO, Bilaga 1.
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DEBITERING AV PREMIE

Premier avseende Extra pensionsavsattning beraknas pa det av arbetsgivaren
till Fora inrapporterade loneunderlaget for anställda mom
kollektivavtalsomrâdet.

Procentsats avseende Extra pensionsavsattning ska vara 0,5 % pa ett
loneunderlag upp till 7,5 inkomstbasbelopp (IBB).

Eventuellt andrad procentsats avseende Extra pensionsavsattning ska
meddelas till Fora âret innan procentsatserna ska tillampas av
Arbetsgivaralliansen, Kommunal, MeF, Lärarförbundet, Lärarnas
Riksförbund och Vision gemensamt. Finns olika procentsatser over áret,
jämkas premien i enlighet med av Fora framtagna, och vid var tid gallande,
administrativa rutiner med beaktande av de regler som galler avseende AFA-
forsakringarna samt Avtalspension SAF-LO. I dessa fall skickar Fora Ut
meddelande till vardera Part som mâste godkanna den jämkade premien
innan denna kan tillampas vid fakturering.

Arbetsgivaralliansen, Kommunal, MeF, Lärarförbundet, Lärarnas
Riksfärbund och Vision ansvarar for att de till Fora meddelade
procentsatserna är korrekta.

Premier som avser Extra pensionsavsattning omfattas inte av garantiregeln
enligt 19 § i de gemensamma forsakringsvillkoren for AFA-forsakringarna och
Avtalspension SAF-LO, se Bilaga 1.

Tillgângar som Fora far hand om for kunds rakning ska särredovisas och
hâllas avskilda fran Foras egna medel.

6. INFORMATION OM VILKA ARBETSGIVARE SOM OMFATTAS

Arbetsgivaralliansen ska lämna uppgifter om vilka medlemsforetag som
omfattas av skyldigheten att erlagga premier fOr Extra pensionsavsattning.

Kommunal, MeF, LärarfOrbundet, Lärarnas RiksfOrbund och Vision ska lämna
information om arbetsgivare som tecknat hangavtal, medarbetarplan, med
Avtalspension SAF-LO som pensionsplan.

Arbetsgivaralliansen, Kommunal, MeF, LärarfOrbundet, Lärarnas
RiksfOrbund och Vision ska lOpande informera Fora om nytillkomna
foretag/arbetsgivare samt foretag/arbetsgivare som avfOrts och därmed inte
langre omfattas av skyldigheten att erlagga premier for Extra
pensionsavsattningar.

Fora har rätt att lämna Arbetsgivaralliansen, Kommunal, MeF,
LärarfOrbundet, Lärarnas RiksfOrbund och Vision instruktioner fOr hur
irtformationen ska lämnas och därvid begara att denna ska lämnas
elektroniskt. Fora ska i god tid innan andring av uppgiftslamnande genomfOrs
lamna information om detta till Arbetsgivaralliansen, Kommunal, MeF,
LärarfOrbundet, Lärarnas RiksfOrbund och Vision.
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Arbetsgivaralliansen, Kommunal, MeF, LärarfOrbundet, Lärarnas
RiksfOrbund och Vision ansvarar var och en for sig fOr aft de uppgifter som
lämnats till Fora angâende foretag som omfattas av skyldigheten att erlagga
premier for Extra pensionsavsattning är korrekt.

7. AVKASTNING OCH RANTOR

For premier avseende intjananderet som kommit Fora till handa utgAr en
schablonavkastning for intjanandeâret och en schablonränta for tiden därefter
fram till dess att premien OverfOrts till den, av den anställde, valda
pensionsforvaltaren i enlighet med de regler som Fora vid var tid tillampar.

Sâväl vid fakturering av slutlig premie som vid kreditering av fOr hog erlagd
preliminar premie ska foretag som omfattas av Bilaga 2 erlagga respektive
erhâlla ränta enligt de regler som galler fOr de gemensamma
forsakringsvillkoren fOr AFA FOrsakringarna och Avtalspension SAF-LO, se
Bilaga 1.

Ytterligare räntor avseende t.ex. drOjsmàl kan utgâ i enlighet med de
gemensamma forsakringsvillkoren fOr AFA Forsakringarna och
Avtalspension SAF-LO, se Bilaga 1.

PENSIONSBESKED

Pensionsbesked skickas av Fora till alla individer som far pensionspremier
fOrmedlade via Fora. Extra pensionsavsattning särredovisas inte pa
pensionsbeskedet utan ingár i redovisningen av det totala kapitalet, dvs.
tilisammans med premier for Avtalspension SAF-LO. Under ársavstamning i
pensionsbeskedet redovisas det senaste árets inbetalda premier avseende
Extra pensionsavsattning.

AVGIFTER

Ersattning till Fora fOr implementering, forvaltning, premieoverforing och
administration tas Ut mom ramen fOr den premie fOr Extra pensionsavsattning
som arbetsgivaren har att betala enligt kollektiv-/hangavtal.

Ersattningen till Fora tas ut i form av en procentsats av inbetalade premier. For
närvarande är Foras ersattning 1,5 % ink, moms.

Fora har raft att justera ersatthingen. Fora ska senast 8 manader fore
kalenderârets utgâng skriftligen meddela Arbetsgivaralliansen, Kommunal,
MeF, LararfOrbundet, Lärarnas RiksfOrbund och Vision om sàdan justering.
Justeringen trader omedelbart i kraft om skriftlig invandning inte är Fora
tillhanda senast 7 mânader fore kalenderárets utgáng. Om ersattningen inte
justeras galler foregáende ârs ersattning.
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10.

11.

12.

13.

14.

FORFARANDET VID TVISTER

Fora har genom defta avtal Parternas uppdrag, och skyldighet aft vid
uppkommen tvist driva in premier i enlighet med detta avtal, vid samtliga
uppkommande tvister gentemot arbetsgivare avseende betalningsskyldighet
fOr Extra pensionsavsattning.

ANDRINGAR I AVTALET

Andringar av och tillagg till avtalet och dess bilagor ska for att vara bindande
vara skriftligen avfaftade och behorigen undertecknade av Parterna sâvida
inte annat framgâr av detta avtal. For andringar av forsakringsvillkoren,
Bilaga 1, galler särskilda regler.

MEDDELANDEN

Meddelanden mellan Parterna med anledning av avtalet ska skickas genom
brev eller e-post.

SEKRETESS

Vardera Parten ska sâ lange avtalet varar och darefter behandla innehàllet i
detta avtal med forsiktighet och ska inte sprida avtalet om det inte bedöms
lampligt.

Fora ansvarar inte for skada som kan drabba Arbetsgivaralliansen,
Kommunal, MeF, LärarfOrbundet, Lärarnas RiksfOrbund, Vision, arbetsgivare,
anställd eller annan till fOljd av att uppgifter om procentsats och/eller
loneunderlag samt Ovriga uppgifter fran Arbetsgivaralliansen, Kommunal,
MeF, LärarfOrbundet, Lärarnas Riksforbund, Vision, arbetsgivare, anstalld
eller annan inte erhálls, är forsenade, felaktiga eller ofullstandiga.

Parts ansvar enligt detta avtal avser endast ersattning for direkt skada och
omfattar sáledes inte ersattning for indirekt förlust som drabbar motpart,
sásom utebliven vinst, förväntad besparing, fOrlust av inkomst, skadestãnd
och vite m.m. även om Part uppmarksammats pa mojligheten att sádan skada
kan uppstâ.

15. FORCE MAJEURE

Part är befriad fran páfoljd fOr underlâtenhet aft fullgora viss fOrpliktelse
enligt avtalet om underlátenheten har sin grund i omstandighet av det slag
som anges nedan ("befriande omstandighet") och omstandigheten fOrhindrar,
avsevärt fOrsvârar eller fOrsenar fullgorandet därav. Sâsom befriande
omstandighet ska anses bland annat myndighets atgard eller underlâtenhet,
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt pa arbetsmarknaden,
blockad, brand, oversvämning eller olyckshandelse av stOrre omfattning.
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FOrbehãllet ifrâga om konfliktàtgarder galler även om Part sjalv vidtar eller är
fOremâl for sâdan âtgard.

16.

17.

ii;!

19

Part som pákallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan drOjsmâl
underrätta andra Parten därom.

FULLSTANDIG REGLERING

Avtalet utgor Parternas fulistandiga reglering av alla frâgor avseende
uppdraget till Fora om administration av Extra pensionsavsattning, som
omfattas av detta avtal, Parterna emellan. Alla skriftliga och muntliga
átaganden och utfästelser som foregâtt avtalet ersätts av innehâllet i detta
avtal.

AVTALSTID

Defta avtal galler tillsvidare fran undertecknandet. Skriftlig uppsagning ska
ske minst 6 mánader fore kalenderàrsskifte fOr att avtalet ska upphOra att galla
fran och med kalenderârsskiftet.

Berakning, fakturering, uppbOrd och utbetalning som avser slutliga premier
for Extra pensionsavsattning avseende det senaste kalenderáret som avtalet
gallt samt eventuella retroaktiva slutliga premier fOr Extra pensionsavsattning
avseende foregtende àr ska även ske efter det att avtalet upphOrt att galla i
enlighet med av Fora framtagna, och vid var tid gallande, administrativa
rutiner med beaktande av de regler som galler avseende AFA-fOrsakringar,
OmstallningsfOrsakring samt Avtalspension SAF-LO sivida Parterna inte
kommer Overens om annat.

FORTIDA UPPHORANDE

Vardera Parten ager saga upp avtalet till omedelbart upphOrande

a) om endera Parten i vasentligt avseende ásidosätter sina skyldigheter
enligt avtalet, och inte vidtar rattelse mom 30 dagar fran skriftligt
meddelande av de andra Parterna därom.

b) Om endera parten fOrsatts i konkurs, upptar ackordsforhandling,
trader i likvidation, underlãter aft infria icke-tvistig fOrbindelse eller
eljest kan anses ha kommit pa obestánd.

TVIST

Tvist om tolkning eller tillampning av detta avtal ska avgOras av
Skiljenämnden for arbetsmarknadsfOrsakringar.

Sida for underskrifter fOljer
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Detta avtal har upprättats I sju exemplar varav Parterna tagit var sift

Stockholm den / 2020

Fora AB Arbetsgivaralliansen Svenska Medarbetareforbundet
TRIA Kommunalarbetar-

förbundet

4
Marita Odélius
Engstrom

Lärarförbundet

Britta 'usberg

Maria Liljedahl

Lärarnas
Riksforbund

Anne-Maria
Carlsgárd

Vision

Per Hallström

Per-Olof Sorsell Sari Wonsell
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Bilaga 1

Villkor
AFA-försäkringar, Omst gsforsäkring och Avtalspension SAF-LO

2 itL
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Bilaga 2
Uppdragets omIattning

Arbetsgivare som omfattas av uppdraget JA/NEJ
Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal genom medlemskap i arbetsgivarforbund. JA
Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal genom hangavtal. JA
Arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal genom Medbestammandelagen § 26 och 28. NEJ

Kollektivavtal som omfattas av uppdraget
Kollektivavtalets namn* Parter

Arbetsgivaralliansen Bransch TRIA Skola/ utbildning
samt Arbetsgivaraffiansen Bransch TRIA Várd/ omsorg,
samt därtill hörande forhandlingsprotokoll.

Arbetsgivaralliansen TRIA,
Kommunal, MeF, Lärarforbundet
och Lärarnas Riksförbund och
Vision

* Avenforetagsavtal ska redovisas.

/
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Bilaga 3

Ratorter enlizt standard
Uppdragsgivarrapport
Rapport 1: Antal foretag som onifattas
Rapport 2: Loner och premier for innevarande och foregâende âr

Gruppindelning:
- Medlemskap mom Svenskt Naringsliv
- Medlemskap utanfOr Svenskt Nringsliv
- Hiingavtal
- MBL26
- MBL28
- Kan ej placeras vid tillfället

Rapportema skickas tv gânger per kalenderâr.

Ekonomirapport
Rapport 1: Visar vad Fora fakturerat foretagen fOr perioden.
Skickas mânadsvis.

Rapport 2: Visar vad Fora har fOrdelat och utbetalt i likvida medel till uppdragsgivaren.
Skickas mnadsvis.

Rapport 3: Visar ingâende och utgâende balans for âret.
Skickas en gang per âr i samband med ársbokslutet.

Rapport 4: Visar obetalda fakturor samt vilken status fakturorna har hos Fora.
Skickas en gang per âr i samband med ârsbokslutet.
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