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Skolverkets avtal vid tjansteresa och forrattning
for arbetstagaretillho6rande OFR/S

Inledande bestammelser

1 § Avtalsstéd
Detta avtal ar traffat med stéd av 2 kap. 2 § i Villkorsavtalet och kompletterar

10 kap. i Villkorsavtalet.

Tillampningsomrade

2 § Arbetstagare som omfattas av detta avtal
Detta avtal galler vid inrikes tjansteresor f6r arbetstagare anstillda vid Skolver-

ket. Vid utrikes tjansteresor géller enbart 4-5 §§.

Avtalet galler dock inte:

e arbetstagare enligt 1 kap. 1 a § Villkorsavtalet

e arbetstagare med fértroendearbetstid vad avserrestidsersattning

Definitioner

3 § Lokalt avtalade definitioner
Utdver nedanstaende definitioner finns definitioner 1 10 kap. 1 § Villkorsavtalet

samt i inkomstskattelagen.

Endagsf6rrattning FOrrattning inklusive resor som varar mer an 8

timmaroch som inte medfér 6vernattning,

Forrattningstillagg Lénetillagg som utbetalas i samband med forratt-

ning. Dock som langst under tre manader i sam-

band med flerdygnsf6rrattning.

Restidsersattning

4 § Ersittning vidtjinsteresa
En arbetstagare som genomforentjansteresa pa tid som inte ar ordinarie arbets-

tid erhaller restidsersattning. Restidsersattning utbetalas med 100 kronor per
fullgjord timme. Restidsersattning utbetalas med 50 kronorfér fullgjorda 30 mi-

nuter och darutéverupptill en timme. For tid som understiger 30 minuter erhalls

ingen ersattning.
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Restidsersattning utbetalas inte

e for restid da arbete utf6rs och som pafors flextidssaldo

e f6r restid som utanfér ordinarie arbetstid sammantaget understiger 30

minuter

e f6r tid fran ankomstentill det tillfalliga boendet och f6rrattningens bér-

jan

e vid resa mellan dettillfalliga boendet pa f6rrattningsorten och forratt-

ningsstallet

e f6r den del av tiden mellan kl. 24.00 och 06.00 da sovplats pa tag eller
hyttplats pa fartyg anvands

Forrattningstillagg

5 § Endagsférrittning
Vid f6rrattning inklusive resor som varar i mer an 8 timmar1 foljd och 4ger rum

meran 50 km fran verksamhetsorten erhalls ett forrattningstillagg om 250 kro-

nor.

6 § Flerdygnsfoérrattning

Vid f6rrattning som medfér 6vernattning erhalls f6rrattningstillagg enligt nedan.

 

 

 

 

 

Flerdygnsfoérrittning upptill tre manader Forrattningstilligg

Avresedag

Vid avresa fére kl. 12.00 200 kronor
Vid avresa efter kl. 12.00 100 kronor

Mellanliggande dag 250 kronor

Hemresedag

Hemmafore kl. 19.00 100 kronor
Hemmaefter k1.19.00 200 kronor   

7 § Interna kurser och konferenser
Vid interna kurser och konferensereller liknande dar Skolverkettillhandahaller

fri kost utbetalas inget f6rrattningstillagg.
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Giltighetstid och uppsdgningstid

8§
Detta avtal giiller fr.o.m. den 1 april 2020tills vidare under Villkorsavtalets gil-

tighetstid med en 6msesidig uppsagningstid om tre manader. Samtidigt upphér
lokalt reseavtal for Skolverket fran 2009-05-04 med diarienummer23-2009:389.

Stockholm den 16 januari 2020

Skolverket OFR/S


