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Omställningsavtalet – rätt till AGE när anställning 
avslutas genom överenskommelse  

 

Bakgrund 
Sedan 2013 kan en anställning som avslutats genom en överenskommelse, utan att en 

uppsägning har ägt rum, berättiga till avgångsersättning (AGE) under vissa förutsättningar. 

Bakgrunden till detta är att TRR Trygghetsrådets (TRR) styrelse fattat beslut om att godkänna 

AGE till tjänstemän som avslutar sin anställning utan att facklig organisation och arbetsgivare 

förhandlat om uppsägningen. En förutsättning för ersättning är dock att fack och företag är 

överens om att det föreligger en övertalighet i företaget. Detta för att inte arbetsgivare ska 

göra personliga överenskommelser med tjänstemän som annars skulle blivit uppsagda på 

grund av personliga skäl och dessutom låta dessa få tillgång till stöd från TRR. Andra 

förutsättningar för rätt till AGE är exempelvis att man är över 40 år gammal och har arbetat i 

mer än fem år under en sammanhängande tid på ett företag som är anslutet till TRR. 

 

Förenklad rutin 
Innan 2016 fordrades det dokumentation på att både fack och företag var överens om att det 

förelåg en övertalighet på företaget, exempelvis i form av ett MBL-protokoll. Ett mail eller 

liknande räckte också för att intyga att båda parter var överens om att det förelåg en 

övertalighet.  

Efter att TRR uppmärksammat parterna på vissa tillämpningsproblem, exempelvis att vissa 

företag inte skickade in kompletta ansökningar vilket medförde att anställda riskerade att gå 

miste om AGE, har parterna kommit överens om en förenklad rutin för ansökan. Detta 

innebär inte att kraven för rätt till stöd från TRR sänks utan syftet är att förenkla 

ansökningsförfarandet. 
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Den förenklade rutinen: 

- Om företaget anger i ansökan till TRR att anställningen upphört efter en 

överenskommelse i samband med arbetsbrist, ska företaget få information om att den 

uppsagde även kan ha rätt till AGE om fack och företag är överens om att det 

föreligger en övertalighet i företaget. 

- Företaget intygar att det råder övertalighet och anger namn och mailadress till den 

fackligt förtroendevalde/ombudsmannen man har varit i kontakt med. 

- När TRR godkänner ansökan för både omställningsstöd och AGE går ett 

bekräftelsemail till företaget och angiven facklig person. 

- Ansökan kommer oftast in i nära anslutning till uppsägningen, medan det vanligen tar 

flera månader innan det är dags för AGE. Den fackligt förtroendevalde/ombuds-

mannen har därför tid att återkomma, om det inte stämmer att man är överens om 

övertaligheten. Om så skulle vara fallet gör TRR en omprövning. 

För att försäkra oss om att denna förenklade procedur inte ”missbrukas” ska stickprov göras, 

varvid TRR kontaktar den fackliga kontakten och hör att allt gått rätt till.  

Modellen kommer att användas på prov under ett år och sedan utvärderas. Under denna 

provperiod är stickproven mer frekventa. Om förslaget permanentas kommer stickproven att 

fortsätta, men mindre frekvent.  

TRR ska följa upp vilka specialfall och frågor som kan förekomma och återkomma med 

eventuell information om detta.  

Vid frågor om TRRs bedömning i dessa fall och om den förenklade rutinen hänvisas till TRR, 

e-post info@trr.se, telefon 020-877 877. 

 

Sammanfattning 

En anställning som avslutats genom en överenskommelse, utan att en uppsägning har ägt rum, 

kan under vissa förutsättningar berättiga till AGE. En förutsättning är att fack och 

arbetsgivare är överens om att det föreligger en övertalighet i företaget, de behöver dock inte 

ha förhandlat uppsägningen. Andra förutsättningar för rätt till AGE är exempelvis att man är 

över 40 år gammal och har arbetat i mer än fem år under en sammanhängande tid på ett 

företag som är anslutet till TRR.  

Det förenklade rutinen enligt ovan gäller på prov under ett år och kommer sedan att 

utvärderas.   
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