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ÖVERENSKOMMELSE 
 
mellan BAO och Finansförbundet om skydds- och säkerhetsarbete under ar-
betsmarknadskonflikt 
 
 
 
BAO och Finansförbundet konstaterar att den internationalisering och globalisering av de 
finansiella marknaderna som nu råder ställer parterna inför nya överväganden om effekter och 
konsekvenser av en arbetsmarknadskonflikt inom bank- och finansområdet. 
 
 
Parterna är därför överens om följande: 
 
1. För att undvika stora och långsiktiga skador ska bankerna/företagen kunna fullfölja och 

avveckla leverans- och betalningsförpliktelser avseende före konflikten ingångna 
finansiella åtaganden. Arbete som krävs för att upprätthålla bankens/företagets finansiella 
riskhantering för att tillgodose myndighetskrav skall kunna utföras under konflikt. 

 
 Bankerna/företagen måste därför kunna ha tillgång till RIX, CLS, EBA, Target, VPC 

med motsvarande internationella clearingorganisationer för värdepappersaveckling, OM 
med motsvarande internationella clearingorganisationer för derivataveckling och 
clearingtjänster hos stora internationella banker.  

 S.W.I.F.T – systemet skall kunna användas. 
 
2. För att kunna fullgöra ovanstående åtaganden måste viss datadrift vara igång.  
 
3. Det är skyddsarbete att övervaka datasystemen för att kunna åtgärda en större krasch och 

för att avvärja eventuella inträngningsförsök eller virusattacker.  
 Datasystemen är så integrerade att det inte är säkerhetsmässigt försvarbart att säkert 

stänga av enskilda system.  
 
 Banken och Finansförbundets lokala organ ska definiera de medarbetare som ska 

undantas från konflikten för att åtgärderna under punkterna 1 - 3 ska kunna genomföras. 
 
 Om behov föreligger för undantag av funktioner avseende bankens utlandsetablerade 

verksamhet kan lokala överenskommelser träffas för centralt godkännande av BAO och 
Finansförbundet. 

 
4. Skyddsarbete är också sådant arbete som vid ett konfliktutbrott erfordras för att arbetet 

ska kunna avslutas på ett tekniskt försvarligt sätt samt sådant arbete som erfordras för 
avvärjande av fara för människor eller för skada på byggnader eller andra anläggningar. 

 
5. Med säkerhetsarbete menas bl a bevakning och skötsel av bankens fastigheter för att 

undvika skada på dessa.  
 
6. Anställda som omfattas av konflikt ska, om arbetsgivaren så beslutar, behålla nycklar och 

passerkort under konflikten. 
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7. VPC ska under en arbetsmarknadskonflikt kunna upprätthålla verksamheten i sådan om-
fattning att samhällsfarliga konsekvenser undviks. Därjämte ska VPC kunna kommunice-
ra/åtgärda åtaganden enligt punkt 1 - 3 ovan. 

 
 VPC och Finansförbundets lokala organ vid VPC ska därför överenskomma om vilka 

personer/funktioner, som berörs. 
 
8. Det åligger tjänsteman att vid behov utföra skydds- och säkerhetsarbete enligt p 1-7. 

Anställd som omfattas av konflikt får inte beordras utföra andra arbetsuppgifter än 
skydds- och säkerhetsarbete innan konflikten upphört. 

 
9. Finansförbundet är berett att vid konflikt genom dispens medge ytterligare undantag från 

stridsåtgärder. 
 
10. Denna överenskommelse gäller tillsvidare med en uppsägningstid om nio månader.  
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