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P-finken 2000 – ett betänkande om pensionskostnader 
för kommuner och landsting 
Kommunförbundets och Landstingsförbundets styrelser har den 6 oktober 
2000 beslutat 

att rekommendera medlemmarna att fr.o.m. verksamhetsåret 2000 tillämpa 
den modell för beräkning av pensionskostnader som föreslås i betänkan-
det P-finken, daterat 2000-09-13, och 

att uppdra åt förbundsdirektörerna att tillsätta en permanent kommitté, 
gemensam för bägge förbunden, som skall dels utreda vidare brandper-
sonalens pensionskostnader, dels ge råd och anvisningar i den praktiska 
tillämpningen samt i övrigt utveckla beräkningsmodellen genom bl.a. 
bättre statistiskt underlag. 

Betänkandet finns tillgängligt som PDF-fil under adress: 
http://www.svekom.se/publikat/pp/pension.htm 

Tre exemplar av P-finksbetänkandet i tryckt upplaga kommer att skickas ut 
till kommunerna så snart tryckningen är klar. 

Kommentarer 
I betänkandet P-finken 2000 lämnas förslag till en ny enhetlig beräkningsmo-
dell för hur kommuners, landstings/regioners och kommunalförbunds pens-
ionsåtaganden skall värderas med hänsyn till att det fr.o.m. år 1998 gäller ett 
nytt kommunalt pensionsavtal (PFA 98) och en ny kommunal redovisnings-
lag. Däremot lämnas inga förslag till hur pensionsåtagandena skall finansie-
ras eller redovisas. 

http://www.svekom.se/Arbetsgivarfr%C3%A5gor/Publikationer/Pension.htm
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Beräkningsmodellen omfattar de delar av pensionsåtagandena som arbetsgi-
varen hanterar i egen regi. Utbetalningar av pensionsavgifter till s.k. indivi-
duell del bestäms av pensionsavtalet och berörs inte alls. 

Den nya beräkningsmodellen innebär — vid i övrigt oförändrade förhållan-
den — att såväl värdet av ansvarsförbindelsen för åtaganden före år 1998 som 
avsatta medel för pension intjänad fr.o.m. år 1998 i normalfallet minskar jäm-
fört med de beräkningar som KPA och SPV gjort per 1999-12-31. 

Ett problem i detta sammanhang är hur landstingens kostnadsbidrag för 
Ädel-personalen skall hanteras, eftersom den nuvarande överenskommelsen 
är utformad enligt tidigare pensionsavtal PA-KL. För närvarande pågår dis-
kussioner mellan Kommunförbundet och Landstingsförbundet om anpass-
ning till nuvarande pensionsavtal PFA 98. KPA och SPV har hittills fört dessa 
bidrag till värdet av ansvarsförbindelsen, vilket i stort överensstämmer med 
Landstingsförbundets förslag. Kommunförbundet har dock ännu inte accep-
terat en sådan lösning. 

En annan ekonomisk fråga, som i första hand får betydelse för räddnings-
tjänstförbund, gäller beräkning av pensionskostnader för den brandpersonal 
som avgår med pension före 65 års ålder. Enligt förslag i betänkandet och 
därmed också styrelsens beslut skall frågan utredas vidare. KPA och SPV har 
under hand meddelat att de tills vidare tänker tillämpa samma beräknings-
metod som tidigare. 

I fråga om upphandling av pensionsadministration kan det vara lämpligt att 
ange att pensionsskuldsberäkningar skall ske enligt P-finken 2000 inklusive 
kommunförbundens P-finkskommittés råd och anvisningar. 

Betänkandet berör även vad som kan anses vara avdragsgilla pensionskost-
nader för kommunala företag (aktiebolag, stiftelser, m.fl.). I vad mån P-finks-
modellen också skall få tillämpning på ett företag är dock en fråga för det 
enskilda företaget eller i förekommande fall dess arbetsgivarorganisation 
(KFF, KFS, FASTIGO, m.fl.). 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av: 
Anders Mellberg Arbetsgivarpolitiska sektionen 08-772 4725. 

Dessutom besvaras frågor av nedanstående personer inom sina respektive 
sakområden: 
Anders Nilsson redovisning 08-772 4235 
Ulf Lennartsson ekonomi/finans 08-772 4721 
Anna Lind pensionsavtalet 08-772 4755 
Jan Svensson skatter 08-772 4229. 
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