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Förslag till reviderat avtal om pensionskostnadsfördelning 
med anledning av Ädel-reformen  
 
Parterna konstaterar   
 att en uppgörelse träffades 199x-xx-xx mellan ….. (landstinget) och ….. 
(kommunen)  alt. en principuppgörelse träffades 1993-03-11 om fördelning av 
betalningsansvaret för pensionsförmåner enligt då gällande pensionsavtal PA-KL 
för den personal som i samband med Ädelreformen övergick från anställning i 
landsting till anställning i kommun.  
  
att uppgörelsen sedan 1998-01-01 inte varit tillämpbar för de grupper som 
omfattades av PFA  
 
Från och med 2007 tillämpas följande regler: 
 
§ 1  En kostnadsfördelning görs för pensioner till anställda som den 1 januari 
1992 övergick från anställning hos landsting till anställning hos kommun till följd 
av Ädel-reformen och som omfattades av uppgörelsen 1993-03-11 samt fr o m 
1998-01-01 av pensionsbestämmelserna i PFA. 
 
Anmärkning 
Enligt uppgörelsen 1993-03-11 skall bidrag från landstinget beräknas för varje 
arbetstagare som vid tidpunkten för huvudmannaskapsförändringen fyllt 36 år, 
dvs. födda 1956 eller tidigare. För anställda födda senare än 1956 svarar 
kommunen för pensionen. Pensionsbestämmelserna i PFA gällde arbetstagare 
som är födda 1938 eller senare. Arbetstagare födda före 1938 omfattades fortsatt 
av PA-KL:s regler. För denna grupp äger överenskommelsen om 
kostnadsfördelning fortsatt giltighet.  
 
§ 2 Kostnadsfördelningen görs så att det landsting där arbetstagaren var anställd 
omedelbart före huvudmannaskapsförändringen svarar för den del av kostnaden 
för intjänad pensionsrätt 1997-12-31 som motsvarar den del av arbetstagarens 
totala pensionsgrundande tid enligt PA-KL som tjänats in hos detta landsting. 
 
§ 3 Bidrag utbetalas enligt samma regler som gäller för utbetalning av intjänad 
pensionsrätt 1997-12-31. Om inte annat överenskommes sker betalningen 
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månatligen.   
 
§ 4 Bidragsmottagare är den kommun eller det kommunalförbund som utger den 
intjänade pensionsrätten 1997-12-31 och som hör till bidragsgivande landstings 
geografiska område.   I de fall den intjänade pensionsrätten 1997-12-31 utges av 
en annan huvudman än den hos vilken arbetstagaren var anställd 1997-12-31 är 
bidragsmottagare den huvudman som utger en livränta per 1997-12-31 som ett 
bidrag till kostnaden för den intjänade pensionsrätten 1997-12-31. I sådant fall 
avses med intjänad pensionsrätt i detta avtal nämnda livränta.   
 
Anmärkning 
Enligt övergångsbestämmelse 5 till §§ 42-43 i KAP-KL finansieras värdet av 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 av den arbetsgivare där arbetstagaren var 
anställd vid denna tidpunkt, samtidigt som denna arbetsgivare får tillgodoräkna 
sig arbetstagarens eventuellt intjänade livränta enligt PA-KL eller äldre 
bestämmelser. 
 
Enligt övergångsbestämmelse 9 till §§ 28-29 i PFA 01 finansieras värdet av 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 av den arbetsgivare där arbetstagaren var 
anställd då PFA blev gällande 1998-07-01. Om arbetstagaren var anställd hos en 
annan arbetsgivare 1997-12-31 ska den arbetsgivaren bidra till kostnaden för 
intjänad pensionsrätt 1997-12-31 med värdet av arbetstagarens intjänade livränta 
enligt PA-KL 1997-12-31.  
 
§ 5 Pensionsförmåner intjänade efter 1998 betalas fullt ut av kommunen. 
 
§ 6 För intjänade pensionsrätter 1997-12-31, som betalats ut under tiden från och 
med januari 2000 till den månad under 2007 då bidrag börjar betalas månatligen 
fastställs ett engångsbelopp som betalas av landstingen under 2007. Vid beräkning 
av engångsbeloppet tillämpas en räntefaktor på 5,0 procent.  
 
  

 
 


