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Statliga bidrag till kostnader för pensions- och andra
trygghetsförmåner för lärare, skolledare och syofunktionärer
Riksdagens beslut (prop 1989/90:41) om ett enhetligt kommunalt
huvudmannaskap för skolan får till följd att kostnadsansvaret för pensions- och
vissa andra trygghetsförmåner till lärare m fl övergår från staten till respektive
kommun och landsting fr o m 1 januari 1991.
Efter överläggningar med staten har överenskommelse träffats (bilaga 1) om
statliga bidrag.
Överenskommelsen innebär i korthet att kommunerna fortsättningsvis
kompenseras helt för här angivna kostnader. I en särskild bilaga (bilaga 2)
kommenteras överenskommelsens innehåll närmare.
I den nu träffade överenskommelsen har vidare hänsyn tagits till tidigare träffad
överenskommelse om pensionskostnadsreglering beträffande vissa
syofunktionärer (se cirkulär 1989:43), som därför kan upphöra att gälla.
Kommunförbundets styrelse har godkänt överenskommelsen. Styrelsen har
också beslutat att den särskilda kostnadsregleringen för syofunktionärer inte
längre skall gälla.
Information och anvisningar om praktiska åtgärder med anledning av denna
överenskommelse kommer snarast möjligt att skickas ut av Kommunernas
Pensionsanstalt, KPA.
Frågor besvaras bl a av Laina Kämpe, skolsektionen 772 46 37, Jane Granström,
finanssektionen 772 42 51 och Anders Mellberg, förhandlingssektionen 772 47
25.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Jan-Åke Björklund
Anders Mellberg

Bilaga 1
ÖVERENSKOMMELSE

om bidrag till kostnader för pensions- och andra trygghetsförmåner för lärare,
skolledare och syofunktionärer
Parter
Civildepartementet å ena sidan samt Landstingsförbundet och Svenska
Kommunförbundet å andra sidan
Närvarande
För civildepartementet: Gunnar Regen, Gunnar Eriksson och
Ingrid Carlberg
För Landstingsförbundet: Anders Hedberg och Christina Kjell
För Kommunförbundet:
§1

Anders Mellberg

Parterna konstaterar

att riksdagen den 8 december 1989 (prop 1989/90:41, UbU 9, rskr 58) beslutat att
den statliga regleringen av löne- och anställningsvillkor för lärare, skolledare
och syofunktionärer skall upphöra med utgången av år 1990 och
att avtal den 14 december 1989 träffats mellan Landstingsförbundet och
Kommunförbundet samt berörda lärarorganisationer om
anställningsvillkor vari bl a regleras att fr o m 1 januari 1991 gäller samtliga
kommunala avtal för lärare, skolledare och syofunktionärer i grundskolan,
gymnasieskolan, särskolan, särvux, skolväsendet i kommun, komvux och
grundvux.
§ 2 Staten lämnar fr o m år 1991 bidrag enligt bilagda regelsystem (bilaga) till
kostnader för pensions- och andra trygghetsförmåner för sådan personal som
avses i § 1.
§ 3 Parterna är ense om att den ändrade bidragskonstruktionen (punkt 3 i
bilagan) kan - om parterna så finner lämpligt - ske vid annan tidpunkt än 1 juli
1995.
§ 4 Landstingsförbundet och Kommunförbundet åtar sig att verka för att
Kommunernas Pensionsanstalt (KPA) tillhandahåller erforderligt underlag för
beräkning av bidrag.
§ 5 Vad här överenskommits gäller under förbehåll att överenskommelsen
godkänns av regeringen, Landstingsförbundets styrelse och Svenska
Kommunförbundets styrelse.
Stockholm den 30 november 1990
Civildepartementet

Landstingsförbundet Svenska Kommunförbundet

Gunnar Regen

Anders Hedberg

Anders Mellberg

Bilaga till överenskommelse 1990-11-30
REGELSYSTEM
för bidrag till kostnader för pensions- och andra

trygghetsförmåner för lärare, skolledare och syofunktionärer
1. Med pensions- och andra trygghetsförmåner avses nedan angivna eller
därmed jämförbara förmåner:
-

pensionsförmåner enligt PA-KL
avgångsförmåner enligt AGF-KL
månadsersättning enligt AGS-KL
trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL
tjänstegrupplivförsäkring, TGL-KL.

2. För tiden intill vad som sägs i punkt 3 nedan utges bidrag med belopp som
motsvarar respektive kommuns/landstings faktiska kostnader.
Beträffande TGL-KL utgör kostnaden den del av debiterade premier som
motsvarar vad som föregående år utbetalats i försäkringsersättningar,
uppräknad med kvoten mellan innevarande års och föregående års basbelopp.
3. Fr o m budgetår 1995/96 - eller annan tidpunkt som parterna finner lämplig utges bidrag med en genomsnittlig kostnad för samtliga kommuner och
landsting. Bidraget inräknas i sektorsbidraget till skolan.
4. Beräkning av kostnader skall ske med utgångspunkt från de kommunala
avtal som gäller vid årsskiftet 1990/91 och de förmånsfall som inträffar 1991 och
senare.
5. I ovan angivna kostnader beaktas skatter eller andra avgifter som det åligger
arbetsgivaren eller försäkringsgivaren att inbetala till staten på grund av
utbetalning av förmåner eller försäkring.
6. KPA och SPV svarar för administrationen av ovan angivet regelsystem.
7. Staten svarar för SPVs kostnader för pensionsadministration för berörd
personal.
Underbilaga till överenskommelse 1990-11-30
NOTERINGAR
från överläggningar angående överenskommelsen 1990-11-30 om bidrag till
kostnader för pensions- och andra trygghetsförmåner för lärare, skolledare och
syofunktionärer
till § 1 Överenskommelsen om bidrag omfattar även
- arbetstagare som anställs 1991-01-01 eller senare,
- s k skolkantorer i deras anställning som lärare och
- arbetstagare som 1990-12-31 avses i förordningen (SAVFS 1984:5) om
tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån m.m. för lärare/skolledare
under viss omplacering (s k KOL-lärare).
till § 2 Överenskommelsen 1989-02-07 (SK cirkulär 1989:43) om
pensionskostnadsreglering beträffande vissa syofunktionärer upphör samtidigt
att gälla.
till § 3 Tidpunkten bör kunna anpassas till vad som i övrigt gäller för
statsbidrag till kommuner/landsting.

till p 1 Med jämförbara förmåner avses t ex övergångsbestämmelser om särskild
ersättning till arbetstagare som inte omfattas av AGS-KL.
till p 3 Med sektorsbidraget till skolan avses det nya statsbidragssystemet som
riksdagen väntas besluta om i december 1990 (prop 1990/91:18).
Sektorsbidraget skall fördelas mellan kommuner och landsting med hänsyn till
respektive kommuns och landstings kostnad för här avsedda förmåner.
till p 4 Sektorsbidragen beräknas öka successivt intill år 2005 med hänsyn till
inväxningen av nya pensionsfall.
till p 5 Här avses sådana skatter som direkt påverkar kostnaderna för
utbetalning av förmåner eller försäkring såsom
- särskild löneskatt
- särskild premieskatt för grupplivförsäkring och
- avkastningsskatt på pensionsmedel och KFAs försäkringsfond.
till p 6 KPAs och SPVs administration avser bidrag enligt punkt 2. Bidrag bör
utbetalas i anslutning till att kostnaden uppstår.
till p 7 Här avses pensionsadministrationsavgifter för budgetår 1991/92 och
senare.

Bilaga 2
KOMMENTARER TILL ÖVERENSKOMMELSEN 1990-11-30
Allmänt
Överenskommelsen innebär att staten fr o m år 1991 lämnar bidrag till
kommunernas kostnader för pensions- och vissa andra trygghetsförmåner till
lärare, skolledare och syo-funktionärer. Detta gäller såväl för arbetstagare som
är anställda vid årsskiftet 1990/91 som för arbetstagare som anställs senare.
Pensionsförmåner som börjat utbetalas före 1991-01-01 liksom pensionsåtagande
(livränta eller annan förmån) till arbetstagare som slutat sin anställning före
1991-01-01 bekostas även fortsättningsvis av staten och berörs därför inte av
denna överenskommelse.
På sikt skall bidragen inräknas i det generella statsbidraget för skolan. Under en
övergångsperiod t o m år 1995 lämnas särskilda bidrag som dels motsvarar
respektive kommuns faktiska kostnader, dels skall ligga till grund för beräkning
av de framtida generella bidragen.
Övergångsperiodens längd kan vid behov förändras. Avsikten är att detta skall
kunna ske med hänsyn till eventuella andra ändringar av statsbidragssystemet
eller om erforderligt underlag för beräkning av framtida kostnader inte bedöms
tillräckligt.
Merparten av förmånerna kommer att utbetalas av KPA. Uppdrag har lämnats
till KPA med avsikt att KPA dels skall sköta den löpande hanteringen av bidrag,
dels skall lämna statistiskt underlag för beräkning av framtida bidrag.
Regelsystemet (bilaga till överenskommelsen)

p 1 Här preciseras vilka förmåner som avses. Med jämförbara förmåner avses t
ex övergångsbestämmelser om särskild ersättning till arbetstagare som inte
omfattas av AGS-KL.
p 2 Under övergångsperioden erhålles bidrag som direkt motsvarar respektive
kommuns kostnader. För pensions- och avgångsförmåner utgörs kostnaden av
respektive kommuns andel av förmånen
(kompletteringspension). För försäkringar enligt AGS-KL och TFA-KL utgörs
kostnaden av debiterade premier. För TGL-KL erhålles ett bidrag som motsvarar
statens hittillsvarande utbetalningar av
försäkringsersättningar till lärare m fl.
p 3 Fr o m år 1995/96 skall här nämnda kostnader inräknas i sektorsbidraget till
skolan. Kompensationen för en enskild kommun blir därmed schabloniserad
enligt samma regler som gäller för statsbidraget i övrigt. Vid fördelning av
bidrag mellan kommun och landsting måste landstinget kompenseras för sin del
av kostnaden. Med sektorsbidrag till skolan avses det nya statsbidragssystemet,
som riksdagen väntas besluta om i december 1990 (prop 1990/91:18).
p 4 Utgångspunkten för bidragen skall vara nu gällande kommunala avtal.
Ökade kostnader som beror på normala ändringar såsom stigande löner och
basbelopp samt antalsändringar inräknas i bidragen.
Med ledning av det statistiska material som KPA tillhandahåller skall parterna
senast 1994/95 beräkna de förväntade kostnader varmed sektorsbidragen till
skolan fr o m 1995/96 skall ökas.
Kommunernas kostnader för pensionsförmåner gäller endast nya fall fr o m
1991. Dessa kostnader kommer därför att öka kraftigt under en
inväxningsperiod. För de första fem åren ges bidrag för faktiska kostnader.
Därefter skall sektorsbidraget ökas successivt under tio års tid dvs intill år 2005,
då inväxningen beräknas ha stagnerat.
p 5 Kommunerna skall också kompenseras för ökade kostnader på grund av
skattereformen 1991 antingen genom förhöjda bidrag eller på annan sätt. Här
avses i första hand explicita skatter såsom särskild premieskatt för
grupplivförsäkring och eventuell särskild löneskatt på pensionsförmåner m m.
Även andra implicita skatter som påverkar försäkringspremier ingår.
p 6 Effektueringen av bidragen intill 1995/96 sköts av KPA och SPV. För
pensions- och avgångsförmåner erhålles bidrag månatligen. För övriga
förmåner erhålles bidrag en gång per år. Kommunerna gottgöres bidragen
genom kreditering av respektive kommuns konto hos KPA.
p 7 Pensionsadministrationsavgifter för SPVs verksamhet fr o m budgetår
1991/92 bekostas av staten. Kommunerna får svara för KPAs
administrationskostnader.
Anteckningar (underbilaga till överenskommelsen)
Till överenskommelsen har bifogats en särskild underbilaga med noteringar
från överläggningarna. Dessa noteringar innehåller vissa förtydliganden och
klarlägganden på detaljnivå.

