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Ändringar i pensionsbestämmelserna PA-KL och 
PRF-KL fr.o.m. 1995-01-01 
En överenskommelse har träffats 1994-12-22 med de fackliga organisationer-
na om ändringar i pensionsavtalet PA-KL. Överenskommelsen har därefter 
godkänts av förbundsstyrelsen. 

Förhandlingsprotokoll bifogas. 

Allmänt 
Överenskommelsen är en anpassning till de riksdagsbeslut som träffats om 
dels en ny lag om registrerat partnerskap, dels ändringar i lagen om allmän 
försäkring (AFL) angående beräkning av basbeloppet. Förutom PA-KL berör 
dessa ändringar också pensionsreglementet för förtroendevalda, PRF-KL. 

PA-KL 
Överenskommelsen gäller fr.o.m. 1995-01-01 och innebär: 

• Registrerad partner likställes med make vid beräkning av efterlevande-
pension (PA-KL § 13). 

• Definitionen av basbeloppet i PA-KL:s mening har fått en kompletterande 
text med hänsyn till nya regler för beräkning av basbeloppet (PA-KL § 1; 
tidigare § 7). 
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• Beräkning av årspoäng (PA-KL § 7) skall ske med ett s.k. förhöjt bas-
belopp, vilket för år 1995 utgör 36 000 kronor. 

• Vid beräkning av pensionsbelopp, samordningsavdrag m.m. används det 
vanliga basbeloppet, vilket för år 1995 utgör 35 700 kronor. 

En ny utgåva av PA-KL i lydelse fr.o.m. 1995-01-01 kommer att distribueras 
via Kommentus Förlag AB. 

Beslut 

Enligt § 6 i förhandlingsprotokollet 1984-11-15 om PA-KL skall ändringarna 
tillföras de lokala kollektivavtalen. 

Något särskilt beslut från kommunens sida erfordras således inte. Av prak-
tiska skäl kan det dock vara lämpligt att till protokoll etc. anteckna: 

att det lokala kollektivavtalet om PA-KL tillförs de ändringar som framgår av 
förhandlingsprotokoll 1994-12-22 med giltighet fr.o.m. 1995-01-01. 

PRF-KL 
PRF-KL innehåller motsvarande bestämmelser som PA-KL i här berörda de-
lar och bör därför enligt förbundsstyrelsens beslut ändras på motsvarande 
sätt. 

En ny utgåva av PRF-KL i lydelse fr.o.m. 1995-01-01 bifogas. 

Beslut 

Förbundsstyrelsen rekommenderar kommunerna  

att göra ändringar i PRF-KL §§ 1, 7 och 13 med giltighet fr.o.m. 1995-01-01 på 
motsvarande sätt som gjorts i PA-KL. 
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