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Pensionsåtaganden för lärare
Kommunförbundet har nåtts av en rad frågor vad avser kommunernas ansvar för
pensionsåtagandena för lärare. En utgångspunkt har varit den belastning på kommunernas
balansräkningar som skett genom att Referensgruppen i redovisning i en anvisning
förutsätter att åtagandet till lärarna skuldförs på samma sätt som för övrig anställd personal.
Därmed har också frågor uppstått som gäller den överenskommelse som träffats om statliga
bidrag till kostnader för pensions- och andra trygghetsförmåner för lärare, skolledare och
syokonsulenter (syofunktionärer). I anledning av detta vill Kommunförbundet lämna
följande information.
ÖVERENSKOMMELSEN LIGGER FAST
Överenskommelsen som träffades mellan Kommunförbundet,
Landstingsförbundet och civildepartementet gäller och innebär att staten via bidrag
kompenserar kommunerna helt för utgifterna för pensions- och trygghetsförmåner för lärare
m fl. Bidrag erhålles för dels utbetalda pensionsförmåner och avgångsförmåner, dels
premier för avtalsgruppsjukförsäkringens månadsersättning, trygghetsförsäkring vid
arbetsskada och tjänstegrupplivförsäkring. Överenskommelsen bilägges i sin helhet.
Enligt överenskommelsen kompenseras kommunerna fram till budgetåret 1995/96
individuellt motsvarande deras respektive faktiska utbetalningar. Bidragen rekvireras från
staten och gottskrives kommunerna genom Kommunernas Pensionsanstalts (KPA) försorg
antingen fortlöpande i samband med utbetalning av förmånerna eller årsvis för
premiekostnaderna. Vid beräkning av pensionsskulden skall således minskning göras för
erhållna pensionsbidrag intill 30 juni 1995. På samma sätt skall underlaget för särskild
löneskatt minskas med hänsyn till bidragen.
Fr o m budgetåret 1995/96 eller annan tidpunkt som parterna kan komma överens om, utges
till kommunerna årliga bidrag med genomsnittliga utbetalningar för samtliga kommuner.
Efter 1995 kommer således bidragen att ingå i de generella statsbidragen och kopplingen
mellan kompensation och enskild kommuns faktiska utbetalningar försvinner därmed. Det
skulle kunna innebära att kommuner som ej erhåller statsbidrag ej får kostnadsersättning
enligt den träffade överenskommelsen. Avtalet är dock skrivet som det funnes ett
sektorsbidrag till skolan. Det måste därför omtolkas med hänsyn till det generella
statsbidragssystemet som börjar gälla fr o m 1993.
REDOVISNING AV PENSIONSÅTAGANDENA
Referensgruppen i redovisning har i en anvisning från 1990 uttalat att pensionsåtaganden
för anställd personal ska redovisas som skuld i balansräkningen. För närvarande har 65

procent av landets kommuner ändrat sin redovisningspraxis i enlighet med anvisningen.
Vad avser lärarkollektivet innebär detta att kommunerna i balansräkningen bör ta upp
pensionsåtagandet som en skuld samtidigt som det enligt en särskild överenskommelse
regleras att kommunerna ska kompenseras av staten till fulla kostnaden. Konsekvensen blir
med andra ord att kommunen tar upp en skuld i sin balansräkning som egentligen är statens
åtagande och som därmed ytterligare försämrar kommunens soliditet.
Referensgruppen har utförligt utvecklat sin argumentation (bilaga 2). Sammanfattningsvis
kan konstateras att referensgruppen i sin bedömning lägger stor vikt vid att kommunerna
övertagit det arbetsrättsliga ansvaret och att kommunernas redovisning därmed enligt
försiktighetsprincipen ska påverkas eftersom alla kända skulder ska beaktas. Ytterligare ett
starkt skäl för referensgruppens ställningstaganden är att överenskommelsens konstruktion
innebär att samband från och med 1995 saknas mellan den fordran kommunen har och den
kompensation man erhåller samt att denna finns inom ramen för det generella statsbidraget.
FÖRBUNDETS ARBETE
Kommunförbundet har i sak ingen invändning mot referensgruppens anvisning. Det är
emellertid viktigt att den existerande överenskommelsen som garanterar kommunerna
kompensation också beaktas i bokslutsanalysen. Förbundet vill i det sammanhanget betona
vikten av att kommuner som skuldför pensionsåtagandena för lärare m fl, i not till
balansräkningen anger att skulden motsvaras av en faktisk fordran på staten.
Kommunförbundet avser att utnyttja den möjlighet som finns enligt överenskommelsen, att
uppta förhandlingar med berörda departement. Avsikten är att åstadkomma en lösning som
innebär att ersättningen för pensionsåtagandena m m lyfts ur det generella statsbidraget,
vilket dels ökar möjligheten till ett direkt samband mellan faktiska kostnader för varje
kommun och kostnadsersättning, dels innebär möjligheter att ta upp fordran i
balansräkningen motsvarande skuld/statens åtaganden.
Ytterligare ett skäl till ändringar är det nya statsbidragssystemet, vars fördelningsgrunder
inte lämpar sig för den här typen av kostnadsersättningar.
Upplysningar i anledning av detta cirkulär lämnas av Anders Mellberg, tfn 772 47 25,
Anders Nilsson, tfn 772 42 35, Andreas Hagnell, tfn 772 42 50 och Anders Haglund, tfn 749
80 00.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och Personalpolitik
Ingemar Alserud
Anders Mellberg
BILAGA 1
ÖVERENSKOMMELSE
om bidrag till kostnader för pensions- och andra trygghets- förmåner 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: Anders Mellberg
§1

Parterna konstaterar

att riksdagen den 8 december 1989 (prop 1989/90:41, UbU 9, rskr 58) beslutat att den statliga
regleringen av löne- och anställ- ningsvillkor 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 anställ- ningsvillkor 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 regel- system.
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 trygghets- förmåner 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 KOLlärare).
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

Redovisning av pensionsåtaganden för lärare
Referensgruppen föreslår i ett uttalande (nr lb, januari 1990) att pensionsåtagandet för
anställd personal bör redovisas som en skuld i balansräkningen.
Med anledning av att arbetsgivaransvaret för lärarna övergick till kommunerna prövades
frågan om pensionsåtagandet för detta kollektiv kan betraktas på annat sätt än för övrig
anställd personal. Referensgruppens slutsats är att pensionsåtagandet till lärarna är av en
sådan karaktär att det i redovisningen bör betraktas på samma sätt som åtagandet för övrig
personal. Skulden ska dock reduceras med de utbetalningar av lärarpensioner som går
direkt via statsbudgeten under perioden 19911995. Dessa transaktioner kommer inte att
beröra den kommunala redovisningen.
Har kommunerna en verklig skuld till lärarkollektivet?
I den överenskommelse som slutits mellan staten och Kommunförbundet angående bidrag
till bl a pensionskostnader för lärare (1990-11-30) fastslås att kommunerna ska kompenseras
för framtida pensionskostnader samt vissa andra trygghetsförmåner för lärare. Den fråga
som uppstår är om kommunerna utifrån denna överenskommelse kan beräkna och redovisa
sina pensionsåtaganden till lärarkollektivet på annat sätt än för övrig kommunalt anställd
personal.
Sedan något år tillbaka är det etablerad praxis i kommunerna att redovisa sina
pensionsåtaganden till anställda som en långfristig skuld i balansräkningen. Den
skuldförändring som uppstår under ett år resultatförs på resultaträkningen. Denna princip
ligger helt i linje med vad som kan betraktas som god redovisningssed (jmf bokföringslag,
Föreningen auktoriserade revisorers rekommendationer).
Motiven för att även betrakta pensionsåtagandena till lärarna som en skuld kan
sammanfattas med följande punkter:
* Arbetsrättsligt har kommunerna fr o m 1991 arbetsgivaransvaret för lärarkollektivet.
* Allmänt vedertagna redovisningsprinciper (framförallt försiktighetsprincipen) stadgar att
alla kända skulder skall beaktas.
* Överenskommelsen med staten innebär att kommunerna fr o m år 95/96 får finansiell
ersättning för sina ungefärliga årliga
pensionskostnader samt ersättning för vissa andra trygghetsförmåner till lärare.
Ersättningen kommer att vara generell och blir inte direkt kopplad till en kommuns faktiska
pensionsutgifter. Storleken på bidraget förutsätts bli kopplad till en i landet genomsnittlig
kostnadsutveckling för lärarpensioner och andra trygghetsförmåner. På samma sätt som
andra statsbidrag kommer dessa bidrag därför att redovisas som en årlig intäkt i
kommunernas resultaträkning.
Kommunerna har alltså ett långfristigt pensionsåtagande till lärarkollektivet som bör
betraktas som en skuld. Det är kommunerna som har det slutliga ansvaret för att åtagandet
infrias. Ur redovisningsteoretisk synpunkt kan kommunerna enbart bortse från detta faktum
om överenskommelsen inneburit att staten även i framtiden stått för de faktiska
utbetalningarna av lärarnas pensioner (en förlängning av överenskommelsen som gäller
under perioden 1991-1995). Rent praktiskt hade en sådan överenskommelse inneburit att
kommunerna skulle sluta avtal om pensioner med lärarna, medan det skulle bli staten som
får betala.
Har kommunerna en fordran på staten?
När man kan konstatera att det finns en verklig skuld uppstår frågan om kommunerna har
en motsvarande fordran på staten (enligt överenskommelse 1990-11-30). De grundläggande
krav som måste ställas för att en fordran ska kunna upptas i en balansräkning är dels att
sannolikheten är stor att den kommer att infrias, dels att den beloppsmässigt går att
identifiera när fordran inlöses eller amorteras.

Eftersom den framtida ersättningen antagligen kommer att knytas ihop med andra
statsbidrag måste man anta att det inte kommer att gå att identifiera den del av bidraget som
skulle avse statens amortering av pensionsfordran. Det kommer även att bli svårt att i
framtiden beräkna storleken av fordran då statens utfästelse avser de avtalsvillkor som
gällde 1991. Om avtalsförändringar inträffar kan kommunens skuld till lärarna och fordran
på staten bli olika stora.
Redovisning av pensionsåtagandet
Överenskommelsen med staten innebär dock att kommunernas åtaganden till
lärarkollektivet kan betraktas på ett delvis annat sätt än åtagandet till annan personal, detta
till följd av det statsbidrag som kalkylmässigt blir kopplat till pensionskostnaden. Som
framgår av tidigare resonemang existerar ett faktiskt åtagande. När detta åtagande aktiveras
i balansräkningen kan det finnas en risk att man i analysen övervärderar lärarnas
pensionsskuld om ingen hänsyn tas till statens utfästelse om framtida bidrag. Information
om statens utfästelser bör därför lämnas i anslutning till redovisningen, t ex i not eller i den
verbala analysen.
Ett alternativt sätt att i redovisningen informera om kommunernas pensionsåtagande till
lärarna är att redovisa detta som en s k inom linjen post. Under rubriken
"Borgensförbindelser och övriga ansvarsförbindelser" redovisas då pensionskulden.
Åtagandet betraktas fortfarande som en skuld men den bedöms då inte vara av den arten att
skulden måste ingå i balansräkningen. Enligt bokföringslagen är det tillåtet att redovisa ett
pensionsåtagande inom linjen. Föreningen auktoriserade revisorer (FAR) anser det dock som
"synnerligen önskvärt" att hela pensionsåtagandet redovisas som skuld i näringslivets
balansräkningar. Referensgruppen i redovisning har uttalat samma uppfattning som FAR
när det gäller den kommunala sidan.
Det finns alltså två alternativa sätt att redovisa en pensionsskuld. Det är önskvärt att
kommunsektorn hanterar sin externredovisning på ett enhetligt sätt. Referensgruppen i
redovisning förordar därför alternativet som innebär att en kommuns samlade
pensionsåtagande (inkl lärare) redovisas på ett enhetligt sätt i balansräkningen. Information
om statens utfästelser bör dock lämnas i anslutning till redovisningen.
Skälen till detta val förutom vad som tidigare anförts är även att många kommuner redan
tagit upp skulden i sina balansräkningar samt att förutsättningarna att uppnå en enhetlig
och bestående praxis bedöms som större med detta alternativ.
Det kan vidare nämnas att statens bidrag även omfattar andra trygghetsförsäkringar. Dessa
trygghetsförsäkringar ingår inte i pensionsåtagandet och betraktas inte som en skuld.

