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Avtalspensioner i kommuner och landsting
Svenska Kommunförbundet bedriver sedan ett och ett halvt år ett projekt tillsammans med
Landstingsförbundet som rör de kommunala avtalspensionerna för kommun- och
landstingsanställda.
Utredningsarbetet har hittills koncentrerats till frågor som: Vilka ekonomiska påfrestningar
innebär det nuvarande pensionsavtalet i framtiden för kommuner och landsting? Ska
kommuner och landsting ha avtal om pensionsförmåner? Vilken utfästelse ska ges till de
anställda om förmånerna ska finnas kvar? Ska de anställda kunna erbjudas ett stort mått av
egna val? Samt ska framtida avtalspensioner finansieras som idag - i ett fördelningssystem eller ska kommuner och landsting börja fondera?
Ovanstående frågeställningar är belysta i bifogade rapport "Avtalspensioner i kommuner
och landsting, Rapport 1" där också de ekonomiska effekterna för kommuner och landsting
beskrivs vid olika val av lösning.
Tillsammans med rapporten bifogas ett häfte med avdrag av OH-bilder som kan användas
vid egna presentationer i kommunen.
Som framgår av rapportens innehållsförteckning finns en mängd material som belyser
delfrågor i pensionsfrågan. Särskilt kan nämnas "Arbetsmaterial om avtalspensioner i
kommuner och landsting" som är en bredare belysning av de olika problemställningarna.
Allt material kan i enstaka exemplar rekvireras kostnadsfritt från Svenska
kommunförbundet, Cristin Ekström, fax: 08-714 92 39.
Under våren kommer det fortsatta utredningsarbetet att ha som utgångspunkt:
1 Avtal om pensionsförmåner ska även fortsatt träffas mellan parterna och inriktningen ska
vara
2 Hitta en pensionslösning som är ett nettosystem (frikopplat från den allmänna pensionen
och försäkringsbart) och
3 Särskilt utreda hur en pensionsutfästelse som är avsättningsbestämd skulle kunna
konstrueras och som gör det möjligt för arbetstagarna att göra personliga val i för dem
viktiga frågor.
Frågor angående innehållet i detta cirkulär besvaras av Lage Carlsson.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Kommunalekonomi och Personalpolitik
Förhandlingssektionen
Markus Gustafsson

Lage Carlsson

