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Överenskommelse om bidrag till kostnader för pensions- och andra trygghetsförmåner för lärare, skolledare
och syokonsulenter
Överenskommelse har träffats 1994-06-28 mellan kommunförbunden och
staten om fortsatt tillämpning av överenskommelsen 1990-11-30 i rubricerat
ärende.
Information om den ursprungliga överenskommelsen har lämnats i cirkulär
1990:165 och Personalpolitiska avdelningens cirkulär 1991:01 samt därefter,
företrädesvis i redovisningsfrågor, i cirkulär 1992:182 och 1994:26.
Kommunförbundets styrelse har den 7 oktober 1994 godkänt överenskommelsen.

Överenskommelsens omfattning
Överenskommelsen 1990-11-30 gäller alltjämt med följande förändringar:
1. Förlängda bidrag t.o.m. 30 juni 1996
Nuvarande anordning med särskilda bidrag för pensioner och övriga förmåner har förlängts att gälla ytterligare ett år, dvs. t.o.m. 30 juni 1996 (överens-kommelsen § 3 punkt 1).
2. Begränsning av bidrag för nya garantipensioner
Statens sammanlagda bidrag till kommuner och landsting kommer att begränsas med anledning av garantipensioner, som börjat utges 1 juni 1994 eller
senare (överenskommelsen § 3 punkt 2).
Det innebär att från det sammanlagda bidrag som KPA erhåller juni månad
åren 1995 respektive 1996 för försäkringarna AGS-KL, TFA-KL och TGL-KL
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kommer att avräknas ett belopp som motsvarar de sammanlagda utbetalningarna under föregående 12-månadersperiod för sådana garantipensioner,
som börjat utges fr.o.m. 1 juni 1994. Fördelning och utbetalning av resterande
belopp sker därefter kommunvis, på samma sätt som hittills, i förhållande till
respektive kommuns/landstings lönesumma för lärare m.fl.
Det innebär vidare att bidrag utges för garantipensioner i samma omfattning
som hittills.
Kommunförbundet vill, med anledning av den förändrade situationen, erinra
om att garantipensionering (PA-KL § 12 mom 2) skall ske endast för särskilt
fall och av personalpolitiskt skäl. Det är vidare angeläget att lärarpersonalen
behandlas på samma sätt som kommunens övriga anställda.
3. Utvidgning för kommunalförbund
Överenskommelsen 1990-11-30 omfattade endast anställda hos kommuner
och landsting.
Staten ger nu bidrag, med retroaktiv verkan fr.o.m. 1 januari 1991, även för
anställda hos kommunalförbund, som bildats av kommuner/landsting
(överenskommelsen § 3 punkt 3).
4. Oklart 1 juli 1996
Beträffande den framtida utformningen av bidragens konstruktion, förutsätts
att detta sker inför budgetåret 1996/97 (överenskommelsen § 4).
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