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Statliga bidrag till kostnader för pensions- och
andra trygghetsförmåner för lärare, skolledare
och syokonsulenter
Den fortsatta utformningen av rubricerade bidrag är nu klar. Kommunförbundets styrelse godkände den 29 mars 1996 det förslag som legat till grund
för politiska överläggningar mellan kommunförbunden och Finansdepartementet. Det slutliga godkännandet väntas Riksdagen göra i samband med
behandlingen av den ekonomiska vårpropositionen.

Bidrag 2:a halvåret 1996
Överenskommelserna 1990-11-30 och 1994-06-28 förlängs att gälla t.o.m. 31
december 1996. Det innebär att nuvarande ordning med särskilda bidrag för
pensioner och övriga förmåner gäller hela kalenderåret.
Information om dessa överenskommelser har lämnats i cirkulär 1990:165 och
1994:179 samt, företrädesvis i redovisningsfrågor, i cirkulär 1992:128 och
1994:26.

Bidrag åren 1997–2005
I enlighet med den ursprungliga överenskommelsen blir det fr.o.m. den 1
januari 1997 en schabloniserad bidragskonstruktion, som innebär att:
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•

beräknade bidragsbelopp motsvarar kommunernas förväntade sammanlagda kostnader för pensioner och försäkringar inklusive bl.a. särskild löneskatt

•

bidragsbeloppen inräknas i de generella statsbidragen men som en separat del med i förväg fastställda värdesäkrade belopp

•

fördelningen till kommunerna sker på vanligt sätt efter invånarantal och
med hänsyn till kostnadsutjämningen, där skolverksamheten utgör en
faktor.

De totala bidragsbeloppen, i miljoner kronor, utgör:
År

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Belopp 1 320 1 370 1 470 1 630 1 810 2 020 2 230 2 430 2 570

I bilagd PM redovisas för samtliga kommuner en jämförelse mellan hittillsvarande bidragsmodell och den föreslagna modellen utifrån 1995 års invånarantal och bidragsbelopp.
Utfallet för den enskilde kommunen vid denna jämförelse påverkas bl.a. av
antalet pensionsavgångar intill år 1995, eventuella garantipensioner före respektive fr.o.m. juni 1994, förekomsten av gymnasieskola och separat kommunalförbund för skolverksamhet samt kostnadsutjämningen.

Ekonomiadministrativa frågor
Den framtida bidragskonstruktionen innebär att lärarpersonalen fr.o.m. år
1997 i alla pensionssammanhang kan hanteras på samma sätt som övrig personal. Det gäller t.ex. beräkning av kompletteringspension och därmed underlaget för särskild löneskatt samt beräkning och redovisning av pensionsåtagande.
I bokslutet för år 1996 förefaller det naturligt att varje kommun hanterar lärarnas pensionsskuld och pensionskostnad på samma sätt som de hanterats i
bokslutet för år 1995. Konstruktionen av överenskommelsen innebär att
skuld och kostnad i budget och bokslut för år 1997 beräknas och redovisas på
samma sätt som för övrig personal. För de kommuner som för närvarande
inte har skuldfört lärarpensionerna innebär detta en förändring av redovisningsprinciperna. Hur en sådan förändring bör hanteras kompliceras av de
förslag till redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad som regeringen förväntas lägga fram i den nya redovisningslagen för kommuner och
landsting. När detaljerna i dessa förslag blir mer kända avser vi att återkomma med rekommendationer till hur redovisningen av pensionerna bör
hanteras för år 1997.
Utbetalningar av lärarpensioner kommer fr.o.m. år 1997 att belasta varje
kommuns budget på samma sätt som pensionsutbetalningar för övrig personal. Kommunens statsbidrag skall i sin helhet redovisas bland Generella
statsbidrag (kontogrupp 82 enligt Kommun-Bas 95).
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Den nya bidragskonstruktionen innebär vidare att det kan vara rimligt att
utge interkommunala bidrag för t.ex. gymnasieskola i annan kommun eller i
form av kommunalförbund.

Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras inom respektive ämnesområde i första hand av:
Anders Mellberg
Lena Thalin
Anders Nilsson
Anneli Lagebro

Förhandlingssektionen
Finanssektionen
Ekonomiadm. sektionen
Ekonomiadm. saktionen

08 - 772 47 25
08 - 772 41 08
08 - 772 42 35
08 - 772 42 45
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