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Överenskommelser om Avgiftsbefrielseförsäkring
Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet och Svenska kyrkans Församlingsföbund har träffat en överenskommelser med Svenska kommunalarbetareföbundet, OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet
och Hälso- och sjukvård, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt SACO-organisationerna samfällt om Avgiftsbefrielseförsäkring under tid med sjukbidrag och förtidspension (se även Arbetsgivarnytt
nr. 51/99).
Bakgrund
Enligt Centrala protokollsanteckningar punkt 3 i förhandlingsprotokollet
1998-06-12 om PFA 98 (se cirk. 1998:96) gäller följande:
”Parterna skall gemensamt – inom ramen för avtalen PFA, PA-KL och AGS-KL se
över regelverket för arbetstagare med rätt till förtidspension med avsikt att ändringar ska göras i avtalen före 200-01-01. Ett syfte är att skapa en s.k. premiebefrielseförsäkring kopplad till administrationen för AGS-KL. I denna översyn ingår även att
utfästelse om sjukpension enligt PA-KL ska inarbetas i AGS-KL.”
En premie-/avgiftsbefrielseförsäkring är en försäkring som i arbetsgivarens
ställe går in och betalar pensionsavgift för arbetstagare som erhållit sjukbidrag eller förtidspension.
Ändringar i PFA 98
Avgiftsbefrielseförsäkringen ingår i PFA 98. Pensionsbetsämmelserna (PB) §
10 mom 2 förtydligas på så sätt att det framgår att pensionsgrundande lön
utgörs av lönebortfallet under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall eller
arbetsskada enligt AFL/LAF.
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PB § 10 tillförs vidare ett mom 3 i vilket anges att arbetstagare hos kommuner
och landsting m.fl. tillförsäkras Avgiftsbefrielseförsäkring enligt mellan parterna överenskomna försäkringsvillkor.
Ändringarna gäller fr.o.m. 1998-01-01.
Försäkringsvillkoren
Avgiftsbefrielseförsäkringen gäller för arbetstagare som omfattas av PB och
som fr.o.m. 1998-01-01 börjar uppbära månadsersättning från AGS-KL eller
arbetsskadelivränta som är samordnad med förtidspension eller sjukbidrag.
Under tid med sådan ersättning betalar försäkringen avgiften till arbetstagarens avgiftsbaserade ålderspension, både vad avser avgifter enligt PB § 8 och
avgifter enligt HÖK/ÖLA. Har arbetstagaren partiell förmån betalas avgiften
i förhållande till minskningen av arbetstiden hos arbetsgivaren.
Avgiften avsätts i sin helhet till arbetstagarens individuella del
Om arbetstagarens anställning upphör under sjukpenningtid eller om arbetstagaren insjuknar under efterskyddstid enligt AGS-KL betalas avgiften även
under sjukpenningtid för tid efter det att anställningen upphört. Eftersom
försäkringen är kopplad till månadsersättning från AGS-KL kan reglering av
sjukpenningtid ske först i samband med att arbetstagaren beviljas förtidspension eller sjukbidrag.
Avgiftsunderlaget utgörs av den inkomst som ligger till grund för månadsersättning enligt AGS-KL – d.v.s. den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI)
- med det tillägget att även lön som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp
medräknas. Avgiftsunderlaget räknas vidare upp med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet (för åren 1998-2000 gäller det förhöjda prisbasbeloppet). Det bör påpekas att den förmånsbestämda pensionsförmånen för
lönedelar som överstiger 7,5 förhöjda prisbasbelopp (kompletterande ålderspension enligt PB § 4) inte omfattas av Avgiftsbefrielseförsäkringen. I denna
del pågår förhandlingar mellan parterna och vi återkommer med information
när dessa är slutförda.
Administration
När det gäller frågor kring försäkringsavtal, premieinbetalning m.m. gäller
de för AGS-KL och TFA-KL gemensamma försäkringsvillkoren med vissa
undantag. Det är AMF-sjukförsäkring som är försäkringsgivare för Avgiftsbefrielseförsäkringen, vilket framgår av § 2 i Överenskommelse om vissa
frågor för Avgiftsbefrielseförsäkring för anställda inom kommuner och
landsting m.fl. samt av § 3 i de gemensamma villkoren för AGS-KL och TFAKL
Fora Försäkringscentral kommer att skicka ut information till samtliga berörda arbetsgivare angående komplettering av gällande försäkringsavtal.
Kostnad m.m.
Enligt PA-KL hade arbetstagare som erhållit förtidspension eller sjukbidrag
tidigare under vissa förutsättningar rätt till en framtida ålderspension. För
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arbetsgivaren hanterades kostnaden som en ökning av pensionsskulden beräkningsåret.
Premien för den kollektiva Avgiftsbefrielseförsäkringen har av AMF:s aktuarie beräknats uppgå till 0,40 % av premieunderlaget.
Premie kommer att debiteras först fr.o.m. år 2000.
Avgiftsbefrielseförsäkring är i skattehänseende att se som en pensionsförsäkring. Arbetsgivaren måste därför erlägga särskild löneskatt för premien på
samma sätt som för avsättning till den individuella delen i PFA 98.
Beslut
De överenskomna ändringarna ingår enligt § 2 i förhandlingsprotokoll 199806-12 om PFA 98 i det lokala kollektivavtalet om PFA. Det erfordras därför
inte något särskilt beslut från kommunens sida med anledning av de träffade
överenskommelserna.
Om det av praktiska skäl bedöms lämpligt kan det till protokoll etc. noteras
att det lokala kollektivavtalet om PFA tillförs de bestämmelser som framgår
av förhandlingsprotokollen 1999-09-30.
Övrigt
I sammanhanget förtjänas också att påpeka att den genomsnittliga statslåneräntan för juni 1998 - juni 1999 enligt normerna i PFA 98 har beräknats till
4,46 % (tidigare 5,86 %). Pensionsbehållningen för år 1999 skall således per
utgången av år 2000 räknas upp med denna ränta.
Vidare har vissa omdisponeringar gjorts av de lagstadgade arbetsgivaravgifterna för år 2000. De totala avgifterna kommer att uppgå till 32,92 % år, vilket
är en sänkning med 0, 14 procentenheter jämfört med 1999.
Frågor
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av samtliga handläggare i
gruppen Pension och Försäkring
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