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Överenskommelse om ändringar i PAK och PA-KL med
anledning av det reformerade pensionssystemet - PÖK
02 samt anvisningar om tolkning och tillämpning
Detta cirkulär innehåller rekommendation till beslut
Svenska Kommunförbundets styrelse har idag beslutat godkänna den preliminärt träffade överenskommelsen om ändringar i PAK och PA-KL avseende
bruttosamordningen för arbetstagare och familjepensinstagare födda 1937
och tidigare. Samtidigt har beslut fattats om att rekommendera kommunerna
att anta anvisningar för tolkning och tillämpning av bruttosamordningsbestämmelser i PAK och PA-KL avseende arbetstagare och familjepensionstagare födda 1938 och senare.
Administratörerna har informerats löpande under förhandlingarnas gång.
Överenskommelsen gäller från och med 2003-01-01 tills vidare och omfattar
följande;
-

Förhandlingsprotokoll 2002-10-14, PÖK 02

-

Ändringar i PA-KL fr. o. m. 2003-01-01 (bilaga 1)

-

Ändringar i PAK fr.o.m. 2003-01-01 (bilaga 2)

Överenskommelse om ändringar i PAK och PA-KL, PÖK 02, ingår i äldre
lokalt tecknade överenskommelser om PAK respektive PA-KL. Något särskilt
beslut avseende dem krävs därför inte. Anvisningar för tolkning och tillämpning måste däremot antas av kommunen för att kunna tillämpas av respektive administratör. Anvisningarna innebär utöver vad som anges i bilaga
även att utfästa förmåner ska infrias och att utbetalningar som görs under
2003 inte ska anses vara utfästelser om framtida pensionsnivå.

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2003-01-23

Rekommendation till beslut
Förbundstyrelsen rekommenderar kommunen besluta
att anta anvisningar för tolkning och tillämpning av bruttosamordningsbestämmelsern i PAK och PA-KL samt äldre pensionsbestämmelser, gällande
från och med 2003-01-01.
Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Rikard Hultman och
Anna Lind.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
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