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Lönesumman exklusive personalomkostnader samt pensionsutbetalningarna bestämmer
underlaget
Pensionsskulden består av två delar, dels den skuld som kommunen årligen ådrar sig för
den personal som nu arbetar och dels den skuld man har för dem som redan gått i pension.
Underlaget för beräkning av pensionskostnader och pensionsskuld för dem som nu arbetar
är lönesumman exklusive personalomkostnader. År 1990 bestod underlaget av lönesumman
exklusive arvoden, lärarlöner och löner inom området sysselsättningsbefrämjande åtgärder.
Underlaget för dem som redan gått i pension är
pensionsutbetalningarna. När lärarna 1991 blivit kommunala innebär detta dock ingen
ökning av utbetalningarna, eftersom staten ersätter kommunerna för detta.
Pensionsskulden beräknas enligt följande schablonformel
För att räkna fram den totala pensionsskulden använder man dels underlaget för dem som
nu arbetar i kommunen och dels underlaget för dem som redan gått i pension.
Pensionsskulden för dem som arbetade 1990 var 44.7 procent av underlaget för 1990 (63 047
000 000), dvs 28 182 000 000 kr. Pensionsskulden för dem som redan gått i pension var 11
gånger de utbetalade pensionerna, dvs 18 700 000 000 kr. Den totala pensionsskulden var
således 46 882 000 000 kr.
Under 1991 kommer beräkningarna utöver själva förändringen av underlaget (lärarna) också
att öka på grund av pensionsskatten på 22.2 procent. Även 1992 ökar underlaget när
kommunerna övertar personal inom äldreomsorgen. Under 1991 och 1992 kommer därför
pensionsskulden att kraftigt öka i kommunerna. I avvaktan på nya beräkningar, föreslår vi
att pensionsskulden 1991 beräknas på samma underlag (dvs exklusive lärare) och med
samma schabloner (dvs 44.7 procent av underlaget respektive 11 gånger de utbetalda
pensionerna) som för året 1990.
KP - Kompletteringspensionspåslag för förvaltningar
Den genomsnittliga procentsatsen för KP var 1990 2.5 procent av lönesumman. Om denna
årliga kostnad sätts in på ett bankkonto eller dylikt kommer insättningarna inklusive ränta
att räcka till den genomsnittliga kompletteringspension som kommunalt anställda får efter
pensioneringen.
Kommunerna betalar inte in dessa pengar till något pensionsbolag, typ SPP eller Skandia,
utan står själva som garant för kommande pensionsutbetalningar. Det betyder att
kommunen själv betalar avkastningen/räntan på pensionsskulden. Kommunens
finansförvaltning lånar dessa (2.5 procent av lönesumman), i stället för att öka upplåningen i
banksektorn. Det är därför finansförvaltingen som bör "stå för" den fiktiva räntekostnaden
på pensionsskulden, vilket uttrycks genom att nettoförändringen av pensionsskulden finns
med i resultaträkningen. Hur detta påverkar resultaträkningen framgår av
Referensgruppens anvisning 1 B.

Från och med den 1 juli 1991 ökar procentsatsen för KP från 2.5 procent till 3.1 procent på
grund av den nya 22.2 procentiga skatten på alla pensionsutbetalningar (2.5 x 1.222 = 3.1).
Det höjda KP-påslaget ersätter den tillfälliga höjningen av den allmänna löneavgiften, som
funnits under första halvåret 1991.
KP-påslaget 3.1 procent gäller även under 1992.
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