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Landstingsstyrelsens förslag till beslut
___________________________________________________________________________

Avsättning till individuell del avseende pensioner enligt
PFA-98 för år 2002
Föredragande landstingsråd: Ralph Lédel

Ärendet
Stockholms läns landsting tillämpar principen om maximal individuell
placering av pensionsmedlen. För att kunna göra detta fordras ett beslut om
att hela den avgiftsbestämda delen enligt PFA-98 för år 2002 skall avsättas
till individuell del. Beslutet gäller för landstingets förvaltningar. Beslutet
skall delges de anställda innan utgången av september år 2002.

Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta
att hela den avgiftsbestämda delen enligt PFA-98 för år 2002 skall avsättas
till individuell del (gäller landstingets förvaltningar).

Stockholms läns landsting väljer som tidigare år att låta de anställda välja
placering av den avgiftsbestämda delen enligt PFA-98.
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Behandling i landstingsstyrelsen
Landstingsrådsberedningen behandlade ärendet den 7 maj 2002.
Landstingsstyrelsen behandlade ärendet den 21 maj 2002.

Vid behandlingen i landstingsstyrelsen yrkades bifall dels till landstingsrådsberedningens förslag, dels till v- ledamöternas förslag.
Landstingsstyrelsens beslut fattades utan omröstning.

V-ledamöterna reserverade sig
”Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att den miniminivå som regleras i PFA –98 skall avsättas till individuell del
Det kapital som byggs upp för de framtida pensionsutbetalningarna rymmer
en potentiell möjlighet till ökat inflytande över regionens ekonomiska
utveckling. Förvaltningen av pensionskapitalet bör ses i ett helhetsperspektiv
tillsammans med regionens övriga ansträngningar till regional utveckling.
Naturligtvis är avkastningskrav och krav på riskspridning grundläggande.
Men värdet av avkastningen kan inte skiljas från de värden som en hög och
uthållig ekonomisk tillväxt, en hög sysselsättningsfrekvens och andra
samhällsekonomiska mål för med sig.”

Ärendet och dess beredning
Landstingskontoret har i tjänsteutlåtande den 6 maj 2002 föreslagit landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att hela den avgiftsbestämda
delen enligt PFA-98 för år 2002 skall avsättas till individuell del (gäller landstingets förvaltningar).
Pensionsskulden till de anställda kan delas upp i två komponenter, dels den
avgiftsbestämda delen dels den förmånsbestämda delen som gäller för årsinkomster över 7,5 basbelopp. Den avgiftsbestämda delen uppgår till mellan 3,5
och 4,5 procent av lönen upp till en årslön på 7,5 basbelopp och 1,1-2,1 procent för belopp över 7,5 basbelopp.
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För pensioner intjänade fr o m år 2000 ska minst 1 procentenhet av den
avgiftsbestämda delen utbetalas som en individuell del och placeras i
pensions- eller fondförsäkring hos försäkringsbolag valda av de anställda.
Avkastningen på dessa medel tillfaller arbetstagarna. Landstinget har enligt
PFA-98 möjlighet att t o m år 2002 ensidigt besluta om att hela eller delar av
pensionsavgiften utöver den obligatoriska individuella delen ska utbetalas till
de anställdas privata konton. För år 2000 och 2001 har landstingsfullmäktige
beslutat att avsätta hela den avgiftsbestämda delen enligt PFA-98 till
individuell del.
Som framgår av budget 2002 tillämpar Stockholms läns landsting maximal
individuell placering av pensionsmedlen.
Beslutet för år 2002 ska delges de anställda innan utgången av september
2002, d v s innan budgeten för 2003 fastställs. Utbetalningen av medel till
försäkringsbolagen avseende år 2002 sker sedan i mars 2003. För landstingets
förvaltningar är prognosen 209 miljoner kronor för hela den avgiftsbestämda
delen avseende år 2002. Till detta kommer löneskatt på 51 miljoner kronor.
Bolagen måste själva fatta beslut om storleken på den individuella delen för år
2002 senast före utgången av september i år.
Fr o m intjänandeår 2003 gäller att hela den individuella delen ska betalas ut
till de anställda om inte arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen i en lokal
förhandling överenskommit om annat.

