Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott 2018-08-30

§ 41
Revidering av riktlinje - Pension 80-90-100 för plus 65åringar, KS 2018/441
Beslut
Arbetsgivarutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
1. Anta föreslagna revideringar av pensionsriktlinjen att gälla från och
med 2019-01-01.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen antog nuvarande pensionsriktlinje 2017-11-14.
Pensionsriktlinjens syfte är att säkerställa en konsekvent hantering av
pensionsfrågorna. Kommunen vill även möjliggöra och skapa
förutsättningar för en god arbetsmiljö, där medarbetare kan och vill arbeta
kvar till 67 år. I samband med att kommunstyrelseförvaltningen har sett
över dokumentet för att ta fram anvisningar till riktlinjen har det
uppmärksammas att det föreligger behov av revidering av
Pensionsriktlinjen.
De ekonomiska förutsättningar som redovisades vid framtagning av
pensionsriktlinjen 2017 har förändras vilket har bidragit till förslaget nedan:
• Ändra nuvarande pensionsriktlinje så att 80/90/100 kan erbjudas mellan
63-65 år, för årligen utvalda yrkesgrupper.
• Ändra så att även medarbetare som är över 65 år och äldre får ta del av
80/90/100 efter en individuell bedömning, utifrån verksamhetens behov.
• Ändra begräsningen att medarbetaren bör ha en sammanhängande
anställningstid i Falkenbergs kommun om minst 10 år som finns i den
nuvarande pensionsriktlinjen.
• Erbjudandet gäller fram till nuvarande ”LAS åldern” 67 år.
Motivering av beslut
Kommunen vill skapa förutsättningar för att medarbetare kan och vill arbeta
kvar till 67 år och underlätta generations- och kompetensväxling. Underlätta
kompetensförsörjning och att upprätthålla kvaliteten i verksamheterna.
Ekonomi
Kostnaderna för 80/90/100 kommer succesivt att omfördelas från
pensionsförstärkningen, vilket vi idag har en årlig budget på 2,5 mkr.
Den här satsningen är unik och därför är det svårt att bedöma hur många
anställda som vill ta del av förmånen. Vår bedömning är att vi inledningsvis
behöver en budget på 2,5 mkr. (1,1 mkr för att finansiera 65år och äldre och
1,4 mkr för 63-65år). Denna budget minskar i takt med att
pensionsförstärkningen under fyra år trappas ner. Om det skulle uppstå en
merkostnad kan vi använda en överkonsolideringsfond som Falkenbergs
Kommun har hos KPA för att täcka merkostnader som kan uppstå vissa år.
Utdragsbestyrkande
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För närvarande (171231) uppgår överkonsolideringsfonden till 6 mkr. Dock
är värdet beroende av avkastningsränta på pensionskapitalet.
Överkonsolideringsfonden kan endast användas till åtgärder inom
pensionsområdet.
Underlag för beslut
Beslutsförslag 2018-08-30
Nytt förslag på pensionsriktlinje, 2018-08-30
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