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Pensioner

Tjänstepensionen

Snart dags att “välja” på nytt
• Vårt nya tjänstepensionsavtal, ITP-P,
trädde i kraft den 1 januari 2009. Avtalet
är uppdelat i en Avdelning 1 och en Avdelning 2. Avdelning 1 gäller för dem som
är födda 1981 eller senare och har fyllt 25
år samt alla timanställda (oavsett ålder).
Avdelning 2 gäller för övriga, dvs de allra
flesta av oss som är anställda på våra
terminaler.
För den som tillhör avdelning 1 betalar
arbetsgivaren in en avgift (premie) på 4,5
procent av min aktuella bruttomånadslön.
I bruttomånadslönen ingår i avdelning 1
förutom månadslönen också månadens
tillägg som ob-, semester- och mertidstillägg och även övertid. Jag får själv “välja”
var jag ska placera premien. Storleken på
min pension blir sedan helt beroende på
hur dessa 4,5 procent har förräntats.
Tillhör man avdelning 2 består min
pension av två delar.
– Dels en förmånsbestämd del som utgör
10 procent av min pensionsmedförande
lön den dag jag går i pension. Den pensionsmedförande lönen i avdelning 2
består av månadslönen (ev. efter kapning)
samt månadssnittet av förra årets tillägg –
men här ingår inte övertid.
– Dels avsätter arbetsgivaren även här en
(lägre) premie som uppgår till 2 procent
av min pensionsmedförande lön. Dessa 2
procent får jag själv “välja” var jag vill
placera.
Traditionell eller fond
Jag skriver att man får “välja” var de 4,5
respektive 2 procenten ska placeras. Nu är
det en sanning med modifikation, och det ur
flera aspekter.
Dels är det så att avtalsparterna, fack och
arbetsgivare, har bestämt vissa regler för hur
och var man får placera sina pengar.
• För avdelning 1 gäller att man måste
placera minst hälften av premien i en “traditionell” pensionsförsäkring som åtminstone
garanterar att man får tillbaka insatta premier. Den andra hälften kan man även den
placera i en traditionell försäkring, men man
får också, om man så vill, placera den i en
(mer riskfylld) fondförsäkring. Man får dela
upp premien på högst två av de fem fonderna.
• För avdelning 2 gäller att man måste
placera pengarna på ett ställe och antingen i
en traditionell försäkring eller i en fond.
• För både avdelning 1 och avdelning 2
gäller dessutom att parterna har begränsat

Årstaklubbens pensionsinfo den 20 april:
antalet bolag där man kan placera pengarna
till fem bolag för traditionell försäkring och
fem bolag för fondförsäkring.
Fem + fem bolag
Rent formellt går det till så att Collectum,
det partsägda bolag som fr.o.m. den 1 juli i
år administrerar premierna i ITP, gör en
upphandling bland försäkringsbolagen. Man
har nu gjort en ny upphandling vilken innebär att vi fr.o.m. den 1 juli i år kan välja
mellan följande bolag (gäller både för dem
som tillhör avdelning 1 respektive avdelning
2):
Traditionell försäkring:
• Alecta
• AMF Pension
• Länsförsäkringar
• Nordea Liv & Pension
• Skandia liv
Fondförsäkring:
• AMF
• Danica
• SEB Trygg Liv
• Nordea Livförsäkring
• Handelsbanken Liv
Kåpanpensioner
Den uppmärksamma noterar att några av de
bolag man hittills kunnat välja fattas. Framförallt gäller det Kåpanpensioner, som
många av oss äldre har valt från 1996 (när
valmöjligheten infördes) och framåt.
Det innebär att många kommer att bli

tvungna att välja ett nytt bolag från den 1
juli i år. Valet kommer dock att genomföras
först efter sommaren för alla oss som tillhör
avdelning 2. Posten, Collectum och de olika
bankerna/försäkringsbolagen kommer på
olika sätt att informera om valet och vi
återkommer också med utförligare information från SEKO.
Som regel kan man flytta med de premier
man redan har betalat in, till sitt nya bolag –
men det kostar förstås en del. Den kostnaden plus avgiften hos respektive bolag får
man själv värdera innan man väljer.
Citationstecken
Jag sätter som sagt ett citationstecken kring
välja. Hela den här apparaten med upphandlingar och valreklam och valprocedurer
kostar naturligtvis pengar – kapital som i
sista hand tas från våra pensionspremier. Att
tro att detta system skulle bli billigare och
ge högre pensioner än det gamla, där arbetsgivaren satte av premierna i en icke vinstdrivande försäkringsförening eller liknande, är
naivt. De som tjänar pengar på detta är
naturligtvis de mäklare och topptjänstemän
och kapitalägare inom bank och försäkringsbolag – med årsinkomster som vi, som
släpar ihop premierna åt dem, inte ens kommer upp till under ett helt liv.
...jag glömde förresten säga att vi ska välja
återbetalningsskydd och familjeskydd också
– men det återkommer vi till!
Jan Åhman

