NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Extra sammanträde
Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Onsdag 30 november 2016 kl. 11:00

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Erik Sjölund (S).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt.
Nordanstigs kommun har en pensionsskuld i bokslut 2015 uppgående
till ca 259 mnkr som avser pensioner intjänade före 1998. Denna
pensionsskuld redovisas inte i balansräkningen utan hanterades ”pay
as you go” och därför kommer kostnaden nu när den utbetalas. Dagens
skattebetalare betalar således för en tidigare kommunal konsumtion.
Sedan 1998 är tjänstepensionen i huvudsak avgiftsbestämd och
utbetald till den anställdes pensionsförvaltare. För anställda med löner
över taket i det allmänna pensionssystemet finns det emellertid även
en förmånsbestämd pension. Detta åtagande redovisas som en skuld
men den är till skillnad från den tidigare uppbyggda pensionsskulden
kostnadsförd.
Kommuner har olika förutsättningar att hantera pensionsskulden och
dess finansiering. Nordanstigs kommun har med några få undantag
haft en negativ befolkningsökning under många år, vilket innebär att en
både minskande och åldrande befolkning ska bära
pensionsutbetalningar av tidigare intjänade pensionsförmåner.
Nordanstigs kommun har inte avsatt medel för att möta tryggandet av
kommande pensionsutbetalningar.
Under 2016 beslutades att de kommunala bolagen Nordanstig Vatten
AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB ska amortera av de kommunala
lånen och istället låna av extern långivare. Detta eftersom Skatteverket
har stramat upp reglerna för avdragsrätten gällande lån som
Nordanstigs kommun ställt till de kommunala bolagen.
Återbetalning av lånen medför att kommunens likviditet förstärks med
24 mnkr.
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FORTS. ÄRENDE 3
Det faktiska resultatet 2016, som prognosticeras till ca 40 mnkr,
föreslås till en partiell inlösen av pensioner, totalt max 40 mnkr
inklusive löneskatt, i bokslut 2016.
Enligt kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen
innebär god ekonomisk hushållning att periodens kostnader täcks av
periodens intäkter och dessutom ger ett överskott för att avsätta medel
för att möta tidigare och framtida pensionsförpliktelser. Detta har nu
kommunen möjlighet att göra som en partiell inlösen vilket då ger lägre
pensionskostnader årligen framöver för pensionsåtagandet intjänat före
1998.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar att uppdra till ekonomichef Margareta
Tamm Persson att meddela Inköp Gävleborg att Nordanstigs
kommun deltar i upphandlingen av intjänad pensionsrätt (IPR)
tillsammans med Bollnäs kommun. Om inget anbud motsvarar
uppställda krav eller om anbuden innefattar för höga priser eller på
annat sätt är oförmånligt kan upphandlingen avbrytas och samtliga
anbud förkastas (ledningsutskottets protokoll § 116/2016).
2. Ledningsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
och fullmäktige för information (ledningsutskottets protokoll
§ 184/2016).
3. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partiell inlösen av
intjänad pensionsrätt ska ske senast 2016-12-31 med ett belopp
om max 40 000 000 kronor inklusive särskild löneskatt. Detta
finansieras med medel från återbetalning av reverser till Nordanstig
Vatten AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB samt likvida medel från
årets resultat. Den resultatpåverkan detta medför ej påverkar
balanskravet då inlösen motsvarar högst årets resultat (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-03).

