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FÖRHANDLINGSPROTOKOLL
Ärende:

ITP-planens sjukpension. Särskilda värdesäkringsmedlen

Parter:

Svenskt Näringsliv
Förhandlings- och samverkansrådet PTK (PTK)

Närvarande:
för Svenskt
Näringsliv

Jan-Peter Duker, ordförande, Ingvar Backle, Robert Schön och
Hans Gidhagen vid protokollet

för PTK

Anders Widlund, Gunilla Dahmm, Jaan Kolk och Per-Olof Westerlund

§l

Den övre inkomstgränsen för sjukpenning har från och med den l januari
2007 återställts till 7,5 prisbasbelopp efter att ha varit 10 prisbasbelopp fr o
m den l juli 2006. Svenskt Näringsliv och PTK träffade den 14 december
2006 överenskommelse om att ITP-planens sjukpension skall ändras så att
ersättningsnivån på lönedelar mellan 7,5 och 10 prisbasbelopp under
sjukpenningtid skall vara 65 % av pensionsmedförande lön fr o m den l
januari 2007. Ersättningsnivån var på dessa lönedelar 10 % under tiden l
juli 2006 till 31 december 2006.

Med hänsyn till de speciella omständigheterna i detta fall är parterna ense
om att tjänstemän som fick rätten till ITP:s sjukpension under tiden juli december 2006, skall ha den högre ersättningsnivån 65 % under
sjukpenningtid för tid efter 2006.
§2

Svenskt Näringsliv och PTK är överens om att kostnaden för att i enlighet
med föregående stycke ge den högre ersättningsnivån i ITP-planens
sjukpension skall täckas med medel ur den särskilda värdesäkringsfonden i
Alecta.

§3

Flygbolaget SAS har överenskommit med Alecta om att flygbolagets
pensionsåtaganden för piloterna, vilka inte följer ett kollektivavtal med ett
PTK-förbund, skall flyttas från Alecta till Handelsbanken Life & Pensions
Limited. SAS har med anledning av detta ansökt om att även få flytta med
en mot pensionsåtagandena proportionerlig andel av de särskilda
värdesäkringsmedlen i Alecta respektive de till Svenskt Näringsliv och
PTK allokerade medlen ur Alectas överskott.
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2

Parterna konstaterar att företag som i samband med beståndsuppdelningen mellan SPP (numer Alecta) och SPP Liv 1997 flyttades över till
SPP Liv fick med sig en proportionerlig andel av de särskilda
värdesäkringsmedlen i SPP. SAS skall därför på motsvarande sätt få
flytta med sig en mot den aktuella pensionsskulden proportionerlig
andel av den särskilda värdesäkringsfonden i Alecta. Däremot skall
ingen del av de till Svenskt Näringsliv och PTK allokerade medlen ur
Alectas överskott flyttas.
§4

Vid protokollet
Hans Gidhagen
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Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Anders Widlund.

