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Yttrande över Ds 2015:6 En jämnare och mer aktuell utveckling av 
inkomstpensionerna 

 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) har i princip inga invändningar mot 

promemorians förslag. Vi vill dock lyfta fram hur förslagen kan påverka SPV 

utifrån uppdraget som administratör av statliga tjänstepensioner. 

Bruttopensionsavtal 

Ett bruttopensionsavtal innebär att man som pensionär tillförsäkras viss nivå på 

sin totala pension. I den totala nivån ingår både inkomstpensionen och 

tjänstepensionen. Lägre nivå på inkomstpensionen medför en högre nivå på 

tjänstepensionen vid bruttopensionsavtal och vice versa. 

 

Införandet av ett dämpat balanstal syftar till att åstadkomma en jämnare 

utveckling av inkomstpensionerna. För SPV skulle mindre variation i 

inkomstpensionerna ge en jämnare utveckling av utbetalningar kopplade till 

bruttopensionsavtal.  Detta medför i sin tur att belastningen på anslag 1:5 Statliga 

tjänstepensioner m.m. kan förväntas variera i något mindre utsträckning. 

Inkomstindex och inkomstbasbelopp 

Nuvarande inkomstindex baseras på den reala snittinkomstutvecklingen under tre 

år (även inflationen under det sista av dessa år samt korrigeringar för tidigare 

skattningsfel påverkar). Det nya inkomstindexet som föreslås i promemorian 

grundas på förändringen i nominella snittinkomster under det sista av åren som 

ingår i nuvarande index.     

 

Statens avtalsförsäkringar kan påverkas av en förändring i inkomstindex. Detta 

genom att utvecklingen av inkomstindex, via dess påverkan på 

inkomstbasbeloppet, påverkar nivån på de premieintäkter som tillförs 

inkomsttiteln 5211 Statliga pensionsavgifter. 

 

Nuvarande index har vid bedömning utifrån historiska data visat sig vara mer 

volatilt än föreslaget index. Anledningen till detta är variationer i 

inflationskomponenten i nuvarande index. Eftersom inkomstbasbeloppets 

utveckling bestäms av utvecklingen i inkomstindex indikerar detta resultat att det 

nya inkomstindexet kan medföra mindre svängningar i inkomstbasbeloppet.  

 

Det är inte självklart att ett inkomstbasbelopp med jämnare utveckling leder till en 

jämnare utveckling av de premieintäkter som tillförs inkomsttiteln 5211 Statliga 

tjänstepensioner.  Anledningen är att nivån på premieintäkter bland annat beror på 
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hur många anställda som har ett pensionsunderlag under/över 7,5 

inkomstbasbelopp. Ett inkomstbasbelopp vars utveckling samvarierar svagare 

med pensionunderlaget kan medföra större fluktuationerna i premieintäkter trots 

att inkomstbasbeloppet i sig utvecklas jämnare. 

 

Eftersom pensionsunderlaget är ett femårigt medel är det inte orimligt att tro att 

samvariationen mellan detta och nuvarande inkomstbasbelopp kan vara starkare 

än samvariationen med det nya inkomstindex som baseras på inkomstökningar 

under ett år. Det är dock inte helt enkelt att förutspå vilket inkomstindex som 

kommer att ge ett inkomstbasbelopp som i framtiden samvarierar starkast med 

utvecklingen av pensionsunderlaget.  
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Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör i närvaro av 

enhetschef Maria Humla samt prognosanalytiker Erik Norlin, föredragande. 
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