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Yttrande över Ds 2015:34 Nya regler för AP-fonderna 
Statens tjänstepensionsverk (SPV) har i princip inga invändningar mot 

promemorians förslag. Vi vill dock lyfta fram den påverkan som förslagen kan ha 

sett ur vårt perspektiv som administratör av statliga avtalsförsäkringar. 
 

SPV:s uppdrag 

SPV har uppdraget att administrera statliga avtalsförsäkringar. Statliga 
avtalsförsäkringar är ett samlingsnamn på förmåner som antingen regleras via 

kollektivavtal som slutits mellan parterna på det statliga området, eller via 

författningar. Förmånerna är avgifts- eller förmånsbestämda. De förmånsbe-
stärnda förmånerna hanteras inom den så kallade försäkringsrnodellen för vilken 

SPV har det övergripande ansvaret. Den dominerande delen inom försäkringsrno-

dellen är pensionsrörelsen som utgörs av förmåner som hanteras inom statsbudge-
ten. Inbetalda premier tillförs en inkomsttitel (5211 statliga pensionsavgifter) och 

förmåner som betalas ut belastar ett anslag (1:5 statliga tjänstepensioner m.m.). 

 

Förslag om återkallande av bemyndigandet att sluta egna kollektivavtal 

I promemorian föreslås att det nu gällande bemyndigandet för AP-fonderna att 

själva sluta kollektivavtal ska återkallas. Detta skulle enligt promemorian 
innebära att de föreslagna AP-fondsmyndigheterna blir bundna av de statliga 

kollektivavtalen. 

 
I avsnitt 17.6 i promemorian diskuteras förslagens effekter på de offentliga 

finanserna. I beskrivningen saknas de effekter som en anslutning av AP-
fondsmyndigheterna till statliga kollektivavtal skulle ha på pensionsrörelsen och 

därmed på statsbudgeten. Med fördel skulle följande effekter kunna läggas till: 

• att premieintäkterna som förs mot inkomsttitel 5211 Statliga 
pensionsavgifter skulle öka något, 

• att belastningen på anslag 1:5 Statliga tjänstepensioner m.m. skulle bli 

något högre, samt 
• att de försäkringstekniska avsättningarna (pensionsskulden) inom 

pensionsrörelsen skulle bli något större. Avsättningarna inom 

pensionsrörelsen balanseras aven fordran på statsverket. 
 

Om bemyndigandet återkallas och AP-fondsmyndigheterna övergår till att 
tillämpa de statliga avtalen skulle också SPV:s administrativa verksamhet 

utvidgas genom att hanteringen av ett antal nya arbetsgivare och deras anställda 

skulle tillkomma. 
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Buffertkapitalet är en viktig del av inkomstpensionssystemet 
Vissa avtal som SPV hanterar är så kallade bruttopensionsavtal vilket innebär att 

man som pensionär tillförsäkras en viss nivå på sin totala pension. I den totala 

nivån ingår både inkomstpensionen och tjänstepensionen. Vid bruttopensionsavtal 
medför lägre nivå på inkomstpensionen en högre nivå på yänstepensionen och 

vice versa. 

 
Buffertkapitalet är en viktig del av inkomstpensionssystemets tillgångssida och 

dess utveckling kan därmed påverka indexeringen av inkomstpensionerna. För 

SPV leder högre (lägre) indexering av inkomstpensionerna till att utbetalningarna 
kopplade till bruttopensionsavtal, och därmed belastningen på anslag 1:5 Statliga 

tjänstepensioner m.m., tenderar att bli lägre (högre). 
__________________________ 

 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör i närvaro av 

enhetschef Maria Humla samt prognosanalytiker Erik Norlin, föredragande. 
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