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Yttrande över betänkandet Tjänstepension – tryggandelagen    
och skattereglerna (SOU 2015:68) 

 

Sammanfattning 
 

Statens tjänstepensionsverk (SPV) har inga synpunkter på utredningens  

förslag utifrån sitt uppdrag att ansvara för frågor som rör den statliga 

tjänstepensioneringen. SPV vill dock nämna ett par saker som kan innebära 

ökade kostnader för SPV:s verksamhet. 

 

Avsnitt 5.8 - Pensionsreserv och utfallande pensionsbelopp (5.8.2) 
 

Utredningen föreslår att det i lagtexten klargörs att en arbetsgivares 

pensionsreserv enligt allmän pensionsplan ska beräknas enligt de grunder  

som anges i planen om det finns sådana grunder.  
 

Utredningens förslag innebär att avtalsparterna kan nyttja möjligheten  

att fastställa grunder för beräkning av pensionsreserv inom respektive 

pensionsplan. 
 

Vid utgången av 2015 beräknade SPV, inom området Pensionsverksamhet  

på uppdrag, pensionsskulden för 17 statliga bolag. Den beräknade pensions-

skulden uppgick till ca 28 miljarder kronor och beräknades med Finans-

inspektionens så kallade tryggandegrunder (FFFS 2007:24 ändrade genom 

FFFS 2007:31).  
 

I det fall någon pensionsplan nyttjar möjligheten till planspecifika grunder för 

beräkning av pensionsreserv, så behöver administratörens beräkningssystem 

och rutiner anpassas till detta. Anpassningen innebär ökade administrations-

kostnader som bör hanteras i avtal mellan avtalsparterna och administratören. 
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Avsnitt 6.10 - Utbetalningsvillkoren för en pensionsförsäkring (6.10.2) 
 

Utredningen föreslår mer flexibla utbetalningsvillkor för en pensions-

försäkring än de som gäller idag.  

 

Ökad flexibilitet vid utbetalning innebär högre krav på utbetalningssystem  

och handläggning vilket innebär att administrationskostnaderna för att hantera 

utbetalningen ökar. För SPV kan den ökade flexibiliteten komma att påverka 

samtliga SPV:s områden i det fall avtalsparterna väljer att nyttja den i sina 

avtal. 

 

_______________ 

 

 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör i närvaro av 

enhetscheferna Maria Humla och Ulf Petersson samt chefaktuarie Per-Ola Carlén, 

föredragande. I yttrandet har dessutom verksjurist Tony Törnqvist, aktuarie Ulrika 

Taube och den försäkringstekniske utredaren Sten Arnerlöv deltagit.  
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