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statsrådetTill Jan Nygren

Regeringen bemyndigade beslut den l7juni chefen1993genom
för Finansdepartementet tillkalla särskild utredare medatt en
uppdrag förutsättningarna för och lämna förslagpröva tillatt ett

med arbetsgivaravgifter och avgifter följer kollek-system som av
tivavtal för statliga myndigheter dir. 1993:89.

Med stöd detta bemyndigande förordnades den 1994lav mars
chefsekonomen Nils Henrik Schager särskild utredare.som

Den förordnades17 1994 sakkunniga utredningenmars som
departementssekreteraren Else-Sofi Ericsson, departementssekre-

Gunnar Eriksson, departementssekreteraren Lena Westinteraren
och departementssekreteraren PåhlssonAnders samt expertersom

utredningen revisionsdirektören Georg Danielsson, produktche-
fen Staffan Ekebrand, avdelningsdirektören Jörgen Hansson, av-
delningsdirektören Ingemar Härneskog, kanslirådet Kjell Olsson,
departementssekreteraren Liso Sergo och avdelningsdirektören
Yvonne Svenström. Som förordnades också den lexperter sep-
tember I994 förhandlingsdirektören Margareta Sjöberg och den
1 november 1994 avdelningsdirektören Svante Andersson.

Till sekreterare förordnades den l 1994 förhandlingssek-mars
Stålsby.Andersreteraren

Utredningen. har arbetat under Utredningennamnetsom om
arbetsgivaravgifter för statliga myndigheter Fi 1993:15 får här-
med överlämna sitt betänkande Fullt ekonomiskt arbetsgivar-

SOU 1995:9. Utredningsuppdraget därmed slutfört.äransvar

Stockholm i februari 1995

Nils Henrik Schager

StålsbyAnders
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Sammanfattning

Utredningen föreslår statliga arbetsgivare skallatt betala lagstad-
gade arbetsgivaravgifter enligt regler andra arbetsgi-samma som

och avtalsförsäkringarnaatt inom det statligavare avtalsområdet
skall finansieras enligt försäkringsmässiga principer. Tillsammans
med det tidigare införda ramanslagssystemet de föreslagnager nu
förändringarna de statliga arbetsgivarna fullt ekonomisktett
zirbetsgivaransvar.

Dagens med lönekostnadspåläggsystem och speciella upp-
bördsrutiner för arbetsgivaravgifterstatens skall slopas. Enligt ut-
redningens förslag skall förändringarna genomföras i två steg.

Det första innebär statliga arbetsgivaresteget frånatt och med
den l juli 1995 skall betala lagstadgade arbetsgivaravgifter enligt

regler andra arbetsgivare. Dagenssamma särreglering försom
avseende de lagstadgadestaten arbetsgivaravgifterna skall därför

enligt utredningens förslag upphävas. Detta gäller huräven er-
sättning vid arbetsskada finansieras. Statliga arbetsgivare skall
betala arbetsskadeavgift enligt regler andra arbetsgi-samma som

och ersättning vid arbetsskada skall belastavare Arbetsskadefon-
den.

Detta första innebär i måttligasaksteg förändringar. Bortsett
från finansieringen arbetsskadeersâttning det enbartär de ad-av
ministrativa rutinerna i dag skiljer från den övrigastatensom ar-
betsmarknaden. Förslagen enligt utredningen inte upphov tillger
något påtagligt administrativt merarbete för de statliga arbetsgi-

De föreslagna förändringarna påverkar intevarna. finan-statens
siella ställning.

Det andra innebär övergång tillsteget försäkringsmässigen en
finansiering de förmåner enligt kollektivavtal dagensav lö-som
nekostnadspålägg är täcka. Dessa förmåneravsett att utgörs av
tjänstepensioner enligt gällande pensionsavtal, ersättning från
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Personska-enligtersättningochtjänstegrupplivförsäkringstatens
föreslåsTrygghetsavtaletenligtpensionsersättningFördeavtalet.

regi.ifinansieringövergång till egenen
utredning-föreslårfinansieringtjänstepensionernasAvseende

syfteIförsäkringsgivare. attmed internförsäkringsmodellenen
utredningenföreslårförsäkringsgivarefunktionentydliggöra som

särskildinrättastjänstepensionsfond somförStyrelsen statensatt
försäk-förövergripandehaskallStyrelsen ansvarettmyndighet.

fastställamedarbetefortsatt attEtttillämpning.ringsmodellens
igällaskallpremierkorrektaförsäkringstekniskt somnivån de

Utredningen görregeringen.aviseratsharförsäkringsmodellen av
tjänste-finansieringenförprinciperna avdebedömningen att nya

1997.januarilinföras denskall kunnapensionerna
premiein-medförsäkringslösningföreslårUtredningen att en

finansieringen statensavseende avtillämpas ävenskallbetalning
Sty-1997.januarilmed denfrån ochtjänstegrupplivförsäkring

övergripandefåföreslås dettjänstepensionsfondförrelsen statens
försäkringen.föransvaret

Personskadeav-enligtersättningfinansieringengällerVad av
uppdragiArbetsgivarverket attutredningenföreslår gesatttalet

förutsättningenunderförsäkringslösningförförslagutarbeta en
1997.januarifrån ldenupphörfinansieringkollektivadagensatt

lönekost-utredningenföreslår att ettskäladministrativaAv
avtalsförsäkring-andraochtjänstepensioneravseendenadspålägg

reglerNuvarande1996.utgången avse-medochtillbehålls avar
tjänstepen-statligaföljerinstitutionericke-statligadeende som

period.undergällabörsionsbestämmelser samma
Trygghets-enligtpensionsersättningföreslårUtredningen att

regi.iarbetsgivarenfinansieras egenbörnormalfalletiavtalet av
pensions-falldeI1995.julifrån den lÄndringen föreslås ske
reduktiondrastiskelleravvecklingvidbetalasskallersättning ut

explicitredovisas av-ersättningenbör enverksamhet somenav
vecklingskostnad. e arbetsgivareicke-statligadeutredningenföreslår attSlutligen

detförinomanställdasinatillförmåner ramenfinansierarnusom
eller sär-förordningarkraftifinansieringssystemetstatliga av
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skilda regeringsbeslut skall möjlighet ansluta sig till deattges nya
försäkringslösningarna villkor statliga arbetsgi-samma som
vare.
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l Utredningens uppdrag

1.1 Utredningens direktiv

Enligt direktiven Arbetsgivaravgifter för statliga myndigheter
Dir. 1993:89 skall utredningen möjligheternapröva ersättaatt
den statliga sektorns lönekostnadspålägg med förett system upp-
börd lagstadgade arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt ochav
avgifter följer kollektivavtal detsom av motsvarar systemsom

gäller den privata sektorn. Så långt det möjligtsom skallär
särlösningar för den statliga arbetsmarknaden undvikas. Utred-
ningen skall behandlaäven reducerat lönekostnadspålägg, som
betalas vissa icke-statliga arbetsgivare. Syftet med utredningenav

stärkaär det självständigaatt arbetsgivaransvaret för statliga ar-
betsgivare den statligagöra arbetsmarknadensamt att jäm-mer
förbar med arbetsmarknaden i övrigt.

Utredningen skall beräkna nivån på avtalsbundna kostnader
lön och föreslåutöver hur dessa skall administreras. Inriktningen

bör enligt direktiven sådana kostnader skall belastaatt denvara
myndighet där kostnaden uppstår.

Vidare skall utredningen belysa de bokföringsmässiga följder-
förslagen och eventuella problem föreslå lösningarna av därsamt

Ävenså krävs. de administrativa konsekvenserna förslagenav
skall belysas.

Därutöver skall utredningen klargöra effekterna statsbudge-
förslagen föreslåten nödvändiga förändringarsamt iav berörda

lagar och förordningar.
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till direktiven1.2 Kommentarer

Föruppdrag.utredningenstvå medframhålls syftendirektivenI
såarbetsmarknadenstatligaför densärlösningarskallförstadet

avtalsbundnziskallandradetundvikas. Förmöjligtlångt som
enskildaså denfinansierasochberäknaslön attkostnader utöver

belastas.kollektivetstatligadetoch intemyndigheten
statligadeprincipenliggerdirektivengrund förTill att myn-

kun-principsjälvständigadigheterna utgör somen
myndigheternasramanslag förinförandetrealiserasnat avgenom

inrättandetbekräftatsförvaltningskostnader och avgenomsom
julimed den Ifrån ochArbetsgivarverketmyndighetsstyrdadet

1994.
utred-tolkararbetsgivaravgifternalagstadgadedeVad avser

skallarbetsgivare mötastatligaså,direktivenningen sammaatt
starkaintearbetsgivare,andraregelverkochlagstiftning omsom

sådan lösning.talarskäl emot en
lönanställningsförmånerna utöveravtaladedegällerdetNär

finansie-tolkningenhandi förstamåste direktiven att sammages
eftersträvasskallarbetsgivarnastatligaför deringsförutsättningar

myndigheternainnebärarbetsgivare. Detandraför attgällersom
avgifts-ellerramanslagförmåner sinainomdessafinansieraskall
och denfinansieringenkonstruktionenintäkter. Den närmare av

inteförmåner följer däremotavtaladedessahanteringenövriga av
uppfattasframtidenfall förvarjeioch kandirektiven som enav

beslutasjälvständigtmyndigheternafråga för att om.
förmå-avtaladedenaturligtdet dockUtredningen attsomser

lönekost-statsbudgetenfinansierade överär genomsom nuner
förmånermotsvarandeliknande sättnadspålägget hanteras som
utgår vidförmåner, vilkaDessaarbetsmarknaden.privataden

pensionsålder,uppnådd ärsjukdom ochdödsfall.arbetsskada, av
arbetsgi-så denormalthanterasochförsäkringsmässig attnatur

försäkringavtalsområdet tecknaringår i gemensamensomvare
förmå-förkostnadernakanDärmedtryggande.förmånernasför
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beräknas enligt försäkringstekniska grunder och förmånernanerna
motsvarandetryggas medelatt avsätts.genom

Utredningen tolkar direktivet beräkna nivånatt avtals-
bundna kostnader lönutöver och föreslå för hur dessasystem
skall administreras på så sätt motsvarande försäkringssystematt
skall tillämpas för statliga myndigheter. Direktivets formulering

dessa avtalskostnader inte skallatt ha kollektiv finansieringen av-
enligt utredningens tolkning finansiering utanförser att myndig-

heternas budget inte skall ske, däremot inte för-att en gemensam
säkringslösning för myndighetskollektivet skall undvikas.

En fullständig utredning de försäkringstekniskt motiveradeom
avgifterna för tryggande de avtalade förmånerna har inte varitav
möjlig genomföra inom de tids-att och utred-resursramar som
ningen haft till sitt förfogande. Regeringen har också aviserat att
för den omfattande de avtalade förmånernamest finansie-av som

lönekostnadspålägget, nämligen tjänstepensionen,ras genom skall
lösning enligt försäkringsmodellen fram ien särskild ordning.tas

1.3 Uppläggningen utredningsarbetetav

Utredningen har bedrivit utredningsarbetet uppdelat i tre etapper.
Etapp avsågl behandlingen de lagstadgade arbetsgivaravgif-av

för statliga arbetsgivare.terna I 2 behandlade utredningenetapp
finansieringen ersättning vid arbetsskador i dag skiljer sigav som
mellan den statliga arbetsmarknaden och arbetsmarknaden i öv-
rigt. Etapp avsåg3 finansieringen de avtalsreglerade förmånerav

dagens lönekostnadspålägg Ävenär täcka.som reduce-avsett att
lönekostnadspålägg och särskildarat pensionsavgifter tas utsom
icke-statliga institutioner följer statliga tjänstepensions-av som

bestämmelser har behandlats inom etapp
I september 1994 lämnade utredningen till Finans-rapporten

departementet avseende resultatet 1 och Rapportenetappav
sändes på remiss till tiotalut myndigheter. I dettaett betänkande
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utred-formbearbetadinnehållet isåväl iingår rapporten som
förslag avseendeochövervägandenningens etapp
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2 Lagstadgade arbetsgivaravgifter

2.1 Beskrivning de lagstadgadeav

arbetsgivaravgifterna

Lagen 1981:691 socialavgifter reglerar avgifter ärom som av-
sedda finansiera den allmänna försäkringen och vissaatt andra

ändamål.sociala Avgifterna två slag: egenavgifterär beta-av som
las egenföretagare och i undantagsfall anställdaav samtav ar-
betsgivaravgifter arbetsgivare betalar. I det fortsatta arbetetsom
berörs enbart arbetsgivaravgifterna eftersom egenavgifterna inte

relevanta för det statliga omrâdet.är
En arbetsgivare enligt lagen socialavgifterär skyldig attom

betala arbetsgivaravgifter baserade vad han åretunder betalat
kontant lön och ersättning för utfört arbete eller medsom annan

anledning tjänsten, skattepliktiga kostnadsersättning-samtav som
och förmåner.ar
Sedan den januaril 1995 också allmän löneavgift på 1,5tas en

vilket regleras i lagen 1994:1920 allmänprocent ut löneav-om
gift. Den allmänna löneavgiften avsedd delfinansieraär Sveri-att

medlemsavgift i EU. Avgiften beräknas underlagges samma
arbetsgivaravgiften till folkpensioneringen enligt lagensom om

socialavgifter.
Utöver dessa avgifter arbetsgivaren skyldigär betala sär-att

skild löneskatt avseende vissa ersättningar och för pensionskost-
nader

Tabell visar2.1 de arbetsgivaravgifter och procentsatser som
aktuella februariiär 1995.
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arbetsgivaravgifterTabell 2.1 Lagstadgade och allmän
löneavgift 1995

Procentsats

Folkpensionsavgift 5,86
Sjukförsäkringsavgift 6,23
Arbetsmarknadsavgift 4,32
Arbetsskadeavgift ,38l
Lönegarantiavgift 0,20
Arbetarskyddsavgift 0,17

0,20Delpensionsavgift
Tilläggspensionsavgift 13,00ATP

,36arbetsgivaravgifter 3 lSumma

löneavgift 1,50Allmän

32,86Totalt

reglersjömän gäller särskildasysselsätterarbetsgivareFör som
ingår vanliga arbetsgivaravgifternaavgiften deredaravgift. Iom

be-sjömanspensionsavgift 1,20 Dessutomprocent.samt en
folkpensionsavgiften sjö-försjukförsäkringsavgiften ochstäms

Riksförsäkringsverketför andra arbetstagare.sätt änmän annat
Fördessa avgifter.regeringens bemyndigandeefterfastställer

folkpensions-4,56 ochsjukförsäkringsavgiftensjömän är procent
Redaravgift skall så-betalasunder 1995.avgiften 4,29 procent

betalas. Bestämmelsersjömansskatt skallför vilkendan lön om
återfinnssjömansskatt i lagenskall betalavilka arbetstagare som

några sådana sjömänhar intesjömansskatt. Staten1958:295 om
i Göteborgs och Bohusvad Skattemyndighetenanställda enligt

sjömansbeskattningen, meddelat.handläggerlän, som
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De lagstadgade arbetsgivaravgifterna och den allmänna löne-
avgiften används på följande sätt.

Folkpensionsavgifterna förs till statsbudgeten och del-
finansierar folkpensionerna. Under budgetåret 199394
täckte avgifterna 50 kostnaderna.procent av

Sjukförsäkringsavgifterna förs till statsbudgeten och är av-
sedda tillsammans med den allmänna egenavgiften påatt
2,95 finansiera 85 sjuk- och föräldraför-procent procent av

Återståendesäkringen. 15 utgifterna finansierasprocent av
via statsbidrag. Enligt förslag frånskall den 1 juli 1995ett
statsbidragets storlek inte reglerat.vara

Under budgetåret 199394 inkomsternaöversteg av
socialavgifter försäkringens utgifter med 5,6 miljarder kro-

Inklusive den allmänna egenavgiften till sjukförsäk-nor.
ringen, under 1994 uppgick till 0,95 ochprocentsom som

inbetalningar 9,4 miljarder kronor, blev överskottet igav
försäkringen miljarder15 kronor budgetåret.under

För reglera och underskott finnsöver- fond kalladatt en
Allmänna sjukförsäkringsfonden. Avsättningar beslutas av
regeringen. Inga avsättningar har dock gjorts sedan 1981
och under budgetåret 199192 nollställdes fonden attgenom
behållningen fördes till statsbudgetens inkomsttitelöver för
sjukförsäkringen.

Arbetsmarknadsavgifterna förs först till statsbudgeten och
därefter vidare i syfte finansiera arbetslöshetsförsäk-att
ringen, kontant arbetsmarknadsstöd, permitteringslöne-
ersättning vissa arbetsmarknadsutbildnings- ochsamt re-

Överskotthabiliteringsbidrag. förs till konto i Riks-ett
gäldskontoret, vanligen benämnt Arbetsmarknadsfonden.
Kontot disponeras Riksförsäkringsverket och medel försav
enligt regeringens beslut bland till Arbetsmarknads-annat
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styrelsen. Underskott kontot finansieras med krediten
hos Riksgäldskontoret.

årensDe höga arbetslöshet och därav följandesenaste
höga kostnader har lett till ackumulerat underskottett som
vid slutet budgetåret 199394 uppgick till 53 miljarderav
kronor. Arbetsmarknadsavgiften den allmännasamt egen-
avgift 1 under 1994 täckte underprocent togs utsom
budgetåret 199394 endast 36 kostnaderna.procent av

Arbetsskadeavgifterna förs till Arbetsskadefondeno som
finansierar ersättning enligt lagen 1976:380 arbets-om
skadeförsäkring. Arbetsskadefonden uppvisathar under-
skott sedan slutet l980-talet. budgetåretUnder 199293av
tillfördes fonden från8,3 miljarder kronor Delpensions-
fonden. Det ackumulerade underskottet uppgick vid ut-
gången budgetåret l99394 till 21,9 miljarder kronor.av
Höjda avgifter och minskade ersättningar har medfört bättre
balans mellan intäkter och kostnader i arbetsskadeförsäk-
ringen sedan 1993.

Statliga arbetsgivare betalar enligt dagens regler inte
arbetsskadeavgift.

försLönegarantiavgifterna till Lönegarantifonden för-o som
valtas Kammarkollegiet. Lönegarantifonden skall täckaav

utgifter åtagandede uppkommer istatens attsom genom
vissa fall betala till gåttlöner anställda vid företag isom

årens mångakonkurs. De konkurser och tidigaresenaste
utbetalningsregler har lett till underskott i Löne-generösare

garantifonden, finansierasvilket med kredit hos Riks-en
gäldskontoret. budgetåretVid slutet 199394 uppgick detav
ackumulerade underskottet till 3,3 miljarder kronor.

Arbetarskyddsavgifterna förs till drygt hälften till statsbud-o
för finansiera Arbetarskyddsverkets, Arbetsmiljö-geten att

institutets och Arbetslivscentrums verksamhet. Resterande
medel förs till behållningArbetsmiljöfonden uppgickvars
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budgetåretkronor vid utgångentill 785 miljoner av
199394.

fi-DelpensionsfondenDelpensionsavgifterna förs till som0
Delpensionsfonden uppvisardelpensionen.nansierar över-

under-därifrån till täckamedel harskott och använts att
budgetåretVid slutetArbetsskadefonden.skottet i av

fondkapitalet till 5,6ackumuleradeuppgick det199394
miljarder kronor.

till 82 till All-Tilläggspensionsavgifterna förs procent0
avsedd finansiera denpensionsfonden ärmänna attsom

Från rekvirerar Riks-tilläggspensionen. fondenallmänna
månadsvis till pensionsutbetal-försäkringsverket medel

ningarna.
övergången till det riksdagen beslutadeSom led iett av

försreformerade allmänna pensionssystemet l l procent av
avgifterna till konto hos Riksgäldskontoretde influtna ett

för användas inom premiereservsystem skalldetatt som
Återståendeinrättas inom pensionssystemet. 7 procent

belöpa inkomstdelar överstiger inkomsttaketanses som
pensionsförmånerför och förs till statsbudgeten.

inbetalade avgift-Pensionsutbetalningarna överstiger de
budgetåret 199394 drygtAvgifterna täckte under 77erna.

utgifterna för pensionsutbetalningar. Resterandeprocent av
avkastning.utgifter täcktes via Allmänna pensionsfondens

ochDe allmänna löneavgifterna förs till statsbudgeten är0
avsedda delfinansiera de avgifter följer Sverigesatt som av
medlemskap i EU.

När arbetsgivaren skall beräkna underlaget för arbetsgivarav-
frångifterna socialavgifter vissaskall han enligt lagen bortseom
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uppräkning undantagersättningar. Ur denutbetalade somav
följandebeskrivs i lagen kan nämnas.

åretunderarbetstagaretill ochErsättning somsammeen0
000 kronor.understiger l

år.ingångårets fyllt 65vidtill arbetstagareErsättning somo
arbetet arbets-kostnader iErsättning motsvarar somsomo

kostnadernaersättningenhaft täcka medatttagaren om
totalauppgår tio arbetstagarenstill minst ersätt-procent av

kanutgiftsåret. speciella yrkesgrupperFörunderning
tillämpas.för avdragetschabloner

löneskatt vissasärskildBeskrivning2.2 av
förvärvsinkomster

ställetbetalas isärskild löneskattskallPå förvärvsinkomstervissa
uppgår tilllöneskattensärskildaarbetsgivaravgifter. Denför

under 1995.underlaget21,39 procent av
skattedelenavseddsärskilda löneskattenDen är att motsvara

den all-egenavgifternade allmännaegenavgifterna och samtav
ersättningellerlönlöneavgiften. Skattenmänna tas ut annan

1990:659förmånsgrundande. Enligt lagen sär-inte är omsom
löneskattskall särskildförvärvsinkomstervissalöneskattskild

åretsvidarbetstagareersättning tillpå ochbetalas lön somannan
beta-särskild löneskattskallår eller äldre. Dessutombörjan 65är

kollektivavtal ellerenligtersättningar betalaspålas vissa utsom
försäkring.

arbetsgivaravgifterlagstadgadeUppbörd2.3 av

statliga sektornutanför den

1984:668i lagenreglerasarbetsgivaravgifternaUppbörden av
iUSALfrån arbetsgivaresocialavgifteruppbörd somavom
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väsentliga delar hänvisar till uppbördslagen 1953:272. USAL
gäller inte arbetsgivaravgifter statliga arbetsgivare skall be-som
tala.

Arbetsgivaren skyldig månadvarje redovisa utgivenär lönatt
och arbetsgivaravgifterna, såden månadsav-kalladesumman av
giften, till skattemyndigheten. Om arbetsgivaren har rätt göraatt
avdrag för kostnader arbetstagaren haft tjänsteni skall avdra-som

grundas arbetstagarens verkliga kostnader eller beräknasget
enligt Riksskatteverket fastställd schablon. I det fall ingenav
schablon finns skall Skattemyndigheten ansökan arbetsgiva-av

besluta avdragets storlek.ren om
Skattemyndigheten kan anstånd med må-redovisningge av

nadsavgiften särskilda skäl föreligger. I speciella fall kanom
Skattemyndigheten befria arbetsgivaren från betalningsskyldig-
heten. Eftergift kan till exempel arbetsgivaren inte haftges om
anledning räkna med han arbetsgivare denatt att var person

utfört det arbete för vilket han betalat ersättning.som
USAL reglerar vidare hur avgiften skall beräknas och betalas

vad gäller vid felaktig eller utebliven betalning. Dess-samt som
reglerar lagen bland omprövning beslut och möj-utom annat av

ligheter till överklagande.
Skattemyndigheten skall övervaka arbetsgivaren fullgöratt

sina skyldigheter enligt lagen. För kontrollera detta får Riks-att
skatteverket eller Skattemyndigheten besluta revision hosom
arbetsgivaren.

Arbetsgivaren redovisar och betalar varje månad till skatte-
myndigheten de olika lagstadgade arbetsgivaravgifterna som en
klumpsumma tillsammans med innehållen preliminärsumman av
skatt för arbetstagarnas räkning föregåendeavseende månads ut-
betalade löner förmåner.och Arbetsgivaren använder för detta en
särskild uppbördsdeklaration. Betalningen skall normalt göras se-

den 10 månadi varje dåi januari förfallodagen dennast ärutom
15.

Riksförsäkringsverket fördelar, på grundval uppgifterav om
redovisade avgifter från Riksskatteverket, månadvarje inkomna
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avgifter de aktuella inkomsttitlarna i statsbudgeten och gör
därefter utbetalningar till fonderde och konton beskrivs isom av-
snitt 2.1.

2.4 Statliga arbetsgivares betalning lagstadgadeav

arbetsgivaravgifter särskildoch löneskatt

vissa förvärvsinkomster

Lagen 1981:691 socialavgifter gäller för såsomstatenom
arbetsgivare liksom för andra arbetsgivare. En särbestämmelse för

såsom arbetsgivare finns dock. Staten betalar inte arbets-staten
skadeavgift. Den principiella utformningen arbetsgivaravgif-av

med detta undantag densamma hela arbetsmarkna-ärtema över
den. .Äffärsverken undantagna skiljer sig dock den praktiska laan-
teringen för statliga frånarbetsgivare förden andraavsevärt
arbetsgivare. Den speciella hanteringen för statliga arbetsgivare
regleras i förordningen 1969:54 beräkning redovisningochom

lönekostnadspålägg förordningenoch 1984:674 uppbördav om
vissa arbetsgivaravgifter från Den modell tillämpasstaten.av som

i dag baseras förutom affärsverken,synsättet äratt staten, en
enda arbetsgivare. Riksförsäkringsverket förhar i uppgift att sta-

samlat hantera inbetalningen arbetsgivaravgifter och sär-ten av
skild löneskatt förvärvsinkomster.

Riksförsäkringsverket bestämmer avgiftsunderlaget för statens
lagstadgade arbetsgivaravgifter basis Riksrevisionsverketsav
beräkningar. Beräkningen särskilda vissalöneskattstatensav
förvärvsinkomster sker enligt schablon. Riksförsäkringsverket
fastställer därefter det belopp skyldig betala i arbets-ärstaten att
givaravgifter enligt lagen socialavgifter. Avgifterna fastställsom
dels preliminära avgifter februariden 18 under utgifts-senastsom
året, dels åretslutliga avgifter den 30 april eftersenast ut-som
giftsåret. De preliminära åretavgifterna för skall betalas med en
tolftedel månad, med början i februari. skerDetta attper genom
Riksförsäkringsverket för aktuella belopp för olikadeöver
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arbetsgivaravgifterna och den särskilda löneskatten förvärvsin-
komster frän statsbudgetens inkomsttitel Statliga pensionsav-
gifter, netto avsnittse 2.5 till respektive inkomsttitel under
inkomsthuvudgruppen Lagstadgade socialavgifter.

Om den slutliga avgiften högre den preliminära skallär än
Riksförsäkringsverket så möjligt betala mellanskill-ärsnart som
naden och den slutliga avgiften lägre den preliminäraär änom
skall Riksförsäkringsverket minska de nästföljande månadernas
preliminära avgifter. Riksförsäkringsverket kan fastställa ny pre-
liminär avgift åretunder detta behövs för den bättre skallattom
stämma med den slutliga.överens

åstadkommaFör likartad kostnadssituation föratt en som
andra arbetsgivare och för säkerställa finansieringen blandatt av

de lagstadgade arbetsgivaravgifter skallannat betala ärstatensom
de statliga arbetsgivarna skyldiga betala lönekostnadspålägg.att
Detta regleras i förordningen beräkning och redovisningom av
lönekostnadspålägg. Lönekostnadspålägget uppgår i dag till 38,5

kontant lön och ersättning för utförtprocent arbete ellerannan
med anledning tjänsten, på skattepliktiga kostnadsersätt-samtav
ningar och förmåner. Lönekostnadspålägget helt schabloni-är en
serad avgift avsedd såvältäcka lagstadgadeär arbetsgi-attsom
varavgifter och särskild löneskatt utgifter för vissa avtalsreg-som
lerade anställningsförmåner lön. De statliga arbetsgivarnautöver
betalar lönekostnadspålägget klumpsumma och behöversom en

hållainte isär de lagstadgade respektive de avtalsreglerade kom-
lönekostnadspålägget på.baseratponenterna ärsom

Tabell 2.2 visar de lönekostnadspålägget ärposter avsett att
täcka.
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lönekostnadspåläggetTabell Poster täcka2.2 är avsett att

förmånerPoster följer enligt lag:som av
Tilläggspensionsavgifto
Sjukförsäkringsavgift0
Folkpensionsavgift0
Arbetsmarknadsavgift0
Lönegarantiavgifto
Delpensionsavgifto
Arbetarskyddsavgifto

arbetsskadeersättningarVissa m. m.o
vissa förvärvsinkomsterSärskild löneskatt0

förmånerföljer enligt avtal:Poster avsom
arbetsskadeersättningar personskadaVissa m. m.0

från grupplivförsakringErsättningo
grupplivPremieskatt,o

Personalpensionsförmåner tjänstepensioner och pensions-o
ersättning

pålöneskatt pensionskostnaderSärskildo

lönekostnadspå-månadsvis betalaskallstatliga arbetsgivarnaDe
före-RiksrevisionsverketRiksförsäkringsverket.lägget till utger

och be-råd underlätta beräkningenförskrifter och allmänna att
lönekostnadspålägget arbetsgivarna. beloppför Dettalningen av

lönekostnadspålägg skallskyldig betala iarbetsgivaren är att vara
månaden efter denden l8 iRiksförsäkringsverket tillhanda senast
direktöverförs tillmånad Inkomna beloppbeloppet avser.som

Riksförsäkringsverketcheckräkning i Riksbanken ochstatsverkets
pensionsavgifter,Statligaunder inkomsttitelnredovisar beloppet

lönekostnadspålägget tillbetalai statsbudgeten. Genom attnetto
sinaarbetsgivarna fullgjortRiksförsäkringsverket har de statliga

arbetsgivaravgifterna.vad gällerskyldigheter
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2.5 Statsbudgetens inkomsttitel Statliga
pensionsavgifter, netto

I statsbudgeten redovisas inbetalade lönekostnadspålägg in-
komsttiteln Statliga pensionsavgifter, Ett särskilt regle-netto.
ringsbrev årligenutfärdas för inkomsttiteln. Inkomsttiteln inde-är
lad i Program fullt lönekostnadspålägg,1tre program. avser pro-

2 reducerat lönekostnadspålägg och 3 tjänstepen-gram program
sioner.

I l redovisas inkomster inbetalat lönekostnads-program som
pålägg från de arbetsgivare betalar lönekostnadspåläggsom om
38,5 Utgifterna i bestårl de avgifter,procent. ersätt-program av
ningar och skatter lönekostnadspålägget täcka i förstaär avsett att
hand enligt lag också enligt avtal. Avsättningar till tjänste-men
pensioner fungerar saldo och förs tillprogrammetssom pro-
gram

I 2 redovisas inkomster inbetalat lönekost-program som
nadspålägg från de icke-statliga arbetsgivare betalar reduce-som

lönekostnadspålägg. Utgifter de avtalsreglerade förmånerrat är
och de skatter det reducerade lönekostnadspålägget är avsett att
täcka. Förmånerna tjänstepensioner frånoch ersättningutgörs av

Äventjänstegrupplivförsäkring. i program avsättningen tillär
tjänstepensioner saldopost förs tillen som program

I 3 inkomsterna avsättningarna till tjänste-utgörsprogram av
pensioner ochprograml 2 pensionsavgifteri icke-samt som
statliga arbetsgivare betalar enligt särskilda regeringsbeslut eller
enligt förordningen 1984:222 pensionsavgifter enligt statligaom
tjänstepensionsbestämmelser. Utgifterna i program3 utgörs av
utbetalade tjänstepensioner och särskild löneskatt pensions-

Överskottkostnader. och underskott i 3 saldopostutgörprogram
för hela inkomsttiteln.

En utförlig beskrivning lönekostnadspålägget och in-av
komsttiteln Statliga pensionsavgifter, återfinns i Riksrevi-netto
sionsverkets Statsbudgetens inkomsttitel 5211 Statligarapport
pensionsavgifter, netto, november 1993.



28 Lagstadgade arbetsgivaravgifter SOU l 995

2.6 Särskilda regler för affärsverken och vissa
andra statliga arbetsgivare

Affärsverken undantagna i förordningen l969:54 beräk-är om
ning och redovisning lönekostnadspålägg. stället betalarIav
affärsverken lagstadgadede arbetsgivaravgifterna direkt till stats-
verkets checkräkning i Riksbanken för Riksförsäkringsverkets

Ävenräkning. denna rutin frånavviker den gäller för icke-som
statliga arbetsgivare, vilka betalar arbetsgivaravgifterna till
Skattemyndigheten. Regeln statliga arbetsgivare inte beta-attom
lar arbetsskadeavgift gäller affärsverken.även

Även Riksbanken och riksdagen, vad gäller riksdagens leda-
betalar de lagstadgade arbetsgivaravgifterna direkt tillmöter,

statsverkets checkräkning för Riksförsäkringsverkets räkning.
speciellaDe bestämmelserna betalningen arbetsgivar-om av

avgiftema för affärsverken, Riksbanken och såvittriksdagen,
gäller dess ledamöter, finns i 3§ förordningen 1984:674 om
uppbörd vissa arbetsgivaravgifter från I övrigt gällerstaten.av
förordningen för samtliga statliga arbetsgivare. Riksförsäkrings-
verket såledesbestämmer avgiftsunderlag, fastställer preliminära
och slutliga arbetsgivaravgifter fördelar inkomna avgiftersamt

avseende affärsverken, Riksbanken Påäven och riksdagen.
för andra statliga arbetsgivare skall avgifternasättsamma som

Ävenmånadsvis.betalas Exportkreditnämnden följer regler lik-
nande de nämnda.nu

2.7 Vissa icke-statliga arbetsgivare betalarsom

lönekostnadspålägg

Ett mindre antal icke-statliga arbetsgivare betalar i dag lönekost-
nadspålägg på statliga myndigheter. Detta gällersättsamma som
bland vissa de stiftelser kopplats till det statligaannat av som av-
talsområdet lagen 1965:576 ställföreträdare förgenom om
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avtalsförhandlingar därpå följandekommun vid vissa ochm.m.
regeringsbeslut. dessa Nordiska Riksut-Av uppträder museet,
ställningar, Svenska institutet, Tekniska och WHO Colla-museet
borating Centre International Monitoring i detta avseendeDrugon

lönekostnadspålägg.statliga myndigheter och betalarsom
Även vissa nordiska institutioner med arbetstagare i Sverige

skall uppträda svensk myndighet och betala lönekostnads-som en
pålägg. i avtal mellan Danmark, Finland, Island,Detta regleras ett

och rättsliga ställningen för samnordiskaNorge Sverige denom
institutioner tjänstgöringsland förbinder sigdär det varjeattanges

anställda vid institutionerna i landetsmedlemmaratt ta som
statliga pensionsordning villkor gäller för motsva-samma som
rande statliga tjänster i tjänstgöringslandet.

Vad gäller de lagstadgade arbetsgivaravgifterna deär nu
nämnda arbetsgivarna likställda statliga. En be-noggrannare
skrivning dessa icke-statliga institutioner i betänkandetsav ges
bilaga icke-statligal arbetsgivare, anslutna till det statligaom
finansieringssystemet för avtalsförsäkringar.
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3 Finansieringen ersättning vidav

arbetsskador i staten

3.1 Nuvarande lagregler för ersättning vid
arbetsskador

Lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring LAF gäller för allaom
arbetstagare de anställda hos statlig elleräroavsett om annan
arbetsgivare. LAF trädde i kraft den l juli 1977 dåoch denersatte

Ärendenäldre lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring YFL.om
kvarvarandeenligt LAF handläggs försäkringskassorna, medanav

ärenden enligt YFL handläggs Riksförsäkringsverket. Ersätt-av
ningar betalas för närvarande enligt såväl den äldre denut som nu
gällande lagstiftningen. Rätten såtill kallad arbetsskadesjukpen-
ning upphörde den juli 1993,1 varefter sjukpenning vid arbets-
skada samordnad med sjukpenningär enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring. Ersättning enligt utgårLAF därför sånumera

endast livränta vid konstaterad varaktig nedsättninggott som som
arbetsförmågan. Ersättningen samordnad med eventuellärav

pensionsförmån utgåroch efter års ålder65 ålderspen-endast om
sionen väsentligt lägre livräntan.är än

Ersättningar enligt tillLAF arbetstagare hos arbetsgivare utan-
för det områdetstatliga finansieras frånmedel Arbetsskade-av
fonden. Denna tillförs medel arbetsskadeavgiften, tillgenom som
konstruktion och uppbördsförfarande de lagstadgadeär aven
arbetsgivaravgifter arbetsgivare utanför har betalastaten attsom
se avsnitt 2.1. Arbetsskadeersättningarna ökade kraftigt under
1980-talet och arbetsskadeavgiften har årunder därförsenare
höjts. uppgårDen 1995 till 1,38 avgiftsunderlaget.procent av

För statliga arbetsgivare gällde fram till den januaril 1993 att
arbetsskadesjukpenning enligt ochLAF YFL betalades respek-av
tive arbetsgivare nettoresultatet serie bokföringstrans-som av en
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aktioner statsbudgeten. Från och med den juli 1993 gälleröver 1
sjukpenningen vid arbetsskada utgår till arbetstagare inom detatt

områdetstatliga enligt lagen allmän försäkring, inte enligtom
enligtLAF, regler gäller för andra arbetstagare.samma som

Arbetsskadeersättning enligt formLAF i livräntor till arbetsta-av
i finansieras från inkomsttiteln Statliga pensionsavgif-statengare

med undantag för affärsverksanställda direktdebite-därter, netto
ring arbetsgivaren tillämpas.av

3.2 Konsekvenser likställa denmedatt statenav

övriga arbetsmarknaden

Om den lagstadgade arbetsskadeavgiften införs för statliga ar-
betsgivare samtidigt Arbetsskadefonden förövertar ansvaretsom
utbetalandet ersättningar enligt påverkasLAF, de kassamässigaav
flödena mellan myndigheterna och socialförsäkringssystemet i
inte oväsentlig grad. Räknat lönesumman för 1993 skulle de
statliga arbetsgivarna, exklusive affärsverken, ha inbetalat en ar-

påbetsskadeavgift cirka 600 miljoner kronor. jämförasDetta skall
med utbetalade livräntor enligt YFL och LAF till anställda vidatt
dessa myndigheter under 1993 uppgick till cirka 160 miljoner
kronor, Riksförsäkringsverket betalade miljonerdrygt 70utvarav
kronor och Statens löne- och pensionsverk, betalar de liv-utsom

vilka samordnade pensionsförmån,med stod för knappträntor, är
90 miljoner kronor.

För de statliga verksamheter hade ställning affärs-som som
halvåretverk andra 1993 skulle den arbetsskadeavgif-lagstadgade

uppgåttha till knappt 180 miljoner kronor. Till anställda iten
dessa verksamheter utbetalades i livräntor enligt YFL och LAF
cirka miljoner100 kronor, Riksförsäkringsverket stod förvarav
knappt hälften och Statens löne- och pensionsverk för drygt hälf-

påpekasDet bör till de verksamheter hösten 1993ten. att som
affärsverksformdrevs i hör Posten, därefter har bolagiserats.som

Postensdel livräntornyssnämnda utgjorde 37 miljoner kronor,av
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medan den arbetsskadeavgift Posten skulle årha betalat avseende
l993 kan uppskattas till miljonerl l2 kronor.

De här redovisade relationerna mellan kalkylerade arbetsska-
deavgifter och utbetalade arbetsskadeersättningar för det statliga
området skall bakgrund arbetsskadeersättningarnamot attses av
enligt YFL och LAF särskild sjukpenningavsevärt större närvar
utbetalades vid arbetsskada enligt de regler gällde före densom
ljuli 1993. Det samlade beloppet för denna arbetsskade-typ av
ersättning motsvarade i storlek ungefärligen beloppdet utbe-som

Ännutalas livränteersättning vid arbetsskada. under budget-som
året l99394 betalade Riksförsäkringsverket för det områ-statliga
dets räkning betydande belopp i sjukpenning och sjukvårds-ut
förmåner enligt LAF:s tidigare regler. Dessa utbetalningar inteär
inkluderade i ovanstående siffror. Emellertid klingar de efterslä-
pande utbetalningarna enligt dessa regler snabbt och väntasav
uppgå till obetydliga belopp efter den julil 1995.

De striktare reglerna och de därmed minskande utbetalning-
för arbetsskadeersättningen efter den l juli 1993 gällerarna samt-

liga arbetstagare och kommer allt döma leda tillatt att attav
arbetsskadeförsäkringen enligt LAF kommer i finansiell balans.
Om de statliga arbetsgivarna ansluts till finansieringsme-samma
kanism andra arbetsgivare kommer de enligt redovisadesom ovan
siffror bli nettobidragsgivare till arbetsskadeförsäkringen.att

Anledningen torde arbetsskadeincidensen betydligtärattvara
lägre de kontorsarbetsplatser vanliga inom statsför-ärsom
valtningen inom arbetslivet iän dess helhet. jämförelseEn kan

med det privata områdetsgöras Trygghetsförsäkring vid arbets-
skada TFA där avgifterna starkt differentierade mellanär arbeta-

och tjänstemän. förhållandeDetta motiverar emellertid inte ire
sig fortsatt särlösning för det statliga området. De nackdelaren

följer schablonmässigt försäkringsavgifter ärsom sattaav pro-
blem måste lösas för den svenska arbetsmarknaden i desssom
helhet. Inom det här aktuella området de för närvarandeövervägs
inom Sjuk- och arbetskadeberedningen.



SOU l995t9lII.S&#39;.&#39;((l(()I&#39;vidersättning iF incmsieringzrlt .vntenav

andraarbetsskadeersättning till3.3 Statlig än

arbetstagarestatliga

LAF harersättning för arbetsskada enligtReglerna genomom
lagenl977:265 ytterli-personskadeskydd och vissastatligtom

utvidgats till gällabestämmelser utan attatt personer somgare
Mot-i statlig verksamhet.i engageradearbetstagare ärstatenvara

äldre skador harvadutvidgning reglerna i YFLsvarande avserav
gäller arbetsta-ersättningar intelikaså Eftersom dessatillämpats.

dem skeroch finansieringen sär-statlig tjänsti genomavgare
behandlaanledningutredningenanslag saknarskilda närmareatt

området.
betalarRiksförsäkringsverketskadeståndslivräntorVissa som

pensionsavgifter,inkomsttiteln Statligabelastar netto, programut,
ochskadestånd före l977ordning beviljadei särskildDe avser

statligtuppstått utanförskadefallersättning vidreglerar som
ersättning tillanställningsförhållande eller kompletterande an-

ideellersättning vidstatlig1977:266innan lagenställda, om
skadeståndsrättsligaersättningar enligtskada etablerade normer.

belastafortsättningsvis intedessa livräntor börFinansieringen av
pensionsavgifter, sär-inkomsttiteln Statliga överutannetto, tas

iersättningsfall när-likhet med deskilt anslag i omnämnssom
föregående stycke.mast
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arbetsgivaravgifternalagstadgade

Åtgärder statliga sektornför likställa den4.1 att

arbetsmarknadenövrigamed den

möjligheterna införauppdragetUtredningen har pröva att ettatt
såstatliga arbetsgivarnaför arbetsgivaravgifter för desystem som

studeratlångt särlösningar. Efter hamöjligt undviker attsom
arbetsgivaravgifterna för de statligaregleringen lagstadgadedeav

kan utredningen konsta-arbetsgivarna och för andra arbetsgivare
huvudsak administrativde skillnader finns i ärtera att avsom

finansi-sakskillnad föreliggerDen enda egentliga ärnatur. som
eringen arbetsskador.av

lönekostnadspåläggetarbetsgivarna viaI övrigt de statligaär
arbetsgivaravgifter ochskyldiga lagstadgadebetalaatt samma

verkliga be-andra arbetsgivare. Sedansärskilda löneskatter som
bokföringsmässigatidigarejuli 1993 detalningar den l ersatte

lönekostnadspålägget praktiskadet endast denomföringarna ärav
statliga arbets-betalningsrutinerna skiljer denhanteringen somav

från arbetsmarknaden i övrigt.marknaden
rutinerföljastatliga arbetsgivarna skallOm de somsamma

skallarbetsgivareinnebär det statligaandra arbetsgivare ävenatt
skattemyndigheten.arbetsgivaravgifter tillbetala lagstadgade

beräkning ochförordningen l969:54Genom upphävaatt om
för ilönekostnadspålägg undantagetochredovisning statenav

från arbetsgivaresocialavgifteruppbördlagen 1984:668 avom
andraskyldigheterde statliga arbetsgivarna som ar-sammages

betsgivare detta avseende.i
måste slutsatsenUtifrån utredningendirektiv gäller förde som

statliga arbetsgivaresärbehandlingenbli den nuvarandeatt av
enligtarbetsskadeersättningfinansieringenvad gälleräven av
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LAF bör upphöra. Statliga arbetsgivare bör fortsättningsvis betala
arbetsskadeavgift till Arbetsskadefonden andrasamma som

arbetsgivare och finansieringen arbetsskadeersättningen enligtav
tillLAF arbetstagare i frånbör ske medel dennastaten genom

fond. Därmed upphör finansieringen sådana ersättningar viaav
inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, respektive vianetto
direktdebiteringar affärsverken. Hur finansieringen ersätt-av av
ningen för redan inträffade arbetsskadefall skall ordnas diskuteras
i avsnitt 4.4.

4.2 Författningsändringar för likställaatt staten

med den övriga arbetsmarknaden

Om skall likställas med den övriga arbetsmarknaden vadstaten
gäller de lagstadgade arbetsgivaravgifterna krävs följande för-
fattningsförändringar. Undantaget för statliga måstearbetsgivare
strykas i lagen 1984:668 frånuppbörd socialavgifterom av
arbetsgivare. måsteDessutom undantaget för statliga arbetsgivare
från skyldigheten betala arbetsskadeavgift i lagen 1981:691att

socialavgifter upphävas. Om arbetsskadeavgiften införs förom
statliga arbetsgivare och arbetsskadeersättning skall betalas av
Arbetsskadefonden måste vissa justeringar i lagengöras
1976:380 arbetsskadeförsäkring och förordningeniom
1977:284 arbetsskadeförsäkring och statligt personskade-om
skydd.

.
Förordningen 1969:54 beräkning och redovisningom av

lönekostnadspålägg kan upphävas förutsättningunder deatt av-
talsreglerade åtaganden lönekostnadspålägget täckaär avsett att
finansieras i form. Till dess detta genomförts kanattannan av-
giftssatsen sänkas med hänsyn till de lagstadgade arbetsgivar-att
avgifterna betalas i ordning. Som följd nämndaannan en av nu
förändringar kan förordningen 1984:647 uppbörd vissaom av
arbetsgivaravgifter från upphävas.staten
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1984:668påpekas lageni sammanhangetbörDet att om
underfrån arbetsgivaresocialavgifter översyn.uppbörd ärav

utformauppdragSkattebetalningsutredningen har i ett nyttatt
ochbetalning skatterochför redovisningenhetligt system av-av

sannoliktfrån utredningen kommerSlutbetänkandetgifter. att
under 1995.avges

Administrativa konsekvenser4.3

använder förarbetsgivareuppbördsdeklaration andraDen som
arbetsgivaravgifterochinnehållen preliminär skattredovisning av

endast förarbetsgivarna redan i daganvänder statligade men
statligapreliminära skatt. Om deredovisning arbetstagarnasav

lönekostnadspålägg åläggsarbetsgivare i dag betalar attsom
bör de användaarbetsgivaravgiftersjälva betala lagstadgade

arbetsgi-för redovisningendenna uppbördsdeklaration även av
används redan iuppbördsdeklarationen dagvaravgifter. Eftersom

något administrativtinnebär denna inteförändringen i del större
merarbete.

betala lagstadgadeOm de statliga arbetsgivarna själva skall
ocksåde skall beräkna dearbetsgivaravgifter innebär det att

socialavgifterbetala. Lagenarbetsgivaravgifter de har att om
underlaget för arbets-medger för vissa ersättningarundantag när

undantagskall princip gäller dessagivaravgifterna beräknas. I re-
lönekostnadspålägget betalasdan i dag för eftersomstaten men

arbetsgivarenstatligaenligt schablon saknar den enskildahelt
Riksförsäkringsverket saknar i sinmöjlighet tillämpa dem. turatt
för löpande tillämpa undantagsreg-den information krävs attsom

lerna.
arbetsgiva-schabloniseringen tydligEtt exempel där närär är
år. Statligahar anställda äldre 65arbetstagare är änsomren

lönekostnadspålägg 38,5arbetsgivare betalar för dessa procent
socialavgif-i lagendessa arbetstagare undantagnaärtrots att om

arbetsgi-till andraVad gäller ersättning dessa arbetstagare ärter.
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uppgårenligt lag skyldiga betala särskild löneskattattvare som
till 21,39 Jämfört med i dag skulle förändradeendast procent.

administrativt förregler visserligen innebära visst merarbeteett
vissa arbetsgivarestatliga arbetsgivare samtidigt skullemen

Riksförsäkringsverket denkunna sina kostnader.minska När gör
arbetsgivaravgifter och särskildslutliga avräkningen statensav

löneskatt förvärvsinkomster för närvarande scha-vissa tas en
till statligt anställdablonmässig hänsyn hur andel destor somav

år.65äldreär än
socialavgifter möj-nedsättning1990:912Lagen gerom av

riktararbetsgivaravgifter fall. Reglernalighet till nedsatta i vissa
därför inte myndig-sig enbart till näringslivet och berördock

heterna.
affärsverken arbetsgivare redan ioch de andra statligaFör som

arbetsgivaravgiftema själva skulledag betalar de lagstadgade en
övergång rutiner gäller för andra arbetsgivaretill samma som

små betalnings-förändringar.innebära mycket Skillnaden är att
arbetsgivarna självablir skattemyndigheten ochmottagaren att

belopp de skall betalaskall beräkna underlagets storlek och vilket
arbetsgivaravgifter.i

måttdiskuterade förändringen innebär visstDen ett av mer-
ound-statliga torde dockarbete för de arbetsgivarna. Detta vara

lyfter framvikligt undviker schabloner ochvid varje förslag som
verkliga huvudsakligende kostnaderna. Merarbetet dessutomär

reglerna för andraövergångskaraktär. Harmoniseringen medav
å andra förenkling i hanteringenarbetsgivare innebär sidan aven

Riksförsäkringsverket kan han-de inkomna avgifterna eftersom
arbetsgivarefrån iarbetsgivaravgifterna samtliga etttera sam-

manhang.
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för äldreersättning4.4 Finansieringen av
arbetsskador

för arbets-ersättningfinansieringenUtredningen förordar att av
inbetalandefortsättningsvis skall skeskador i staten avgenom

BeträffandeArbetsskadefonden.arbetsskadeavgift tilllagstadgad
inträffat före lagänd-sådanaför arbetsskadorersättningen som

tänkbara.ringen flera lösningarär
arbetsskadeav-framgått avsnitt 3.2 skulle under 1993Som av

arbetsskadeersättning-sådana statliga arbetsgivare,giften för vars
pensionsavgifter,från Statligafinansieras inkomsttiteln nettoar

sådan avgift beta-uppgått ifalltill cirka 600 miljoner kronor,ha
år mil-Från utbetalades detta cirka 160inkomsttitellats. samma

exklusivearbetsskadelivräntor. Affärsverken,kronor ijoner
70betalat arbetsskadeavgift knapptskulle 1993 haPosten, en

för sinamiljoner debiterades drygt 60 miljoner kronorkronor. De
för arbets-arbetsskadelivräntor. införande reglerEtt av samma

arbetsgivare förskadeersättningens finansiering för statliga som
kassaflöde för-andra arbetsgivare medför Arbetsskadefondensatt

årligen, fondencirka 450 miljoner kronorbättras med även om
arbetsska-ersättning för redan inträffadeutbetalningenövertar av

dor.
således något behovinte finansielltDet föreligger över-attav

Arbetsskadefonden ifall fonden skulleföra medel till övertaextra
arbetsskadefall iför redan inträffadebetalningsansvaret staten

vidersättningenfortsätta finansieraeller, alternativt, att attav
försäk-ordning. Avsaknadenskadefall enligt nuvarandeäldre av

all-ersättning i denmellan avgifter ochringsteknisk koppling
några principiellainnebärarbetsskadeförsäkringenmänna att

ersättningsfalläldrebetänkligheter behöver hindrainte ävenatt
något själv-inteförs in under Arbetsskadefonden. Fonden utgör

ingår i detförpliktelserständigt rättssubjekt med stat-utanegna
liga socialförsäkringssystemet.

skäl söka hävdaSamtidigt finns det allmänt attrent meren
förändringarsamband med destrikt försäkringsteknisk i somsyn
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utredningen föreslår. Affärsverken har arbetat under förutsätt-
ningen de själva ståskall för kostnaden för de arbetsskadoratt

Övrigaderas anställda drabbas myndigheter kan inbe-av. genom
talningen lönekostnadspålägget till inkomsttiteln Statligaav pen-
sionsavgifter, varifrån arbetsskadeersättningen till derasnetto,
anställda betalas, betaltha implicit försäkringspremiesägas tillen
arbetsskadeförsäkringen. dåDet kan skäligt affärsverkenattsynas
fortsätter betala ersättning för tidigare arbetsskador enligt deatt
förutsättningar gällde vid tiden för deras inträffande. Försom
övriga myndigheter bör analogt såsom försäkringsgivare istaten
nuvarande bära betalningsansvaret för tidigare arbetsska-system
dor. Av praktiska skäl kan med tidigare skadefall tidpunktenavses
för skadans reglering dess fysiska inträffande.änsnarare

Som skäl för välja det första alternativet utredningenatt ser
fördelen med övergångsnabb till det långsystemet utanen nya en
övergångsperiod där finansieringen arbetsskadeersättningeiwav
sker enligt två Som visats föreligger de finansiella förut-system.
sättningarna sådantför tillvägagångssätt. För det andra alter-ett
nativet talar dess överensstämmelse med försäkringsmässiga
principer, vilka skulle ha tillämpats arbetsskadeförsäkringenom
hade tecknats friståendehos försäkringsgivare.en

Utredningen vill för sin del förorda det alternativet,senare
med det tillägget betalningsansvar för de tidigareatt statensmen

arbetsskador, ersättning finansieras inkomsttitelnvars genom
Statliga pensionsavgifter, överförs till Arbetsskadefondennetto,

kompensation. Skälet härför överförandetutan är att statensav
åtagande för arbetsskadeersättning, exklusive affärsverkens, till
Arbetsskadefonden leder påfallandetill konsekvensergynnsamma
för fondens ekonomiska ställning. Skulle fonden ha drivits
affärsmässiga grunder måste uppgörelse sådant innehåll teen av
sig förmånlig.mycket Beträffande affärsverkens föransvar
tidigare arbetsskador bör detta, nödvändigt, säkras ettom genom
speciellt regeringsbeslut;
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Effekter statsbudgeten4.5

effekterna statsbudgetenUtredningen har i uppdrag belysaatt
övergång till arbetsgivaravgifter för de statliga arbets-enav

för arbetsskadeavgiften skillnadernagivarna. Med undantag är
arbetsmarknaden gällermellan och övriga vad de lagstad-staten

påpekat endastgade arbetsgivaravgifterna tidigare avsom
administrativ natur.

Arbetsgivaravgifterna för huvuddelen den statliga verksam-av
Riksförsäkringsverket avgifternaheten betalas finansierarav som

lönekostnadspåläggmed myndigheterna Avgifternade betalat.
beräknas socialavgifter.enligt regleringen i lagen 1981:691 om

låta stället självaAtt denna arbetsgivare i beräkna ochgrupp
någonbetala sina arbetsgivaravgifter innebär inte förändring av

hur avgifterna skall beräknas. möjligheter till undantag iDe
heräkningsunderlaget i tillkommer enligtpraktiken bör ut-som
redningens bedömning inte ha marginella effekter.änannat
Någon påtaglig inverkan på statsbudgeten avseende änannat
betalningsströmmar inte aktuell.är

Arbetsgivaravgifterna för affärsverken, Riksbanken samt
såvittriksdagen, gäller dess ledamöter, redan i dagbetalas av

myndigheterna själva i enlighet med reglerna i lagen 1981:691
socialavgifter. Den förändring här aktuell endastär ärom som en

månad fårsjälva varjeuppbördsrutin och myndigheternaattny
påverkas så måttoberäkna sina avgifter. Betalningsströmmarna i

betalningen till skattemyndigheterna i ställetkommer görasatt att
påverkasför till Riksförsäkringsverket. Statsbudgeten helhetsom

dock förändringen.inte av
statligaOm den lagstadgade arbetsskadeavgiften införs för

viaarbetsgivare ersättning vid arbetsskadefall finansierasoch nya
Arbetsskadefonden skulle detta i princip kunna ha märkbara

på effek-finansiella effekter statsbudgeten. I praktiken blir dock
på statsbudgeten ringa. ekonomiska ställning i dessStatensterna

helhet, vill inklusive Arbetsskadefonden andra fon-det ochsäga
påverkasder inom socialförsäkringssystemet, inte.
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Beträffande affärsverken leder föror-den lösning utredningen
dar, nämligen verken fortsätter för förersättningenatt att svara
tidigare arbetsskador, till kassaflödet till Arbetsskadefondenatt
övergångsvis årli-förstärks med till cirka 50 miljoner kronorupp

så småningomDenna effekt kommer klinga i takt medattgen. av
äldre arbetsskadeersättningar faller bort och tillkommer.att nya

effekt,Motsvarande och det i betydligt skala, har redanstörre
åstadkommits i och med bolagiseringarna antal affärs-ett storaav
verk.

gäller den ersättningVad för tidigare arbetsskador statensom
frånbetalar inkomsttiteln Statliga pensionskostnader, ochnetto,

uppgår årligen,till cirka 160 miljoner kronor utred-som anser
ningen tidigare betalningsansvaret bör överföras tillsagts attsom
Arbetsskadefonden kompensation. arbetsskadeavgiftenOmutan
införs för statliga myndigheter innebär exklusivedet dessa,att
affärsverk, årligencirka 600 miljoner kronorkommer betalaatt
till Arbetsskadefonden. Detta belopp kommer till delenstörsta att
finansieras myndigheternas ramanslag för förvaltningskostna-ur
der framståroch belastar därmed i princip statsbudgeten. Det en-
ligt utredningen oskäligt tillförasfonden skall budgetme-attsom
del 600 miljoner årligen långakronor under dennästan netto
övergångsperiod äldre arbetsskador dominerar. Genomnär att
överföra betalningsansvaret för till Arbetsskadefon-äldre skador
den begränsas denna belastning statsbudgeten till cirka 440

årligen.miljoner kronor
modifierasI praktiken dessa slutsatser effekter stats-om

väsentligtbudgeten Arbetsskadefonden har ackumuleratatt ettav
årligaunderskott. Under de åren inbetal-förväntas denärmaste

ningarna till fonden årligaöverstiga utbetalningarna. Detta över-
skott överförs till statsbudgeten såsom amorteringar den skuld

årensuppkommit de i Arbetsska-underskottsenastesom genom
defonden. Som tidigare redovisats uppgick denna skuld vid slutet

budgetåret 199394 till miljarder Om22 kronor.närmare ytter-av
genommedelligare tillförs Arbetsskadefonden statligaatt

såarbetsgivare betalar arbetsskadeavgift kommer dessa, länge ett
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kvarstår,ackumulerat underskott amorteringsmekanismengenom
âterföras till statsbudgeten.att
Så kvarstårlänge ackumulerat underskott i Arbetsskade-ett

fonden varje tillskott till fonden till statsbudgetens saldoleder att
övergångsvisaförstärks i motsvarande grad. Detta medför detatt

nettotillskottet Arbetsskadefonden utredningens förslagtill som
till hantering ersättningen för affärsverkens äldre arbetsskadorav

ocksåmedför leder till förstärkning statsbudgeten. Skulleen av
affärsverkens betalningsansvar för skador blirdessaövertastaten

effekten statsbudgeten neutral.
marginell negativ effekt på kanEn statsbudgeten uppkomma

någonbokföringstiden för arbetsgivarav-dag längreärattgenom
lönekostnadspåläggetgifterna för vilket leder till vissän ränte-en

förlust för statsbudgeten. Ränteförlusten kan dock undvikas
i den aktuella lagtexten föreskriva beloppet skallatt attgenom

också påpekasbokfört förfallodagen. för-Det skallsenast attvara
fallodagen för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna har tidigare-
lagts vilket positiv ränteeffekt statsbudgeten.ger en

4.6 Ikraftträdande

Om reglerna för vad gäller lagstadgade arbetsgivaravgif-destaten
skall till dem gäller för arbetsmarknaden i öv-terna anpassas som

rigt finner utredningen det lämpligt förändringarna genomförsatt
snarast.

övergångenAv praktiska skäl rimligt sker viddetär att ett
budgetårsskifte. måna-Eftersom budgetår förlängt till 18nästa är

övergången kalenderårsvisa budgetår frånder grund till ochav
med 1997 förefaller den 1 juli 1995 naturligt val. Enligtettvara
vad utredningen erfarit detta tillräcklig tid till förberedelserger
för dem berörs förändringen. med genomföran-Att väntasom av

till innebär dröjsmål.det 1997 onödigtett
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4.7 Kontrollrutiner

Som kontrollrutin Skattemyndigheten eftergör uppbördsårets ut-
gång avstämning mellan den lönesumma arbetsgivarnaen som
uppgivit på uppbördsdeklarationerna vid redovisning arbets-av
givaravgifterna och den lönesumma arbetsgivarna angivit isom
kontrolluppgiftsredovisningen. Om statliga arbetsgivare skall
tillämpa de regler för redovisning arbetsgivaravgifter gäl-av som
ler för andra arbetsgivare kommer de automatiskt omfattasatt av
denna kontroll.

I det fall de rutinerna skall frångälla och med den ljulinya
1995 kommer inte denna kontroll kunna genomföras för 1995.att
Därefter kan emellertid statliga arbetsgivareäven omfattas av
denna granskning. Under Övergångsåret bör det enligt vad Riks-
revisionsverket och Riksskatteverket möjligt medattuppger vara
relativt enkla åstadkommamedel rimlighetskontrollen av samma
kvalitet den kontroll sker i dag det statliga områdetsom som
vad gäller lönekostnadspålägget.

4.8 Utredningens bedömning

Efter gåttha igenom vilka effekter bliratt följden låtaattsom av
statliga arbetsgivare följa de regler för lagstadgade arbetsgivar-
avgifter gäller för andra arbetsgivare konstaterar utredningensom

inga Över-hinder föreligger föratt genomföra förändringen.att
gångsproblemen torde marginella förutom det gällernärvara
hanteringen ersättningen för äldre arbetsskador. dettaI fallav
finns möjlighet till acceptabla övergångslösningar. Utredningen
har funnit inga starka skäl talar låtaatt rådaregleremot att samma
för arbetsmarknaden i dess helhet och förordar därför sådanen
lösning.
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finansieringenförPrinciper5 av

avtalsförsäkringarna

definansieringenbehandlasutredningens arbetedell denna avav
finansierasanställningsförmåner för närvarandeavtalade ge-som

in-lönekostnadspålägg statsbudgetenstillinbetalning avnom
förmåner kanpensionsavgifter, DessaStatligakomsttitel netto.

hänföras till fyra avtalsförsäkringar:
personskada PSAvidavtalet ersättningomo

officerarePA-SPR förtjänstepensionsavtal PA-9l samto
TGL-Stjänstegrupplivförsäkringavtalet statensomo

TA.Trygghetsavtaletpensionsersättning enligt0

vadUtredningens direktiv5.1 avser

avtalsförsäkringarna

förmåner direktivenavtaladeBeträffande finansieringen sägerav
nivån avtals-beräknauppgift skallutredningens attatt vara

personalkostnaderföreslå hur dessakostnader lönutöver samt
införs. In-arbetsgivaravgifteradministreras i därskall systemett

skall belastalönavtalskostnaderriktningen bör utöverattvara
dagensinte iverksamhet ochmyndighetstatligrespektive som

vidaredirektivenkollektiv finansiering. Iha sägs attsystem en
såsom arbetsgivaremyndighetenincitament fördärmed skapas att

synpunktinnehållet så myndighetenspåverka avtaleni att en ur
uppnås.förmåner kostnadermellan avtalens ochgod avvägning
del tolkasmåste i dennapåpekas avsnitt direktivenSom i 1.2

anställnings-avtaladeså, skall finansiera demyndigheternaatt
Ge-förvaltningskostnader.förmånerna förinom sina ramanslag

redanlönekostnadspålägget detta i viss meningkan sägasnom
betalningar till statsbudge-verkligaske, sedan det utformats som
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lönekostnadspålägget tillämpasBetalningar därutöverutöverten.
anställningsförmånervissa lönför finansieringen utöver somav

Försäkringsfö-tid, nämligen avgifterna tillavtalats under senare
Statliga Området för den kompletterandereningen för det FSO
KÅPANålderspensionen Trygghetsstiftelsen föroch till ersätt-

anställningsförmånerningar enligt Trygghetsavtalet. Alla dessa
då statsmakterna hadeemellertid avtalats under den tidhar att

förmånernas finansieringoch i princip förgodkänna avtalen svara
anslag.motsvarandegenom

försäkringslösning för det statliga5.2 Gemensam

arbetsgivarkollektivet

åvilaavtalsförmåner lön skall denOm utöveransvaret att trygga
för-ramanslag för totalaenskilda myndigheten inom dess fasta

frågor.uppstår praktiskavaltningskostnader vissa principiella och
försäkringsmässig vil-förmåner det sigDe här rör är natur,om av

åtagandet enskilda myndighetenket innebär utfallet för denatt av
både bildaosäkert till värde och tidpunkt. Attär gemensamen

dåmyndigheterna denförsäkringsgivare för de berörda är natur-
påpekas försäkringsgi-i avsnitt Dennaliga lösningen, vilket 1.2.

förmå-ställe vadi de enskilda myndigheternasträder avservare
försäk-myndigheterna betalartryggande mot att ennernas

för-förhållande ordningen trädertill den nuvaranderingspremie. I
i ställe.säkringsgivaren statens

för-tecknaråder förbudgenerelltFör att externaett motstaten
i för-Förbudet reglerasundantag medges dock.säkringar. Vissa

egendomförsäkringordningen 1954:325 statens m.m.avom
Kammarkollegietför närvarande underRegleringen översyn.är

för staten,intern försäkringslösninghar i Enrapporten novem-
till hurförslag1994, regeringens uppdrag lämnatber statens

framtiden. Kammar-utformas irisk- och skadehantering bör
arbets-sjuk- ochvarken de i regleradekollegiets förslag berör lag

personskade-avtalsreglerade liv- ochskadeförsäkringarna eller de
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försäkringarna för statligt anställda. parallellt kanEtt resonemang
föras för försäkringar.dock dessa

skäl traditionellt förts fram försäkrings-Det mot externasom
lösningar för har tillräcklig finansiell styrkaärstaten att staten en
för självförsäkrad. Staten kollektiv tillräckligtäratt vara som om-

för intern bli kostnadseffektiv.fattande lösning skallatt en
hållaGenom kollektivet undviks försäk-att att externasamman

ringsgivare försäkrar risker medan risker för-sämregynnsamma
ändåblir oförsäkrade måsteoch finansieras internt.

på förmånerDessa tillämpningmotsvarande deägerargument
och förpliktelser med inslag pårisk arbetsgivare statli-detav som

avtalsområdet förbinder sig till. intern försäkringslösningEnga
för det statliga arbetsgivarkollektivet för avtaladeatt trygga
anställningsförmåner således både med tillväga-överensstämmer
gångssättet avtalsområdenövriga och med principernastörre
för hur försäkrar sig risker och skador i övrigt.staten mot

Utredningen förordar därför finansieringen och tryggandetatt
de anställningsförmåner här behandlas sker deattav som genom

statliga arbetsgivarna bildar försäkringsgivaregemensamt en som
påverkar försäkringstekniska återkommergrunder. Vi i följande

kapitel till hur försäkringslösningarna för de olika avtalsförsäk-
ringarna lämpligen bör utformade. exakta utformningenDenvara
måste i varje föremål frågafall bli för särskild utredning. I om
pensionsersättningen dock utredningen attanser en gemensam
försäkringslösning olämplig.är

5.3 Fördelningseffekter i försäkringslösningen

Utredningen i följandekommer kapitel diskuteranärmareatt
storleksordningen och avgifter förstrukturen de krävs attsom
finansiera avtalsförmånema försäkringslösningar införs.när rena
Vi vill dock sådanredan behandla viktig aspekt över-nu en av en

Ävengång. varje kollektiv försäkringslösning innebär för-attom
säkringstagarna beredda dela riskerna förär att ut-ogynnsamma
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fall med andra det inte i överensstämmelseär med principen om
självständigt kostnadsansvar och marknadsmässighet ifall kon-
struktionen innebär vissa arbetsgivareförsäkringstagare inomatt
kollektivet systematiskt övervältrar kostnaden för sina avtalsför-
måner de övriga.

Om regeringen skulle överföra för framtida anställ-ansvaret
ningsförmåner helt hålletoch de enskilda myndigheterna detär
möjligt och i vissa fall troligt vissa myndigheter skullerentav att
finna förmånligtdet förmånenden utfästa på handatt trygga egen

kollektiv försäkringslösningän tillsammanssnarare genom en
med övriga statliga arbetsgivare, ifall försäkringspremierna sätts
schablonmässigt lika. För del myndigheter kan risken fören
arbetsskada eller för övertalighet med uppfattasrätta väsent-vara
ligt lägre för andra. deän För myndigheter vilkas anställda har
ordinarie pensionsålder årvid 65 givetvis tjänstepensionsåta-är
gandet väsentligt billigare för dem där pensionsålder 60än en

Ävenår tillämpas. stårdet inte den enskilda myndigheten frittom
de förmånernaavtalade i regi eller söka försäk-att trygga egen

ringslösningar utanför det statliga arbetsgivarkollektivet, ut-anser
redningen det ligga i direktivens krav självständigt kostnadsan-

försäkringspremiema differentieras försäkringstek-attsvar ett
niskt korrekt mellan olika statligasätt arbetsgivare. En myndighet
skall inte ha tydliga ekonomiska skäl för vilja sinaatt trygga avta-

förmånerlade Detta gäller i synnerhet desätt. ekono-annat
miskt åtagandena.tunga

Övergången till finansiering försäkringspremier i ställetgenom
för schablonmässigt bestämt lönekostnadspålägg kom-ettgenom

fördela den ekonomiska bördan tryggandet avtals-attmer av av
förmåner annorlunda för närvarande sker. Vissasätt änett
myndigheter kommer kunna för betydande finansiellautsättasatt
påfrestningar. Eftersom denna systematiska skillnad i graden av
finansiering tryggandet de avtalade anställningsförmånernaav av
mellan myndigheter inte kan ha varit okänd avtalennäranses
ingicks och godkändes regeringen, förefaller det utredningenav
skäligt de anslag för närvarande beviljas för finansieraatt attsom
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vidomfördelaslönekostnadspålägget över-inbetalningen av
försäkringspremiengången finansieringsform medtill ny

förmåner finansieringochSambandet mellan5.4

förmånernas värdefråga avtaladedeprincipiellt viktigEn är om
varpå deberoende detkan sättarbetstagarnaför avvaraanses

finansierings-ändradså fallet blirkan hävdasOmtryggas. envara
egenskaparbetstagarorganisationerna ifråga berörform somen

förhållandenaundersöktUtredningen harkollektivavtalspart.av
förmånernasmellannågon kopplingfunnithärvidlag och ut-att

föreligger.tryggande inteoch finansieringen derasfästa värde av
samtli-väsentlig betydelsebedömning detVid denna är attav

inbetalande löne-förmåner säkrastryggande avgenomvars nuga
skillnadförmånsbaserade, tillkallarkostnadspålägget vadär man

ålderspensionenkompletterandefrån exempel den ärtill ensom
särskildaförmån finansierasoch redanavgiftsbaserad genomnu

Området. Där-StatligaFörsäkringsföreningen för dettillpremier
för arbetsgivarenskyldighetovillkorligmed föreligger atten

det andraförmånen det eller sättet.för att tryggas enasvara
otillräckligt fallersigför tryggandet visaSkulle arrangemanget

enskilde arbets-tillbaka denför utfästelsenbetalningsansvaret
området hand Där-i sistadet statligaoch inomgivaren staten.

oberoendeförmånens värde för arbetstagarnaavtaladedenmed är
Ändrade finansie-den.vilka arbetsgivarende former i tryggarav

bedöm-således enligt utredningensför tryggandetringsformer är
arbetsgivar-kollektivavtalsfråga ankommerintening utanen
PA-9l, 4pensionsavtaletställning till.ensidigt Iparten att ta

pensionsförmånerna finansierasockså uttryckligen att avanges
arbetsgivaren.

studerat vilkasammanhangetUtredningen har i över-närmare
motsvarande avtals-gjorts vid konstruktionenväganden avsom

i övrigt. Medarbetsmarknadenförmåner tryggandeoch deras
avtalsförmåner förpensionsersättningen har deförundantag som
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lönekostnadspålägget paralleller.finansierasnärvarande genom
avtalsom-privattjänstemännensidentiskt slag,ibland nästanav

försäkringen,förvaltningråde. förefallerDär partsgemensam av
vanlig,avsättningarfonderade ävenförvaltninginklusive varaav

Vid jäm-förmånsbaserade.till arbetstagarnaersättningarna ärom
vid be-området detbördet privatapraxismed dennaförelse

frånskillnadarbetsgivare tillenskildabeaktasdömningen stat-att
utfästelserstå sinaföroförmögnakanmyndigheterliga attvara

betalningsinställelse och konkurs.vid

försäkringsfalläldreFinansieringen5.5 av

ofta underutbenlasavtalsförsäkringarnaenligtErsättningar en
föreligga. Detförsäkringsfall konstateratsdettid efterlängre att

tryggandetförövergången tillvidkommer systemett nytt av av-
försäkringsfall,inträffadeantal redantalsförmånema finnas ettatt

Staten harår framöver.under antalutbetalningarkräver ettsom
förmånernatryggandetförsäkringsgivare vidståtthittills avsom

betalningsansvaretbehållernaturligtdärfördetoch är att staten
tidpunk-försäkringsfall vidinträffaderedanförersättningarnaför

innehållertjänstepensionerna,övergången. Vad gällerför somten
förbaramåste intelångsiktigt sparande,mått ansvaretett stort av

garantin förpensionärer äventill demutbetalningarna är utansom
övergångstill-vidanställd:förpensionsrättigheterintjänade ännu

behållasfället staten.av
vå-läggs framårsredovisningi denförränhar inteStaten som

anställda,till sinaförsäkringsåtagandenaredovisat1995 varavren
åta-sinaeller belastatdominerande,heltpensionsåtagandet detär

hittillsvarandelånekostnaden. Denimplicitadenmedganden
tillledaförsäkringsåtagande kanredovisningbristen statensav

försäkrings-övergången tillmedsambandproblem ispeciella ett
pensionerUtbetalningarna attmotsvarastekniskt avsystem. av

nå-inteföljaktligenoch depensionsskuld reduceras utgörstatens
täckandetförpremierformi vilkenkostnad för oavsettstaten,gon
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På tradi-pensionsåtaganden grund denbetalas.löpande avnyaav
emel-i blirredovisningenkassaflödesorienteradetionellt staten

de endaststatsbudgetenbelastningutbetalningarnalertid nären
och inte balanserasbokförd skuldreduktion imotsvaras enav en

för infö-bli hinderkassainflöde. Detta kanmotsvarande ettettav
lösningar,marknadsmässigaförsäkringstekniska ochrandet av

statsfinansiella läge.ansträngdabakgrund dagenssärskilt mot av
tjänstepensionsförsäkringensi kapitel därUtredningen kommer

hålla denvilka kanbehandlas, skissera lösningarfinansiering nere
avkall detbelastningenstatsfinansiella görs syste-utan att nya

försäkringstekniska egenskaper.mets

deltagande i detIcke-statliga arbetsgivares5.6

finansieringssystemetstatliga

förmånernasfråga hanteringen de avtaladesärskild gällerEn av
tillämpar de statli-hos icke-statliga arbetsgivarefinansiering som

tjänstegrupplivförsäkringbestämmelserna för tjänstepension,ga
till detnågra personskadeersättning och anslutnaoch i fall är stat-

särskildaförordning ellerfinansieringssystemet i kraftliga av
De från inkomsttiteln Statligaregeringsbeslut. ersättningar pen-

till arbetstagare hos dennabetalassionsavgifter, netto utsom
betalararbetsgivarenarbetsgivare finansieraskategori attgenom

utförliglönekostnadspålägg särskilda avgifter. Enellerreducerat
sådana särlösningarerbjuditspresentation de arbetsgivareav som

i bilagages
finna lösningaringå sitt uppdragdet iUtredningen har attsett

fi-till detfortsatt anslutningarbetsgivare möjliggörför dessasom
arbetsgi-gäller för statliganansierings- tryggandesystemoch som

konstruktioner demFörsäkringstekniskt uppbyggda ut-somvare.
också tillämpartillåter arbetsgivareredningen förordar stat-som

arbets-till det för statligavillkor ansluta sigliga avtal likaatt
kan sketryggandesystemet. Dettagivare attgenomgemensamma
bli i särskild ord-ansökerarbetsgivarenden icke-statlige attom
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ifrågavarande avtalsför-förförsäkringsgivarenning ansluten till
Arbetsgivar-frivillig medlem ihan blirsäkring eller attgenom

följer medlemska-avtalsförmånernas tryggandevarvidverket, av
eller särskildafallet behövs förordningaringenderaIpet. rege-

ringsbeslut.
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Personskadeavtalet6

6.1 Personskadeavtalets omfattning och

finansiering

avtalsenligaDe ersättningarna vid arbetsskada till arbetstagare i
regleras i Personskadeavtalet PSA. bestämmelserDessstaten

har lagen 1977:266 statlig vid ideell skadaersättninggenom om
utsträckts till gälla omfattasattm.m. samma grupper som av

lagen 1977:265 statligt personskadeskydd. PSA komplette-om
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring LAF jämförrar om

kapitel 3 etablera ersättningsnivå vid personskadaattgenom en
skall skadeståndsrättsligamed Er-överensstämmasom normer.

sättningar beslutas Statens trygghetsnämnd och betalas utav av
Riksförsäkringsverket. Statens trygghetsnämnd utnyttjar därvid
det kanslistöd det privata Arbetsmarknadsför-partsorganetsom
säkringar-trygghetsförsäkring AMF-trygghetsförsäkring till-
handahåller enligt särskilt regeringenavtal med jämför avsnitt
6.3. Av praktiska skäl ombesörjs utbetalningarna ersättningav
till enskilda enligt PSA eller, vid tillämpliga fall, enligt lagen om
statlig ersättning vid ideell skada AMF-trygghetsför-m.m. av
säkring, därefter debiterar Riksförsäkringsverket. Riksför-som

erhållersäkringsverket i sin medel direktdebiteringtur genom av
affärsverken eller belasta inkomsttiteln Statligaattgenom pen-
sionsavgifter. netto.

budgetåretUnder 199394 Riksförsäkringsverketbelastade
inkomsttiteln med cirka 90 miljoner kronor för utbetalade ersätt-
ningar enligt PSA:s bestämmelser. frånEnligt uppgifter AMF-
trygghetsförsäkring utbetalades under motsvarande tidsperiod er-
sättningar enligt PSA knappt 87 miljoner kronor till nuvarande
och förutvarande statsanställda utom affärsverk, mind-ettvarav
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drivsverksamhetminskande beloppoch som numeraavserre
13 miljoner kronorhuvudmannaskap. Drygtkommunaltunder

ideell skadaersättning vidstatligbetalades enligt lagenut om
in-slutligt belastaskallBåda utbetalningardessa typer avm.m.
sigUtredningenpensionsavgifter,Statligakomsttiteln netto. anser

ersättning-uppgifter dra slutsatsenpå dessa kunnagrundval attav
verksamhetstatligi nuvarandetill anställdaenligt PSA utomar

år.miljoner kronoruppgår 80 och 90till mellanaffärsverk per
halvåret hade ställ-1993andraverksamheter, underDe som

budgetåretunderdebiteradesstatliga affärsverk,ning som
PSAenligtersättningarRiksförsäkringsverket för199394 av

20 miljonerförstod Postenmiljoner kronor. Däravknappt 45
utbe-AMF-trygghetsförsäkringfrånuppgifterEnligt överkronor.

inteperiodutbetalningarna underersättningartalade är samma
förstodoväsentligt Posten35 miljoner kronor,lägre: drygt varav

kronor.cirka 18,5 miljoner

övrigaarbetsskadeersättningAvtalad6.2

arbetsmarknaden

till Trygghets-området motsvarighetendet statligaPSA utgör
övrigt.iarbetsmarknadenarbetsskada TFAvidförsäkring
i TFA.med demii PSABestämmelserna överensstämmer stort

meddelasTFAnyligen omförhandlats.Båda haravtalen genom
handläggerAMF-trygghetsförsäkring,försäkringskonsortiet som

handläggningenvidfrån gällerskillnad vadskadefallen. Till som
AMF-trygghetsförsäkringarbetsskadorna beräknarstatligadeav

försäkringstekniskaTFA-området fram denvid skadefall inom
skadansdärmed uppskattautfall och kanolika framtidarisken för

TFAstorlek förPremienskonsekvenser.förväntade ekonomiska
på det privatatjänstemänmellan arbetare ochvarierar starkt av-

förbruttolönen,talsområdet. arbetare den 1,0För utgör procent av
motsvarighe-kommunalaFör denendast 0,05tjänstemän procent.
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TFA-KL betalar arbetsgivaren enhetlig premieten 0,48en pro-
bruttolönesumman.cent av

Vid den premiesättning tillämpas för TFA beaktaär att attsom
tidigare inbetalade premier under försäkringens uppbyggnadsske-

bildatde försäkringsteknisk betydande avkast-en reserv som ger
ning och bidrar till hålla behovet löpande premieintäkteratt av

Detta skälet till statliga bolag tidigareär varit affärs-attnere. som
verk under den tiden tecknat TFA och anslutit sig tillsenastemen
AMF-trygghetsförsäkring betalar något högre premie denänen

tillämpade.annars
De 45 miljoner kronor Riksförsäkringsverket undersom

199394 debiterade affärsverken med flera, inklusive Posten, för
utbetalningar enligt PSA 0,35 ifrågavarandemotsvarar procent av
verks lönesumma. De verkliga utbetalningarna under denna peri-
od enligt AMF-trygghetsförsäkring 0,28motsvarar procent av
lönesumman. Om utifrånvi uppgifterna uppskattar ersätt-ovan
ningarna enligt PSA till anställda i nuvarande statlig verksamhet
utanför affärsverken till cirka 85 miljoner kronor under 199394,

det cirka 0,20 dessa verksamhetersmotsvarar löne-procent av
Mot bakgrund de premier för TFA liggersumma. tas utav som en

försäkringstekniskt motiverad premiesats för PSA sannolikt kring
dessa procenttal. Skall försäkringsteknisk inledningsvisen reserv
byggas behöver premien kanske ligga något högre. En korrektupp
beräknad försäkringsteknisk premie för PSA bör enligt uppgift
från AMF-trygghetsförsäkring möjlig beräkna befint-attvara
ligt underlag hittills inträffade skadefallöver i staten.

6.3 Försäkringsgivare vid arbetsskada

Utredningens bedömning försäkringslösningär liknandeatt en
den tillämpas för TFA bör införas för PSA. Därvid kan alter-som
nativet ansluta statliga arbetsgivare till AMF-trygghetsförsäk-att
ring Denna försäkringsgivareövervägas. har förhållandevisen
komplicerad uppbyggnad. Själva försäkringskonsortiet består av
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Skandia 38försäkringsbolagen Folksam 50 procentprocent,
åkonsortiet sidan ochoch MellanTrygg-Hansa 12 procent. ena

överenskommelseå särskildSAF, den andra harLO och PTK
administration TFA. Kommun-träffats meddelande och avom

sig tillhar anslutitoch Landstingsförbunden och deras motparter
särskild ordningAMF-trygghetsförsäkring i utan att motsva-en

bestårKonsortieledningenrande överenskommelse har träffats. av
liksomöverenskommelsen TFAför irepresentanter parterna om

råder frågor rörande finans-ledningen iden finansdelegation som
delegationenTillAMF-trygghetsförsäkring.förvaltningen inom

Förkommunala sektorn knuten.också kontaktman för denär en
AMF-trygghetsförsäkringadministrationenden löpande svararav

konsortiet in-bestående för deföreträdare iledningsgruppen av
ingårgående förutomTFA-nämndenförsäkringsbolagen. I repre-

för de berördaför ledningsgruppen representantersentanter
För-kommunala sektorn.arbetsmarknadspartema, inklusive den

betydelse TFA-frågor principiellbehandla prövarutom att av
bestämmelse iskiljenämnd enligtfall.nämnden tvistiga En avgör

tolkningen TFA.kollektivavtal slutligt tvister avom
redanuppvisarkring PSAinstitutionella uppbyggnadenDen

skadereg-AMF-trygghetsförsäkring. Detbetydande likheter med
handläggarePSA skötsvid tillämpningenlerande arbetet avav

trygghetsnämndAMF-trygghetsförsäkring. Statensanställda vid
iutför uppgiftersammansättning och överens-har stortsomen

tolkningen PSATvistermed TFA-nämndens.stämmer av-avom
trygghets-i vissastatliga skiljenämndeni sista hand dengörs av

frågor.
TFA-skadeersättningför tryggandekonstruktionDen somav

försäk-konsortiummedtrygghetsförsäkring ettrepresenterar av
blandringsbolag försäkringsgivare kan komma omprövasattsom

obe-Utredningen vill intekonkurrensbegränsningsskäl.annat av
tingat försäk-arbetsgivare till dennaföreslå statligaanslutning av

företrädare ochmellanringslösning, relationernaäven statensom
inarbetade.AMF-trygghetsförsäkring välär
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Utredningens bedömning6.4

föreslår regeringen Arbetsgivarverket iUtredningen att upp-ger
hur tryggandet arbetsskadeersätt-utarbeta förslag tilldrag att av

denden förutsättningenenligt skall ordnas underPSAningen att
inkomsttiteln Stat-finansieringen ersättningenkollektiva överav

från januari 1997. För-pensionsavgifter, upphör den lliga netto
tillarbetsmarknadssektorer,med andramed samverkadelen att
börAMF-trygghetsförsäkring,tillanslutningexempel genom

avtals-statligalösning för detställas de fördelarmot som en egen
Likaså frågan premiedifferentieringområdet kan bör om enge.

skallavtalsområdet Förslagetmellan arbetsgivare inom prövas.
statligasådana arbetsgivaresäkerställa attatt utansom vara

regeringsbeslutenligt särskiltmyndigheter för närvarande har rätt
möjlighetför PSAutnyttja det statliga tryggandesystemetatt ges

åtaganden arbetsskadefall.fortsättningsvis sina vidatt trygga
Även sådana till statli-i inte anslutna detarbetsgivare dag ärsom

kopplingnaturligtryggandesystemet för.PSA harga men som en
området sig tilldet statliga skall ha möjlighet anslutatill att sy-

stemet.
arbetsskade-Vad gäller finansieringen ersättningen för deav

PSAinträffat finansieringssystem förfall före det att ett nyttsom
finansieringeninförs, bör principer tillämpas för avsamma som

inträffatersättningen arbetsskadefall enligt vilka innanför LAF,
finansie-statliga arbetsgivare anslutits till Arbetsskadefondens

fortsättningsvisavsnitt 4.4. Därmed skulleringssystem se staten
stå för åtminstone arbetsskadeersättningar enligt PSAde som

inkomsttitelnordningens införande belastatfram till den nya
Statliga pensionsavgifter, netto.

skadastatlig ersättning vid ideellErsättningar enligt lagen om
ochskall fortsättningsvis statsbudgetenbetalas överävenm.m.

finansieras med särskilt anslag.
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Tjänstepensionerna7

Allmänt statliga tjänstepensioner7.1 om

tjänstepensionernaDe statliga enligt de statliga pensionsavtalen
PA-91 och PA-SPR erbjuder arbetstagare flertal för-i staten ett
måner ålderspension och sjukpension de ekonomisktutgörvarav

pensionsförmånerdelarna. Utbetalade för arbetstagare vidtyngsta
statliga myndigheter belastar inkomsttiteln Statliga pensionsavgif-

pensionsförmånernaoch myndigheterna finansieranettoter, anses
inklusive särskild löneskatt pensionskostnader inbetal-genom

lönekostnadspålägget.ning av
förmånernaAffärsverken finansierar i regi med det vikti-egen

undantaget järnvägar betalar avgiftStatens 9,6ga som en pro-
frånsänkt den juli 1994 tidigarel ll procent lönesum-cent

pensionsförmåner till dess anställda särskild lö-mot att samtman
neskatt pensionskostnader utbetalas från inkomsttiteln Statliga
pensionsavgifter, icke-statliganetto. Vissa arbetsgivare betalar i

syfte särskilda pensionsavgifter eller reducerat lönekost-samma
nadspålägg. Vilka icke-statliga arbetsgivare omfattas detsom av
statliga finansieringssystemet för tjänstepensionergemensamma
regleras i förordningen tjänstepension för vissa1991:1427 om
arbetstagare med icke-statlig anställning och särskildagenom re-
geringsbeslut. genomgångdetaljerad nuvarande förEn ordningav
pensionsfinansieringen för arbetsgivare i bilagadessa ges

Det statliga pensionssystemet fördelningssystem, där detär ett
saknas försäkringsteknisk koppling mellan de avgifter arbets-en
givare betalar in till försäkringsgivaren pensionsförmånerna.och

fördelningssystem följaktligenEtt beroende haär rättenatt attav
infordra dem ingårbetalningar i den be-systemet utan attav som

erhåller någon förmåntalande därmed urskiljbar eller För-rätt.
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upprätthålla offent-idärför möjligabaradelningssystem är att
ligrättsliga sammanhang.

finansieringenuttryckligtdirektiv inteUtredningens säger att
försäkrings-utformasskallpensionssystemetstatligadetav

myndig-möjlighetenuteslutertekniska grunder, attmanmen om
direktiven interegi kanfinansieringen iskall skötaheterna egen

november 1992 ochRegeringen uppdrog iriktning.itolkas annan
ochlöne-Riksrevisionsverket och Statensoktober 1993 pen-

tjänstepensionsåtagande.fråganutredasionsverk statensatt om
Rappor-i början 1994.sin slutrapportavlämnadeDessa avvar

försäkringsmodellinförandetinnehåller förslag till avterna av en
pensionskostnader.hanteringenförpremiereservtyp statensav

års kompletterings-regeringen i 1994anledning härav harMed
och StatensRiksrevisionsverketdenkonstateratproposition att av

huvud-försäkringsmodellen iföreslagnapensionsverkochlöne-
redovisningenförändringar igrund förligga tillsak kan statensav

för pensions-kostnaderberäkningenpensionsåtaganden och i av
utredningen fördrari Däravförmåner till arbetstagare egetstaten.

myndigheternasfinansieringenslutsatsenvidkommande att av
försäkrings-tjänstepensionsåtaganden skall byggaframöver

premier.beräknadetekniskt
ipensionsskuld,bokfört sinhittills inteharStaten rege-men

ingickpensionsverkochlöne-uppdrag till Statens attringens
sin slutrapportredovisa denna. Iochberäkna statens pen-om

pensionsverk värdetlöne- ochStatenssionsåtagande beräknar av
finansieraspensionplan överstatligpensionsåtagandet enligt som

60 miljar-till drygtpensionsavgifter,Statligainkomsttiteln netto
åtagandenjärnvägarsStatensinkluderarbeloppkronor. Dettader
regi. Pen-ifinansierar demaffärsverks vilkaövriga egenmen

uppskattar Statensaffärsverknuvarande övrigasionsskulden hos
pensions-Statenskronor.1,6 miljarderpensionsverk tillochlöne-

Riks-gången iförstaofficiellt förredovisasskuld kommer att
Årsredovisning avseendeför statenpublikationrevisionsverkets

budgetåret 199394.
be-gjortslutrapporthar i sinpensionsverkochlöne-Statens

tjänstepensionsförmånernaolikapremier devilkaräkningar över
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inklusive pensionsersâittningen, kapitel skulle9 betinga ise en
försäkringslösning. För genomsnittlig myndighet arbetsta-en vars

pensionsålder århar ordinarie vid 65 blir den genomsnittligagare
förmånerpremien för enligt PA-9I drygt lönesum-7 procent av

därvid premiekostnaden för pensionsersättning ochiirman
ålderspensionkompletterande särskild löneskattsamt pen-

pensionsförmånersionskostnader inkluderade. för arbets-För
avgå ålderspension års åldermed med full före 65rätt atttagare

försåikringstekniskablir den premien avsevärt större.

7.2 jämförelse medEn privattjänstemännens
pensionssystem

jämförelseEn till Statens löne- och pensionsverks beräkningar
försäkringsmodellens finansiella konsekvenser erbjuder pri-över

vattjänstemännens avtalade tilläggspension ITP. ITP:s pensions-
förmåner har liknande karaktär de följer det statligasom som av
pensionsavtalet PA-9l. ITP uppbyggt premiereservsy-är ettsom

pensionsåtagandenaoch arbetsgivarenstem tryggas attgenom
betalar försäkringstekniskt beräknade premier till försäkrings-
bolaget SPP, arbetsgivarna bildat ömsesidigt bolagär ettsom av

Ävenmed betydande kapital förvalta. ITP:s pensions-ett att om
förmåner formellt förmånsbestämda sitter förär representanter
arbetstagarorganisationerna i SPP:s styrelse. ställningDenna tar
till premiesättningen till försäkringsrö-överskott iävenmen om
relsen skall kunna utnyttjas till värdesäkring intjänade och ut-av
gående Så ocksåpensioner. har regelmässigt praktikenskett. I har
således överskott i finansförvaltningen bådelett till lägre premier
för arbetsgivaren pensionsförmåneroch bättre för arbetstagarna. I
detta avseende uppstår klar skillnad regelverket statligaförmoten
pensionsförmåner, utgårdär den värdesäkring stipuleras isom
pensionsavtalet.

En privat åtagandearbetsgivare kan alternativt sitt förtrygga
ålderspension enligt ITP-planen skuldföring i detgenom egna
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måste kreditförsäkring för belop-såföretaget. fall han tecknaI en
och registreraFörsäkringsbolaget Pensionsgaranti FPGipet

dettapensionsåtagandet Pensionsregisterinstitutet PRI. Föri
pensionsskul-årliga avgifter cirka 0,5betalar han procent av

den.
pensionsavtaleninnehåller statligai likhet med deITP-avtalet

premiervilka motiverarpensionsförmåner olika karaktär, attav
förmå-principer för olikakapitalavsättningar sker efter olikaoch

mellan olika arbetsgivarevariera betydligtITP-premien kanner.
genomsnittligapersonalstrukturen. Denolikheter iberoende

ITP-uppgår bruttolönen.till 6,1premien för 1994 procent av
kompletteringspensionenförinkluderar kostnadenpremien
avtalsområdetstatligamotsvarighet det utgörsITP-K. Dess av

KÅPAN,så kallade vil-ålderspensionen, denkompletterandeden
premieinbetalningar tilli särskild ordningken finansieras genom

Området för närvarandeför det StatligaFörsäkringsföreningen
såledesunderstiger medITP-premienlönesumman.1,5 procent av

ochpensionspremie Statens löne-dencirka 2,5 procentenheter
beräknat för denförsäkringsmodellpensionsverk i sin genom-

pensionsåldern år.65myndigheten tillämparsnittliga statliga som
underdenförklaras huvudsakligenbetydande skillnadDenna av

inom ITP-syste-premiereservenlång överskott uppbyggdatid av
met.

fast-arbetetförasaknar förutsättningarUtredningen attatt
tjänstepensions-förpremierförsäkringstekniskt beräknadeställa

pensions-ochlöne-kalkyler Statensförmåner delängre än som
tjänstepensionsåtagan-i sinverk överrapport statenspresenterat

återstå-detbetydelsenUtredningen vill understrykaden. attav
försäkringsmodellenutformningenende arbete rege-somav

kompletteringsproposition snabbtårs1994ringen aviserat i ge-
från januari1kan börja tillämpas denså modellennomförs att

1997.
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7.3 Försäkringsgivare i statligen

försäkringsmodell

Utredningen finner det motiverat behandla frågannärmareatt om
hur försäkringsmodellens institutionella bör utformas närram
statliga arbetsgivare betalar försäkringspremier i syfte att trygga
sina löpande pensionsutfästelser. Om full överensstämmelse med
den privata sektorns pensionssystem eftersträvas borde stådet det
statliga arbetsgivarkollektivet fritt självt välja eller bildaatt en
försäkringsgivare, premier, förvaltar premiereservenmottarsom
och för pensionsutbetalningarna förmånstagarna.tillansvarar

Utredningen detta alternativ inte vidare skallattmenar utan
avvisas, eftersom de statliga arbetsgivarna därigenom får fulltta

för alla aspekter sina pensionsåtaganden, samtidigtansvar av som
och myndigheternas totala ekonomiskastatens ställning inte för-
med sådan lösning.sämras De utbetalningar till utomståen-en en

försäkringsgivarede sker från de statliga myndigheternasom
nämligen deras pensionsåtagandemotsvaras attav gentemot

arbetstagarna minskar i motsvarande grad. Den statsskul-externa
såsomden, den traditionellt redovisas, och statsbudgetens

kassamässiga påverkasutfall dock negativt betalningaratt görsav
försäkringsgivaretill utanför rådandeI statsfinansiellaen staten.

läge kan utredningen därför finna skäl för fonderadeatt pen-
sionsmedel inte läggs utanför staten.

såI fall det enligtär utredningens mening viktigt funktio-att
försäkringsgivare urskiljs så tydligt möjligt. Somnen som som

sådan kan Styrelsen för tjänstepensionsfond inrättasstatens som
särskild myndighet. Denna styrelse kan företräda arbetsgivarna
eller Styrelsen skall hapartssammansatt. övergripandevara ett an-

för försäkringsmodellens tillämpning och besluta premie-svar om
sättning, utnyttjande överskottsmedel, försäkringsteknis-annat av
ka grunder, etcetera.

Förmåner inte följer bestämmelserna i statligasom av pen-
sionsavtal, eller motsvarande, skall inte hanteras Statens tjäns-av
tepensionsfond. innebärDet sådana pensionsförmåner föratt som
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pensionsavgifter,frånnärvarande betalas inkomsttiteln Statligaut
pensionsavtal finansierasstöd statligt skallnetto utan genomav

pensionsför-genomgångsärskilda detaljerad vilkaanslag. En av
falla undermåner försäkringsmodellen ochskall omfattassom av

i avsnitt 7.4.Statens tjänstepensionsfonds görsansvar
från depremieinbetalningartjänstepensionsfondStatens mottar

pensionsförmåneranslutna arbetsgivarna och betalar deut som
behållning skall tillgodoskri-Fondenspremierna.tryggats genom

efterkan bestämmasmarknadsmässig avkastning, somvas en
enligt utredningenstilltalande alternativolika grunder. Ett vore

avkastningmening tillgodoskriva fondkapitaletatt samma som
pensionsmedlen inom För-uppnås förvaltningenden vid avsom

ÖverOmrådet. förvalt-dennasäkringsföreningen Statligaför det
inflytande. Eftersom Statensdirektning har avtalspartema ett

påverkar pensionskostnadernastjänstepensionsfonds avkastning
påverka dennakanstorlek, arbetsgivarnadet skäligtär att av-

kastning.
ocksådärför önskvärtmening detEnligt utredningens attvore

försäkringspremierbetalas inviss andel det belopp somsomen av
placering kapital-förfritti det successivt blirsystemetnya

begränsningar avseende riskmarknaden, givetvis under de som
pensionsåtaganden.allmänt gäller för placeringar tryggarsom

statsfinansielladet lägettakt medandel kan iDenna växa att
och utbetalningarin-fondensstabiliseras och ut-nettot gerav

inledningsvis begränsahärför. också möjligtDet är attrymme
värdepapper utfärdadeplaceringsrätten till endastatt avavse

finansförvaltning i begränsadPå så kansvenska sättstaten. en
för dennaAnsvaret för-på stadium.skala byggas tidigtettupp

tjänstepensionsfond.valtning åvila Styrelsen förskall statens
pensionsåtaganden arbetstagareBeträffande sinade gentemot

pensions-ådragit sig och Statens ochredan löne-statensom som
såväl Statensverk beräknar till 60 miljarderdrygt kronor har
föreslagitRiksrevisionsverketlöne- och pensionsverk attsom

medbeloppet redovisas pensionsskuld och belastasstatens ensom
rimligtdetkalkylmässig kapitalkostnad. Utredningen finner att

ford-tillgång formpensionsskuld idenna tasstatens avupp som
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tjänstepensionsfond tillgodo-och därhos Statensstatenran
fon-skrivs kalkylmässiga avkastning samtidigtmotsvarande som

de pensionsutbetalningarförden övertar motsvararansvaret som
tillgång hosavkastningen dennapensionsskuld. Hurstatens

eventuellttjänstepensionsfond skall bestämmas och hurStatens
föremål utredning.skall bör bli för ytterligareöverskott användas

kvarståpensionsverk skall enligt utredningenStatens löne- och
därut-börstatliga tjänstepensionenadministratör den mensom av

kanslistöd ierbjuda Styrelsen för tjänstepensionsfondöver statens
försäkringsteknis-erforderlig utsträckning, bland vadannat avser

frågor.ka
statligaförsamband med försäkringsmodell införs denI att en

pensionskost-särskilda förtjänstepensionen bör den löneskatten
skattförnader skatt inbetalade premier i ställetuttas som som
medsambandutbetalade pensioner. I konsekvens härmed bör i

tjänstepensions-överförandet pensionsskuld till Statensstatensav
engångsbelastas löne-överförda beloppet med särskildfond det

Tillgångarna i också belas-skatt. Statens tjänstepensionsfond bör
avkastningsskattmed sker medsätt motsva-tas samma som

tillgångar försäkringsbolag.rande i
Utredningen det finns tydliga fördelar med inrättaatt attanser

såtjänstepensionsfond på stadiumStyrelsen för tidigtstatens ett
försäkringsmodell förutredningsarbetet införandetatt om av en

Utform-tjänstepensionen slutföras regi.den statliga kan i dess
pensions-och skötseln försäkringstekniskt uppbyggtningen ettav

komplicerade företeelser där den omedelbara kopp-ärsystem
förestående måste bedömastill operativ verksamhetlingen vara

Utredningen föreslårfördel. därför Styrelsen förklar statensatten
från iden januari 1996 ochtjänstepensionsfond inrättas 1 ges

försäkringsmodellslutföra med införauppdrag arbetetatt att en
från Förslagför den statliga tjänstepensionen den l januari 1997.

tjänstepensionsfond börinstruktion Styrelsen förtill för statens
försäkringsmodellinförandetutarbetas den utredningav om av en

förbör tillsättas. Underlag utredningsarbetet utgörsnarastsom
Riksrevisions-bland och pensionsverks ochStatens löne-annat
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verkets ovannämnda utredningar pensionátagande ochstatensom
denna utrednings betänkande.

Förmåner7.4 omfattassom av

försäkringsmodellen

Av de pensionsförmåner i nkomsttitelndag hanteras översom
Statliga pensionsavgifter, bör följerendast denetto som av pen-
sionsplan avtalsonrådetenligt kollektivavtal för ingådet statliga i
Statens tjänstepensionsfonds ansvarsområde beräknas ochoch re-
dovisas enligt försäkringsmodellen. 02hStatens löne- pensions-
verk tjänstepensonsåtagandehar i sin slutrapport över statens
gjort genomgång pensonsförmånersystematisk olikaen av
utifrån kriteriet huruvida de lämpade hanteras försäk-är att. inom
ringsmodellen eller

Utredningen utifrån redovisningen i löne-Staters ochgör
pensionsverks för del följande bedömnirg.rapport egen

försäkringsmodellen ingå tjämtepensioner,I skall statliga
förmånervarmed det statligautfästs arbetsgivareavses som av

eller avtalsområdennäraliggande enligt:

pensionsavtalet Pensionsplan för arbetstagare hosPA-91,0
med flera,staten

pensionsavtalet PA-SPR för yrkesofficerare,0
förförordningen 1991:1427 tjänstepensim vissaom0

föreslåsarbetstagare med icke-statlig anställning som av-
vecklad och med avtalsreglerad til tjänstepen-rättersatt
sion,
motsvarande bestämmelser anställdaenligt särskilt avtalför0
i riksdagen och dess verk,
förmåner enligt pensionsbastämmelser,motsvarande äldre0

vad lärarpensioner.utom avser
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Under begreppet statliga tjänstepensioner faller följande för-
månsslag:

ålderspensiono
sjukpensiono
kompletterande delpensiono
efterlevandepensiono
kompletterande efterlevande-familjepensiono
egenlivräntao
kompletterande efterlevande-familjelivränta.o

KÅPANkompletterande ålderspensionenDen enligt PA-9l in-
går inte bland förmånerde skall hanteras i den försäk-som nya
ringsmodellen, eftersom den redan finansieras i särskild ordning
med premieinbetalningar till fonderingssystem inom Försäk-ett
ringsföreningen för det Området.Statliga

Enligt utredningens mening skall övriga förekommande pen-
sionsförmåner inte inkluderas i försäkringsmodellen eftersom de
inte reglerade i pensionsplan och meningsfullär försäkrings-en
teknisk premieberäkning låterinte sig I de fall förmånsta-göras.

dessutom till förmåner enligt statlig pensionsplanäger rättgaren
kan dock regeringen vid beslut pensionsförmån skallattom annan
utgå överlåta till Statens tjänstepensionsfond sköta utbetal-att
ningarna. Det förutsätts därvid regeringen särskiltatt genom an-
slagsbeslut till Statens tjänstepensionsfond beloppavsätter ett

försäkringsteknisk kapitaltäckning för det till fondensom ger
överlåtna pensionsåtagandet. Exempel pensionsförmåner som

sådantlämpligen hanteras förordnandepensioner ochsätt är
pensioner i särskild ordning.

pensionsförmånernaNär saknar samband med statliga tjänste-
pensioner bör enligt utredningens mening Statens tjänstepensions-
fond inte anlitas för förmånen. Däremot naturligtdetäratt trygga

Statens löne- och pensionsverk vid behov regeringen elleratt ger
myndighet vid försäkringstekniskastöd beräkningar ochannan

verkställande utbetalningar. Exempel denna förmånertypav av
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pensioner till lokalan-försvarsmaktens reservpensioner,utgör
pensioner till i tidigareställda inom utrikesförvaltningen, lärare

statsrådspensionerreglerad tjänst, och riksdagsmannapen-statligt
ochUtredningen i likhet med Statens löne-sioner. pen-anser

pensionsförmåner finansieras och utbeta-sionsverk dessa skallatt
verk-myndighet tillsärskilt anslag till den statligalas varsgenom

förmånsgrundandesamhetsområde ställningen knuten.den är
ochtidigare överenskommelser mellanfinns sedanDet staten

förför kostnadsbidragförsäkringsgivare reglerandra över-om
pensionsåtaganden med arbetstaga-med i samband atttagna mera

medövergår från verksamhet till verksamhetstatlig annanre
reglervice naturligt dessahuvudman och Det övertasär attversa.

tjänstepensionsfond. samband därmedtillämpas Ioch Statensav
för kostnadsbidragbör säkerställas reglerna överensstämmeratt

försäkringsmodellens försäkringstekniska struktur.med
utbetalasomfattningVissa kostnadsbidrag begränsad avav

på inträffade förändringar; ingagrund för länge sedanstaten av
bidrag blirdessapensioneringsfall Förutsattäger attrum.nya

tjänstepensions-pensionsskuld Statenskorrekt invärderade i den
från betalningsan-kan fonden givetvisfond övertaövertar staten

införande.för kostnadsbidragen vid försäkringsmodellenssvaret
betingade betal-historisktUtredningen förordar dock dessaatt

engångs-medfrån huvudman slutreglerasningar tillstaten annan
delvishartill pensionerbelopp. Statens bidrag lärarnas samma

något annorlundaförutom bidraget harkaraktär ut-att enmen
måstedetåtagandets omfattningformning innebär ekonomiska att

i Statensinkluderatsärskild ordning. inte hellerbehandlas i Det är
tjänstepensions-beräkningoch pensionsverkslöne- statensav

skuld.
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Arbetsgivare omfattas7.5 som av

försäkringsmodellen

för tjanstepensionsfond skall besluta icke-Styrelsen statens om
statliga arbetsgivares ansluta sig till det statligaratt systemetatt

fårpensionsåtaganden.för tryggande Det förutsättas deattav
arbetsgivare Arbetsgivarverket och förmedlemmar iär varssom
rakning tillverket tecknat pensionsavtal anslutna Statensär
tjáinstepensionsfond. övrigt bör gälla de arbetsgivarel att som
tilllampar statliga pensionsavtal väljakan beviljas rätten att

tjåinstepensionsfond törsükringsgivare de betalarStatens som om
försäkringstekniskt beräknade premier och anslutning inteen
bedöms uppenbart olämplig.som

Vissa arbetsgivare kommer sannolikt i fortsättningenäven att
vilja finansiera sina avtalsreglerade tjänstepensioner i regiegen
affärsverk, försäkringskassor med flera, vilket innebär derasatt
åtagande inte kommer överföras till Statens tjänstepensions-att

måstefond. Skuldberakning emellertid ske i överensstämmelse
med försäkringsmodellen och redovisning villko-skulden ochav

för Frå-den statliga garanti gäller uttryckligen regleras.ren som
bör behandlas i det avslutande utredningsarbetet, varvid han-gan

pensionsåtagandeteringen garantin för i regi det pri-av egen
området kan vägledande.vata vara
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Tjänstegrupplivförsäkringen8

Livförsäkringsförmåner för utgårstatliga arbetstagare enligt be-
stämmelserna i avtalet tjänstegrupplivförsäkringstatensom

FörordningenTGL-S. 1988:242 tillämpningen avtaletom av
tjänstegrupplivförsäkring utsträcker bestämmelsernasstatensom

tillämpning till vissa icke-statliga arbetsgivare. Dessutom finns
förordningar enligt vilka motsvarande livförsäkringsförmåner
skall förgälla deltar i statlig verksamhet hautan attpersoner som
ställning arbetstagare.som

Ersättning består engångsbeloppenligt TGL-S utbe-ettav som
förmånstagare.talas vid dödsfall till den försäkrades Konstruktio-

försäkringen med tjänstegrupplivförsäk-överensstämmernen av
ringen TGL för privatanställda.

Livförsäkringsersättning enligt TGL-S utbetalas Statensav
löne- pensionsverkoch och belastar slutligt inkomsttiteln Statliga
pensionsavgifter, för de myndigheter betalar fullt ellernetto som

lönekostnadspåläggreducerat vissa andra arbetsgivaresamt som
faller förordningenunder tillämpningen avtalet statensom omav
tjänstegrupplivförsäkring. Affärsverken och vissa de arbetsgi-av

tillämpar TGL-S enligt förordningen tillämpningenvare som om
avtalet tjänstegrupplivförsäkring förmånenbekostarstatensomav

i regi. Slutligen finansierar tredje arbetsgivareegen en grupp
utbetalningarna livförsäkringsersättning betalaattav genom en
försäkringspremie till Statens löne- och pensionsverk. Förutom
vissa de i förordningen tillämpningen avtalet statensav om av om
tjänstegrupplivförsäkring angivna arbetsgivarna betalar försäk-

sådanringskassoma och vissa bolag tidigare varit affärsverksom
genomgångpremie. En ordningen för finansieringen TGL-Sav av

för olika arbetsgivare bilagaityper av ges
Premien för TGL-S deuppgick 1994 för arbetsgivare be-som

sådantalar 600 årtill kronor anställd och inklusive skatt. Förper
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det beloppmed 76,90gäller skatt procenttas utattstaten somav
avtal.ersättning enligtbetalas iut

finansiering försäkringsersättningarbetsgivaresPrivata en-av
något försäk-premieinbetalning tillalltidligt TGL sker genom

Premienförsäkringsgivare.inträderdärmedringsbolag somsom
år inklusiveoch674 kronor tjänstemanuppgick 1994 till per

inbetaladberäknat 9543,47premieskatt procentprocent av
premie.

kallasvad brukarTjänstegrupplivförsäkringen är en rensom
utfallandedetförsäkringsgivarenriskförsäkring där avsätter en-

arbets-försäkringsfallet inträffar. Förgångsbeloppet när ett stort
avtalsområdet, kanstatligatagarkollektiv, det inom det an-som

dödsriskerna ändrassäkerhet ochdödsfall förutses medtalet stor
inomdärför inte behovlångsamt. föreliggerendast Det attav

löpandepremiereservgrupplivförsäkringen fondera utanen
finansierafori användaspremieinbetalningar kan attstort sett

löpande utbetalningar.
förmånerarbetsgivarepåpekats privataSom tryggarovan

livförsäkringsbolag. Utbe-någotförsäkring ienligt TGL genom
förekommer inte.regiförsäkringsbeloppet italning egenav

också skall tillämpasförsäkringslösningUtredningen attmenar en
arbetsgiva-förmåner det villenligt TGL-S,för tryggandet sägaav
förfarings-försäkringsgivare,premie tillskall betala ettenenren

delar därmednågra fall. Utredningenredan tillämpas isätt som
pensionsverksochi Statens löne-uppfattning framförsden som

tjänstepensionsåtagande.slutrapport över statens
okomplice-relativttjänstegrupplivförsäkringenEftersom är en

fondmedel intenågon reserveringförsäkringsform och ärrad av
försäkringsgi-olämpligt sökaerforderlig förefaller det att envara

försäkring. Statens löne- ochutanför för dennastaten pen-vare
grupplivförsäk-administrerarsionsverk bör den instans somvara

förföregående kapitel föreslagnamedan den i Styrelsenringen
för-övergripandetjänstepensionsfond förettstatens ansvarges

Skullepremiesättningen.blandsäkringens tekniska grunder, annat
kanindividuella livförsäkringarföreligga behovdet attanses av
börgrupplivförsäkringenmedmeddelas arbetstagare i samband
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detta kunna samarbete mellan Statens tjänste-arrangeras genom
pensionsfond livförsäkringsbolag.och

Utredningen utgår från beskattningsregler föratt samma som
försäkringsföretag tillämpas,skall försäkringslösning mednär en
premiefinansiering för TGL-S införs. Skatten blir i sådant fall
43,47 95 premie.procent procent mottagenav

livförsäkringsförmånerDe enligt särskilda förordningarsom
betalas för inte statliga arbetstagareärstatenav personer som

finansierasskall med särskilt anslag och inte falla under ansvars-
området för Styrelsen för tjåinstepensionsfond.statens
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Pensionsersättningen9

Pensionsersättningen förmån utgår enligtär Trygghetsav-en som
till statliga årtalet arbetstagare 60 blivit uppsagda.över Ensom

erhålla förmånarbetstagare kan denna formelltäven utan att vara
därmeduppsagd hotad anställning för arbetstagareom en annan

säkras.
Som antyder pensionsersättningen förmånärnamnet en vars

storlek kopplad till tjänstepensionen. uppgårDenär till samma
ålderspensionenbelopp uppgåttskulle ha till arbetstaga-som om

hade lämnat sin anställning vid ordinarie pensionsålder.ren
Affärsverken betalar pensionsersättningen i regi. Pen-egen

sionsersättning till arbetstagare vid myndigheter affärsverkutom
inkomsttitelnbelastar Statliga pensionsavgifter, med undan-netto

ersättning till sådanaför arbetstagare frivilligt lämnat sintag som
anställning, för vilken myndigheten sedan den l juli 1994 själv

för finansieringen. Administrationen pensionsersätt-svarar av
ningen sköts Statens löne- och pensionsverk.av

Pensionsersättningen uppvisar försäkringsgren vissa sär-som
Flertalet försäkringsfalldrag. aktualiseras myndighetnär en av-

måstevecklas eller dess personalstyrka reduceras kraftigt. De är
direkt initieradedärmed myndigheternas beslut eller beslutav av

regering och riksdag. Detta innebär försäkringsfallen äratt
ojämnt fördelademycket myndigheterna och tiden. Ar-över över

betsgivaren inte heller påverkamöjlighet huruvidaär utan att upp-
sägning med pensionsersättning, uppsägning medför andrasom
förmåner enligt Trygghetsavtalet ocheller arbetsmarknadspolitis-

åtgärderka stöd och eller andra lösningar kan erbjudastyper av
vid konstaterad övenalighet.

dåfall pensionsersättning utgår uppstårDe sammanfattnings-
sådantvis traditionellt mindre lämpat försättett som anses

försäkringslösningar. iDet sammanhangetär värt att notera att
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finansieringkonstruktion med kollektivnågon motsvarande av
finns privata avtals-pensionsförmåner övertalighet inte detvid

området.
uppgår närvarande till betydandeförPensionsersättningarna

från löne- och pensionsverk,uppgifter StatensEnligtbelopp.
årliga utbetal-uppgick deni december 1993,lägetbaserat

pensionsavgifter, till cirkaStatligafrån inkomsttitelnningen netto
slutligtmiljoner kronor be-250miljoner kronor,373 näravarav

år påtyder be-Uppgifter avseende 1994inkomsttiteln.lastar att
tjänstepen-stigande. I sini starktloppet överär statensprognos

för-och pensionsverk beräknatsionsåtagande har Statens löne- en
under förutsättningpensionsersättningen,säkringspremie för att

Beräkningen vid handenförsäkringslösning införs. attgeren
år behövainnevarande skulleredanpremien procentmotsvara en

sekelskiftet överstiga 1,5efterförlönesumman procent.attav
understrykerfrån löne- och pensionsverkStatensRapporten sam-

beräkningarförsäkringstekniskavanskliga idettidigt göraatt
trygghetsförmån pensionsersättningensförpremieröver aven

karaktär.
pensionsersättningensamlade bedömningUtredningens är att

försäkringslösning. Möj-finansierasinte lämpadär att genom en
förefallerövervältring kostnadersystematisktillligheterna av
föralltmer ökande kostnadernahöga ochalltför Destora. pen-

ocksåkandelvis denna bakgrund. Detkan hasionsersättningen
begränsajuli 1994regeringen den 1konstateras attatt genom per

slutligtförmånstagare, vilkas pensionsersättningden krets av
pensionsavgifter,Statligainkomsttitelnfinansieras över netto,

finnerUtredningen detkollektiv finansiering.minskat inslaget av
låta pensionsersättning enligtallfullt ochlämpligt utstegetatt ta

frånramanslagmyndigheternasfinansieras inomTrygghetsavtalet
betalasfall pensionsersättning skalldetmed den juli 1995. Ioch 1

fårreduktion myndighetvid drastiskavveckling ellervidut av en
redovisasersättning ochberäknasför dennakostnaden som en

avvecklingskostnad.explicit
finansieras ellerpensionsersättningarbeslutaderedanDe som

statsbudge-finansierasregelverk kommergällande överenligt att
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behållabör denna finansiering skal redovisats tidigareten av som
sambandi med behandlingen äldre försäkringsfall.av
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10 Kommentarer till de direktiv som

gäller samtliga kommittéer och
särskilda utredare

Prövning10.1 offentliga åtagandenav

Samtliga kommittéer och särskilda utredare skall förutsättnings-
offentliga åtagandenlöst Dir.pröva 1994:23. Utredningen kon-

den har enda uppgift föreslå statligahurattstaterar attsom
åtagandenarbetsgivares följer enligt lag och skallavtal bästsom

administreras finansieras.och Några offentliga åtagandennya
föreslås därför inte.

Utredningens förslag innebär kostnaderna för åtagandendeatt
finns förtydligas och det ekonomiska arbetsgivaransvaretattsom

hos statliga arbetsgivare stärks. Genom förslaget avtalsförmå-att
försäkringsmässiga grunder skall finansieras inomner myn-

digheternas fasta fårramanslag avtal förmånergenerösare ettom
direkt genomslag i myndigheternas ekonomiska ställning. De
föreslagna förändringarna myndigheterna incitament attger vara

frågarestriktiva i alltför avtalsförmåner. Utredning-generösaom
förslag bör därför ha dämpande effekt de offent-snarastens en
åtagandena.liga

10.2 J ämställdhetspolitiska konsekvenser

Utredningen skall redovisa eventuella jämställdhetspolitiska kon-
sekvenser sina förslag Dir. 1994:124. Utredningen inteharav
funnit dess förslag har några sådana konsekvenser. Införandetatt

försäkringslösningar kan visserligen omfördela kostnaderav
mellan verksamhetsområden, detta beroende utform-ärmen
ningen premiesättningen och inte något systematisktav synes

diskriminera mellan könen.sett
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11 Utredningens förslag

l 1.1 Lagstadgade arbetsgivaravgifter

Utredningen föreslår statliga arbetsgivare från och med denatt
juli skalll 1995 betala och redovisa lagstadgade arbetsgivaravgif-

allmän löneavgift och särskild löneskatt vissa förvärvsin-ter,
komster enligt regler gäller för arbetsmarknaden isamma som
övrigt. De särregleringar gäller för detta områdestatensom
skall därför upphävas.

Förslaget innebär de statliga arbetsgivarna skall betala lag-att
stadgade arbetsgivaravgifter enligt regleringen i lagen 1981:691

socialavgifter och lagen 1984:668 uppbörd social-om om av
avgifter från arbetsgivare allmän löneavgift enligt lagensamt
1994:1920 allmän löneavgift. Dessutom skall de statligaom ar-
betsgivarna betala särskild löneskatt enligt lagen 1990:659 om

Ävensärskild löneskatt vissa förvärvsinkomster. de icke-statli-
arbetsgivare knutna till det statliga avtalsområdetär och iga som

dag betalar lönekostnadspålägg statligasättsamma som myn-
digheter omfattas förslaget.av

För likställa med den övriga arbetsmarknadenatt vadstaten
gäller de lagstadgade arbetsgivaravgifterna föreslår utredningen
följande förändringar.

Förordningen 1969:54 beräkning och redovisningo om av
lönekostnadspålägg skall upphävas finansie-när en ny
ringsmodell för avtalsförsäkringarna inom det statliga
avtalsområdet börjar tillämpas. Enligt utredningens be-
dömning kan detta ske den januari1 1997. Under budget-
året 199596 skall lönekostnadspålägget minskas jämfört
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arbetsgivar-lagstadgadedetillmed hänsynmed i dag att
sätt.betalasavgifterna annat

skyldighetmyndigheternas attförordningsärskildEn om
utfär-skallinkomstbeskedetkostnadersocialaredovisa

redovis-ochberäkning1969:54förordningendas när om
lönekostnadspålägg upphävs.ning av

arbetsgivar-vissauppbörd1984:674Förordningen avom
upphävas.skallfrånavgifter staten

betala arbets-åläggasÄven skallarbetsgivare attstatliga
lageniförundantaget statenskadeavgift attgenom

Arbetsskadeersätt-bort.socialavgifter1981:691 tasom
skall1995juniutgångenefterinträffadefallning för av

skadefallDeArbetsskadefonden.belastadärmed som upp-
iochanställningsförhållandestatligtstått utanför somett

pensionsavgifter,Statliga nettoinkomsttitelnbelastardag
anslag.särskiltfinansierasstället överskall i

från arbets-socialavgifteruppbörd1984:668Lagen avom
arbetsgivarestatligatillämplig ävenskallgivare göras

bort.förundantaget tasstatenattgenom

hänvis-skallarbetsskadeförsäkring1976:380lagenI om
bort.förbestämmelserspeciella tastill statenningen

1977:284förordningenTillämpningsområdet för om
personskadeskydd be-statligtocharbetsskadeförsäkring

elleranställningmedomfattainteförgränsas att personer
hosuppdrag staten.

Statli-inkomsttitelntillbestämmelserandraHänvisningar i
nämndaföljdskallpensionsavgifter, netto av nusom enga

korrigeras.förslag
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Vad gäller hanteringen arbetsskador reglerats före denav som
föreslårjuli 19951 utredningen betalningsansvaret för deatt ar-

betsskadeersättningar i dag debiteras statsbudgetens in-som
komsttitel Statliga pensionsavgifter, skall föras till Ar-övernetto
betsskadefonden. Avseende betalningsansvaret för de arbetsska-

regleratsdor före den l juli 1995 debiteras affärsverkensom som
föreslår utredningen ingen förändring. Om nödvändigt skall detta

säkras speciellt regeringsbeslut.ettansvar genom
föreslårVidare utredningen Riksrevisionsverket och Riks-att

skatteverket i uppdrag fram anvisningar informa-ochatt tages
tionsmaterial de rutinerna för de statliga arbetsgivarna iom nya
syfte underlätta övergången Statens löne- ochatt samt att pen-
sionsverk och andra berörda administratörer lönesystemav upp-
märksammas förändringarna så anpassningar i kanrutinernaatt
genomföras.

föreslårUtredningen också Riksrevisionsverket och Riks-att
skatteverket i uppdrag utarbeta särskild kontrollrutin förattges en

statliga arbetsgivare inbetalade arbetsgivaravgifter åravseendeav
1995.

1.2 Avtalsförsäkringarl

föreslårUtredningen försäkringslösningar från och med denatt
1 januari 1997 skall tillämpas för finansieringen åtagandenav nya
avseende de fyra avtalsförmåner dagens lönekostnads-tre av som
pålägg förmånertäcka. De skallär finansierasavsett att som
enligt försäkringsmässiga principer tjänstepensioner enligtär
pensionsavtalen PA-91 och PA-SPR, tjänstegruppliversättning
enligt TGL-S personskadeersättning enligt PSA. skallStatensamt

fortsättningsvis behålla betalningsansvaretäven för åtagandende
uppkommit före den 1 januari 1997.som

Den fjärde avtalsfönnånen lönekostnadspålägget är avsettsom
täcka, pensionsersättning enligt Trygghetsavtalet, skall enligtatt

Övergångenutredningen finansieras arbetsgivarna i regi.av egen
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ljuli 1995.dengenomförasskallregiifinansieringtill egen
skall finan-1995juliden 1beviljats förePensionsersättning som

regler.gällandeenligtsieras nu
arbetsgivaremed andraarbetsgivarestatligalikställaFör att

i övrigtföravtalsförsäkringar attsamtbeskattningengällervad av
för-aktuellablir närförhållandentill deregleringen somanpassa

förändring-följandeföreslår utredningeninförssäkringslösningar
januari 1997.den lar

gruppliv-förpremieskattsärskild1990:1427I lagen omo
grupplivför-premier förbetalningskallförsäkring, avm.m.

beskattningshän-itjänstepensionsfondtill Statenssäkring
försäkrings-premie tillbetalningmedlikställasseende av

företag.

pensionskostna-löneskattsärskild1991:687Lagen omo
tjänstepensionspremierlikställasyfteiändrasskallder att

avgifter tilltjänstepensionsfond medtill Statensbetalade
speciella reglertillHänvisningentjänstepensionsförsäkring.

skall bort.för tasstaten

särskild löne-fastställande1991:704Förordningen avomo
upphävas.skallpensionskostnaderpåskatt statens

vissaförtjänstepension1991:1427Förordningen ar-omo
upphävas.skallanställningicke-statligmedbetstagare

enligtpensionsavgifter1984:222 stat-Förordningen omo
skall upphävas.tjänstepensionsbestämmelserliga

. avtalettillämpningen1988:242Förordningen omavomo
upphävas.skalltjänstegrupplivförsäkringstatens.

inkomsttiteln Statli-tillbestämmelserandraiHänvisningar. o, nämndaföljdskallpensionsavgifter, netto nuavsom enga
korrigeras.förslag
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gällerVad finansieringen och administrationen personskade-avi
ersättning enligt föreslårPSA utredningen regeringenatt ger
Arbetsgivarverket i uppdrag utarbeta förslag till försäk-att ett
ringslösning under den förutsättningen finansieringenatt över
statsbudgeten upphör den januaril 1997.

syftel tydliggöra funktionen försäkringsgivareatt som avse-
ende tjänstepensionsåtagande föreslårstatens utredningen att
Styrelsen för tjänstepensionsfond inrättasstatens myndig-som ny
het. Styrelsen skall ha övergripande för försäkrings-ett ansvar
modellen tillämpning och besluta premiesättning medom mera.
Statens tjänstepensionsfond skall premieinbetalningar frånmotta
anslutna arbetsgivare och betala pensionsförmånerut tryg-som

premierna. Det tjänstepensionsåtagandegats redangenom staten
ådragit sig skall tillgodoskrivas Statens tjänstepensionsfond som

fordran fonden åtar sig förstaten mot att utbetal-en att svara
ningen motsvarande pensionsförmåner. När tjänste-av statens
pensionsskuld överförs till Statens tjänstepensionsfond skall den
belastas med särskild löneskatt pensionskostnader. Utred-
ningen föreslår Statens löne- och pensionsverk skall kvarståatt

administratör den statliga tjänstepensionen och också fun-som av
kanslistöd Styrelsen för tjänstepensionsfond.statensgera som

Avseende tjänstegrupplivförsäkringen föreslår utredningen att
Styrelsen för tjänstepensionsfond övergripandestatens ettges an-

för försäkringens tekniska grunder, bland premiesätt-svar annat
ningen. Försäkringen föreslås administreras Statens löne- ochav
pensionsverk.

I samband med införandet försäkringsmässigt beräknadeav
premier för avtalsförsäkringarna föreslår utredningen de anslagatt

beviljats för finansiera inbetalningen lönekostnadspå-attsom av
lägget omfördelas mellan arbetsgivarna.

Den utformningennärmare Statens tjänstepensionsfond ochav
försäkringsmodellen för tjänstepensioner och tjänstegrupplivför-
säkring behöver utredas ytterligare. Utredningen förslår därför att

utredning tillsätts med uppdrag finna lösningar försnarasten att



l995z9SOUUtredningensförslagX6

med delinjeförsäkringsmodellen itillämpningenpraktiskaden av
det underlagochbetänkandedettaföreslagits iprinciper som

tjänstepensionsåtagande frånilämnats över statensrapportersom
Riksrevisionsverket.ochpensionsverklöne- ochStatens

föl-blandböruppdragutredningens annatkommandedenI
ingå.jande

tjänste-förStyrelsenförinstruktion statensförslag tillEtto
myndighetenmöjliggörutarbetasbör attpensionsfond som

föreslag-så kan denPåjanuari 1996. sättden linrättaskan
tjänste-förmed Styrelsensamråda statensutredningenna

försäkringsmo-införandetinförgod tidipensionsfond av
motsvarandeStyrelsen1997.ljanuaridendellen ges

ikraftträdande.förbereda dettid systemetssätt att nya

förmå-aktuelladeförpremierkorrektaFörsäkringstekniskto
meddifferentierasbörPremiernaberäknas.skallnerna Jgällerexempel vadförmåner, tillskildatillhänsyn pen-att

avtals-statligadetdelarolikatillämpassionsvillkor, av
området. -

v

statligamöjligt förskallformer detvilkaför iRegler varo
fram.regi böråtaganden isäkra tasarbetsgivare att egen

beräknas.kreditförsäkringpremier förHärvidlag bör

anslutaskall kunnaarbetsgivareicke-statligahurRegler föro
börtryggandeformeroch dessförsäkringsmodellentillsig

utarbetas.

be-uppbördsrutinersärskildavilkaklarläggasbörDet somo
särskildbetalningarbetsgivarnasstatligaför dehövs av

pensionskostnader.löneskatt

tillgångar hospåavkastningberäkningförPrinciper av0
Likaså skallfastläggas.skalltjänstepensionsfondStatens

försäkringsrörelseniöverskottutnyttjande ut-förregler av
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arbetas. Det bör vidare i vilkenövervägas mån lagen
1991:661 avkastningsskatt pensionsmedel skallom

tillämplig Statens tjänstepensionsfond ochanses vara om
lagtexten behöver anpassas.

Förslag bör utarbetas för hur förordningen 1980:759o om
utbetalning statliga tjänstepensionsförmåner och vissaav
socialförsäkringsförmåner, skall till de för-m.m. anpassas
hållanden blir aktuella försäkringsmodellennär börjarsom
tillämpas.



,w
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Författningsförslag12

12.1 Förslag till lag ändring i lagenom

1984:668 uppbörd socialavgifterom av
från arbetsgivare

Härigenom föreskrivs l § lagen 1984:668 uppbördatt om av
frånsocialavgifter arbetsgivare skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
1 §

denna lagI bestämmelser uppbörd arbetsgivaravgif-ges om av
enligt lagen 1981:691 socialavgifter.ter om
Lagen gäller arbets-inte

givaravgifter skallstatensom
Sådanabetala. på-avgifter

förs och redovisas enligt be-
stämmelser meddelassom av
regeringen.

Denna lag träder i kraft den ljuli 1995 och tillämpas första
pågången lön efter ikraftträdandet.utgessom

l Lagenomtryckt 1991:98.
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ändring i lagentill lagFörslag12.2 om

socialavgifter1981:691 om

1981:691lagenkap. l §föreskrivs 2Härigenom att om
lydelse.följandeskall hasocialavgifter

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
kap.2
l

iavgiftsunderlagdetskallarbetsgivareEn angessom
år betalavarje§§ för3 5-

sjukförsäkringsavgift med 6,23 procent,
5,86medfolkpensionsavgift procent,

.
13,00tilläggspensionsavgift med procent,

.
med 0,20delpensionsavgift procent,

.
med 1,38arbetsskadeavgift procent,

.
med 4,32arbetsmarknadsavgift procent,

.
arbetarskyddsavgift med 0,17 procent,

.
med 0,20lönegarantiavgift procent.

skallstycket dockandrakap. 2 §i 1Arbetsgivare avsessom
första stycket2 §kap.i llersättningbeträffande mavsessom
försäkring betalaallmän1962:381stycket lagenoch femte om

tilläggspensionsavgift.endast
arbets-betalar inteStaten

skadeavgijft.

tillämpasochjuli 1995kraft den lträder ilagDenna av-
dag.från medochbetalasersättninggiftspliktig ut sammasom

1989:633.omtrycktLagen
3 1994:1957.lydelseSenaste
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12.3 Förslag till lag ändring i lagenom

1976:380 arbetsskadeförsäkringom

Härigenom föreskrivs 7 kap. l § och 8 kap. 3 § lagenatt
1976:380 arbetsskadeförsäkring skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
kap.7
1 §

avgifter för finansie-Om Om avgifter för finansie-
ring arbetsskadeförsäk- ring arbetsskadeförsäk-av av
ringen föreskrivs i lagen ringen föreskrivs i lagen
1981:691 socialavgifter. 1981:691 socialavgifter.om om

gällerFör särskildastaten
bestämmelser meddelassom

regeringen.av

8 kap.
3 §

allmännaDen försäk- Den allmänna försäk-
ringskassa i 2 § ringskassa i 2 §som avses som avses
första stycket såskall första stycket såskallsnart snart
det kan ske bestämma den det kan ske bestämma dener- er-
sättning skall betalas sättning skall betalasut.som ut.som
Denna försäkringskassa får Denna försäkringskassa får
dock uppdra för- dock uppdra för-en annan en annan
säkringskassa bestämma säkringskassa bestämmaatt att
ersättningen. Beträffande ersättningen.er-

till arbetstagaresättning hos
gäller särskilda be-staten

stämmelser meddelassom av
regeringen.

1 omtrycktLagen 1993:357.
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ådragitförsäkrade har sig arbetsskada skallFrågan den enom
mån det behövs för bestämma ersättningi denendast prövas att

lag.enligt denna
1962:381 allmän för-i 20 kap. 2 § lagenBestämmelsen oma

fattasförordnande till dess slutligt beslut kan gällersäkring om
frå arbetsskadeförsäkringen.fråga ersättningiäven om

omedelbart,denna lag skall gällameddelas enligtBeslut som
myndighetföreskrivs i beslutet eller bestäms denannat avom

beslutet.har prövaattsom

i kraft den juli 1995.lag träder IDenna
affärsverktill arbetstagare anställd hosErsättning som var

ersättningenalltjämt verketinträffadeskadannär utges av om
utgången juni 1995.lagakraftvunnet beslut förefastställts i av
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12.4 Förslag till lag ändring i lagenom

1991:687 särskild pålöneskattom

pensionskostnader

Härigenom föreskrivs 2 och 5 §§ lagen l99lzö87att sär-om
skild löneskatt pensionskostnader skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Beskattningsunderlaget skall beräknas den under beskatt-som
ningsåret uppkomna skillnaden omellan sidana ena summan av
följande poster:

avgift för tjänstepensionsförsäkring,a
b avsättning till pensionsstiftelse,

c ökning konto tillAvsatt pensioner,av
d avgift för tjänstepen-

tillsioner Statens tjänstepen-
sionsfond,

d utbetalda pensioner utbetaldae pensioner som
utgårinte enligt lag utgåreller inte enligt lag, på grundsom

grund tjänstepensions- tjänstepensionsförsäkringav av
försäkring, eller från Statens tjänstepen-

sionsforzd,
utgiven ersättning för f utgivene ersättning för av

pensionsut-övertagen övertagenav annan pen- annan
sionsutfästelse, å åandra sidan fästelse, andra sidan

följande följandeposter: poster:summan av summan av
frånf gottgörelse frångottgörelsegpen- pen-

sionsstiftelse, sionsstiftelse,
minskningg konto minskning kontoav av
till pensioner,Avsatt till pensioner.Avsatt

Senastelydelse 1994:1926.
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lydelseFöreslagelzlydelseNuvarande

bokförd85bokförd i85 procenth procent avav
tillAvsattkontoskuldtillkonto Avsattskuld

beskattnings-vidpensionerbeskattnings-vidpensioner
multipliceradingångåretsmultipliceradingångårets

genomsnittligadenmedgenomsnittligamed den
kalen-understatslåneräntankalen-understatslåneräntan

ingångenförederåretingången närmastderåret förenärmast
beskattningsåret,beskattningsåret, avav

ersättning förerhållenför jersättningerhålleni
pensionsutfästelse,pensionsutfästelse, övertagenövertagen

fö-beloppnegativtkfö-negativt beloppj somsom
beskattningsårregåendebeskattningsårregående upp-upp-

tillämpningenkommit vidtillämpningenvidkommit avav
paragraf.dennaparagraf.denna

sådanavgift förmedskall inte räknasstycketförstaI posten a
lagenstycket 5förstal §omfattasgruppsjukförsäkring avsom

förvärvsinkomster.vissalöneskattsärskild0990:659 om
beskattningsåretfalldetbeskattningsåret IfallI det

12kortareellerlängre än12 äreller kortarelängre änär
iiskallmånaderihskall postenmånader posten

ijämkasstycketförstai mot-jämkasstycketförsta mot-
mån. Detsammasvarandemån. Detsammasvarande

pensionsskuldgällaskallpensionsskuldskall gälla omom
heltiihelth posteni posten avsessomavsessom

beskattnings-underupplösesbeskattnings-upplöses under
året.året.

denOm övertarOm den övertar ensomensom
pensionsutfästelse inte ärintepensionsutfästelse är

lagenligt dennaskattskyldiglagdennaenligtskattskyldig
utfästtidigareskall denutfästtidigareskall den somsom

ifunderpensioneniunder postenpensionen posten e
stycket detförstadetstycket taförsta uppta upp
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

verkliga värdet den verkliga värdetöver- den över-av av
utfästelsen detta utfästelsenär dettatagna ärtagnaom om

högre den utgivna högre denän ersätt- utgivnaän ersätt-
ningen. Om den befrias ningen. Om den befriassom som
från utfästelse inte från utfästelse inteär ären en
skattskyldig enligt denna lag skattskyldig enligt denna lag
skall den utfäs- skall denövertar utfäs-övertarsom som
telsen under i förstai telsen under förstaijposten posten
stycket det verkliga stycket det verkligata taupp upp
värdet den värdet denövertagna övertagnaav av
utfästelsen detta lägre utfästelsenär detta lägreärom om

erhållnaden ersättningen. erhållnadenän ersättningen.än
Vid beräkning beskattningsunderlaget skall bokförings-av

mässiga grunder tillämpas.

Bestämmelserna i taxeringslagen 1990:324 och uppbörds-
lagen 1953:272 gäller för särskild löneskatt pensionskost-
nader.

Särskild löneskatt som
skall betala fastställsstaten

och redovisas enligt bestäm-
melser meddelassom av re-
geringen.

Äldrelag iDenna träder kraft den l januari 1997. föreskrifter
tillämpas dock för beskattningsår påbörjats före ikraftträdan-som
det.
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ändring lagenFörslag till lag i12.5 om
särskild premieskatt för1990: 1427 om

grupplivförsäkring, m.m.

föreskrivs 2 5 §§ lagen 1990:1427Härigenom sär-att om-
grupplivförsäkring, skall ha följandepremieskatt förskild m.m.

lydelse.

Föreslagen lydelselydelseNuvarande
2 §

Skattskyldiga svenskaSkattskyldiga svenskaär är
försäkringsföretag,utländska Statensförsäkringsföretag,

frågaiförsäkringsföretag rjänstepensionsfond, utländ-om
iverksamhet drivs här frågaska försäkringsföretag isom

landet, arbetsgivare och verksamhet drivs härnii- somom
ringsidkare. arbetsgivarei landet, och nä-

ringsidkare.

3 §
försäkringsföretag föreligger skatteplikt för premie förFör

mån anvisningarnai den enligt punkt 12 tillgrupplivförsäkring av
kommunalskattelagen 1928:370enligt 32 § 322 § eller a mom.

skattepliktig intäkt eller iförmånen försäkringen inte denutgörav
anvisningarna tillmån andra stycket 23 §enligt punkt 23 av

premien.avdrag förförsäkringstagaren medgeslagsamma
föreligger För Statens tjänstepen-För staten

föreligger skatte-sionsfondför beloppskatteplikt som
tecknats för försäkringsföre-försäkring pliktutan att som

enligtbetalas i ersättningut tag.
försäk-avtal motsvararsom

förstaringsavtal isom avses
stycket.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För arbetsgivare fö- För arbetsgivare föreliggerannan
religger skatteplikt för belopp skatteplikt för belopp som

försäkring teck- försäkringutan att tecknatsutan attsom
betalas i ersättning, i betalas i ersättning,nats iut denut
månden ersättningen utgår mån utgårersättningen enligt

enligt villkor och med belopp villkor och med belopp isom
i huvudsak huvudsak försäk-motsvarar ut-som motsvarar

betalning enligt ringsavtal förstaistatenav som avses
andra stycket. stycket.

För arbetsgivare och näringsidkare föreligger skatteplikt för
premie för grupplivförsäkring meddelats i utomlands be-som en
driven försäkringsrörelse i den mån betalning premie mot-av
svarande försäkring till svenskt försäkringsföretag hade föranlett
skatteplikt för det svenska försäkringsföretaget enligt första
stycket.

4§
För skattskyldiga För skattskyldigasom av- som av-
i 3 § första stycket inträ- i 3 första§ och andrases ses

der skatteplikt premienär styckena inträder skatteplikt
Beskattningsunderla-mottas. premienär Beskatt-mottas.

95utgörs ningsunderlagetget procent 95utgörsav av av
premie. Skattenmottagen premie.procent mottagenav

uppgår till 43,47 Skatten uppgår tillprocent 43,47av pro-
underlaget. underlaget.cent av

Har försäkringsföretag för visst år tagit förett hög prelimi-ut
premie för försäkringnär i 3 § första stycket, skall be-som avses

skattningsunderlaget för nästföljande år nedsättas med belopp
för högt premie.motsvarar uttagensom

lydelseSenaste 1994:1925.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande
5

skattskyldigaFörskattskyldigaFör som av-som av-
inträ-tredje stycketi §3tredjeoch§ andrai 3 sesses

utbetalningskatteplikt vidderskattepliktinträderstyckena
där sägs.därutbetalning sägs.vid somsom

Skattenutbetalt belopp.Beskattningsunderlaget utgörs upp-av
underlaget.går till 76,90 procent av

och tillämpasjanuari 1997kraft den lträder ilagDenna
styckenaandraoch§ förstai 3skattskyldigaför avsessom

ikraftträdandet,tid efterochpremie mottas avsersom
beloppstyckettredjei 3 §skattskyldigaför2. avsessom

ikraftträdandet.eftertidochutbetalas avsersom

3 1994:1925.lydelseSenaste
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12.6 Förslag till förordning ändring iom

förordningen l969:54 beräkning ochom

redovisning lönekostnadspåläggav

Regeringen föreskriver 2 förordningen3 §§ l969:54att a-
beräkning och redovisning lönekostnadspålägg skall haom av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:
2

Lönekostnadspålägg Underlaget för beräkningen-
ligt § pål beräknas lön lönekostnadspålägg enligtsom av

i eller l § skall detsammautges pengar annan vara som
förersättning utfört arbete gäller för beräkning av

eller eljest med anledning arbetsgivaravgifter enligtav
docktjänsten, inte 2kap.pension, 3 5 §§ lagen-

eller andra skattepliktiga 1981:691 socialavgifter.om
förmåner. På förersättningar
resekostnader och ökade lev-
nadskostnader beräknas lö-
nekostnadspâlägg endast till
den del preliminär-
skatteavdrag skall göras
enligt 10 § uppbördslagen
1953:272.

l Förordningenomtryckt 1989:524.
2Senastelydelse1993:306.
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lydelse:FöreslagenNuvarande lydelse:

LönekostnadspåläggetLönekostnadspålägget ut-ut-
underlagdetdet X38,5 görgör procentprocent avav un-

statligberäknasberäknasderlag stat- avav somsom
eller statligtmyndighetmyndighet ellerlig annatannat

i förstai § l §statligt l avsesavses organ somorgan som
detstycket och llstycket och llförsta procentprocent av

beräknasberäknas underlagunderlagdet avsomsomav
statligtstatligt ickeicke som avsesorgan som av- organav

i § andra stycket.andra stycket. li l §ses

3§7
skall betala En myndighet skall betalamyndighetEn

lönekostnadspåläggetlönekostnadspålägget till till
Riksförsäkringsverket. Be-Riksförsäkringsverket. Be-

skall Riksförsäk-skall Riksförsäk- loppetloppet vara vara
ringsverket till handatill handaringsverket senastsenast

månadden i varje efteri varje 10den artonde dagen
månadmånad den beloppetmånad efter den be- Iavser.

får betalning skeRiksförsäk-loppet januari se-avser.
överföraskall Riksförsäkrings-ringsverket den 15.nast
tillmotsvarande belopp skall överföraverketstats- motsva-

checkräkning i Riks- statsverketsverkets rande belopp till
redovisa beloppetbanken och checkräkning i Riksbanken

inkomsttiteln Statliga underunder och redovisa beloppet
pensionsavgifter, Statligainkomsttitelnnetto. pen-

sionsavgifter, netto.

3 lydelse 1994:432.Senaste
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Nuvarande lydelse: Föreslagen lydelse:

En myndighet skall lönebeskedet redovisa summan av en
anställds

månadslön och
sociala bestå-kostnader på månadslänen [Jeö-

ende lönekostnadspålägg pande sociala kostnader be-av
och avgift för kompletterande stående arbetsgivaravgif-av
ålderspension. allmän läizeavgüt, .tvär-ter,

skild pålöneskatt för-vissa
värvsinkomster, lönekost-
nadspålägg, avgift för komp-

ålderspensionletterande och
därpå belöpande särskild lö-
neskatt på pensionskostnader

avsättningar till Trygg-samt
hetsstiftelsen.

Denna förordning träder i kraft den ljuli 1995 och tillämpas
avgiftspliktig ersättning betalas från och medutsom samma

dag.

4Senastelydelse 1994:82.
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upphävandeförordningtillFörslagl2.7 avom
ochberäkning196954förordningen om

lönekostnadspåläggredovisning av

beräk-1969254förordningenföreskriverRegeringen att om
upphöralönekostnzldspålägg skall attredovisningochning av

förordningenUpphävdaår 1996. Denutgångenvidgälla av
före dentidenlönekostnadspåläggdocktillämpas avsersom

januari 1997.l
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12.8 Förslag till förordning upphävandeom av
förordningen 1984:674 uppbördom av
vissa arbetsgivaravgifter från staten

Regeringen föreskriver förordningen 1984:674att om upp-
börd vissa arbetsgivaravgifter från skall upphörastatenav att
gälla vid utgången juni 1995. Den upphävda förordningenav
tillämpas pådock avgifter företiden den ljuli 1995.som avser
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redovisning tillförordningFörslag till12.9 om
kostnaderanställda socialastatligt om

föreskriver följande.Regeringen

skall lönebe-statligaoch andramyndigheterStatliga organ
anställdsredovisaskedet summan av en

månadslön och
beståendesociala kostnadermånadslönen belöpande av

arbetsgivaravgifter,a.
löneavgift,allmän

förvärvsinkomster,vissasärskild löneskattc.
personskadeavgift,statlig

premieskatt,grupplivförsäkringsavgift inklusivestatlige.
tjänstepensionsavgift,statlig

ålderspension,kompletterandeavgift för
pensionskostnader,särskild löneskatt

Trygghetsstiftelsen.avsättningar till

januari 1997.förordning träder i kraft den lDenna
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12.10 Förslag till förordning ändring iom

förordningen 1977:284 arbetsskade-om

försäkring och statligt personskadeskydd

Regeringen föreskriver 2l § förordningen 1977:284att om
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd skall ha föl-
jande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
2I §

Har arbetsskada ådragits i Om arbetsskada haren
anställning eller uppdrag hos ådragits i utbildning harsom

eller i utbildning anordnats utgårstaten staten,som av er-
har anordnats utgår sättning statsmedel.staten,av av
ersättning statsmedel.av

ÄldreDenna förordning träder i kraft den julil 1995. före-
skrifter gäller dock frågai skador inträffat före den l juliom som
1995.
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upphävandeförordningtillFörslag12.11 avom

tjänste-1991:1427förordningen om
medvissa arbetstagareförpension

anställningicke-statlig

l99lzl427förordningenföreskriverRegeringen omatt
anställningicke-statligmedarbetstagarevissatjänstepension för

upphävdaår l996. Denutgångenvidgällaupphöraskall att av
pensionsförmånfråga tillfortfarande i rättgällerförordningen om

gäller iår 1996. Detsammautgången avföreuppkommitsom
harefterlevandepensionsförmån deneftertillfråga rätt somom

pensionsförmån.tillrätt
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12.12 Förslag till förordning upphävandeom av
förordningen 1984:222 pensions-om

avgifter enligt statliga tjänstepensions-
bestämmelser

Regeringen föreskriver förordningen 1984:222att om pen-
sionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser skall
upphöra gälla vid utgången år 1996. Den upphävda förord-att av
ningen tillämpas dock för avgifter tiden före densom avser

januari1 1997.



1995:9SOUFäirjfatnzirzgsförslag108

upphävandeförordningtillFörslag12.13 avom

tillämpningen1988:242förordningen om

tjänstegruppliv-avtalet statensomav

försäkring

tilll-1988:242förordningenföreskriverRegeringen att om
tjänstegrupplivförsäkring skallavtaletlämpningen statensomav

år upphävda förord-utgången 1996. Dengälla vidupphöra att av
inträffatfråga försäkringsfallfortfarande igällerningen somom

år 1996.utgångenföre av
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12.14 Förslag till förordning upphävandeom av

förordningen 1991:704 fastställandeom
särskild löneskatt pensions-statensav

kostnader

Regeringen föreskriver förordningen 0991:704 fast-att om
ställande särskild löneskatt pensionskostnader skallstatensav
upphöra utgången årgälla vid 1996. Den upphävda förord-att av
ningen tillämpas pådock skatt tiden före den l januarisom avser
1997.
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13 Författningskommentarer

13.1 Förslaget till lag ändring i lagenom

1984:668 uppbörd socialavgifterom av
från arbetsgivare

Tillämpningsområdet för lagen vidgas meningenatt attgenom om
lagen inte gäller arbetsgivaravgifter skall betala stryks.statensom
Som följd därav ocksåstryks hänvisningen till speciella regleren
för staten.

13.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1981:691 socialavgifterom

Särregleringen för upphävs. Genom stryka meningenstaten att om
inte betalar arbetsskadeavgift likställsatt med övrigastaten staten

arbetsgivare.

13.3 Förslaget till lag ändring i lagenom
1976: 3 80 arbetsskadeförsäkringom

Genom statliga arbetsgivare åläggs betala arbetsskadeavgiftatt att
enligt lagen 1981:691 socialavgifter enligt reglerom samma

förgäller andra arbetsgivare kan hänvisningen till speciellasom
regler avgifter för strykas.statenom
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föreslås finansierasersättning till statliga arbetstagareUtbetald
till särskilda reglervarför hänvisningenArbetsskadefondenvia

kan strykas.arbetstagare hosersättning tillför staten

ändring i lagentill lagFörslaget13.4 om

på1991:687 särskild löneskattom

pensionskostnader

myndig-tjänstepensionsavgifter betalade tilllikställaGenom att
för tjänstepen-tjänstepensionsfond med avgifterheten Statens

statliga andralikställs beskattningen för ochsionsförsäkring
arbetsgivare.

avseende särskildtill särskilda bestämmelserHänvisningen
föreslagnaskall betala stryks. Denpensionsskatt statensom

genomförande bör ställ-försäkringsmodellensutredningen taom
försärskilda uppbördsrutiner skalltill reglerning statenomom

lagen.införas i

till ändring i lagenFörslaget lag13.5 om

premieskatt för1427 särskild1990: om

grupplivförsäkring, m.m.

tjänstegrupplivför-beskattningshänseende likställaiGenom att
tjänstepen-till myndigheten Statenssäkringspremier betalade

försäkringsföretag kanpremier betalade till dagenssionsfond med
påläggs därmed Sta-för upphävas. Skattepliktensärregler staten

och premie.tjänstepensionsfond skall beräknas mottagentens
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13.6 Förslaget till förordning ändring iom

förordningen l969:54 beräkning ochom

redovisning lönekostnadspåläggav

förändringarDe i förordningen föreslåshär avseddaärsom som
lösning under den tid krävs förtemporär utreda och in-atten som

föra försäkringslösningar för finansiera de avtalsförmåneiatt
lönekostnadspålägget täcka. Avgiftssatsen för löne-är avsett att
kostnadspålägget sänks med hänsyn till de lagstadgadeatt
arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften betalas i

ordning lönekostnadspålägget.viaänannan
Beräkningsunderlaget för avgifterna bör praktiska skälav vara

detsamma för de lagstadgade arbetsgivaravgifterna.som
Förfallodagen samordnas förfallodagenmed för betalningen av

de lagstadgade arbetsgivaravgifterna.
Underlaget för redovisning sociala avgifter specificerasav

med hänsyn till andra förändringar.

13.7 Förslaget till förordning upphävandeom av

förordningen 196954 beräkning ochom

redovisning lönekostnadspåläggav

Förordningen l969:54 beräkning och redovisning löne-om av
kostnadspålägg utgångenkan upphävas vid 1996 eftersom fi-av
nansieringen de avtalsreglerade förmåner det kvarvarande lö-av
nekostnadspålägget föreslåstäcka finansieras för-attavser genom
säkringspremier från och med den januari 1997.l

Vad regleringengäller information till statligt anställdaom om
sociala föreslårkostnader utredningen förordning utfär-att en ny
das.
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upphävandeförordningtillFörslaget13.8 avom

uppbörd1984:674förordningen om av
frånarbetsgivaravgiftervissa staten

arbetsgivaravgiftervissauppbörd1984:674Förordningen om av
föreslåsarbetsgivarestatligaeftersomupphävasfrån kanstaten

frånsocialavgifteruppbörd1984:668omfattas lagen avomav
arbetsgivare.

tillredovisningförordningtillFörslaget13.9 om
sociala kostnaderanställdastatligt om

beräkning och1969:54förordningenföljdSom att re-omen av
måsteföreslåslönekostnadspâlägg upphävasdovisning en nyav

kvarstå,redovisningskravet skalldels förinförasförordning att
kostnader skallsocialaredovisningenförför underlagetdels att av

specificeras.
be-1969:54i förordningenundantagnaAffärsverken är om

där-lönekostnadspålägg och omfattasredovisningochräkning av
sociala kostnaderredovisningregleringen därinteför avomav

regeringsbeslut skallsärskiltEnligtlönebesked.löntagarnas ett
lönebeske-kostnaderredovisa socialaaffarsverkendock även

affärsverken.omfattaförordning bördet. En ävenny

iändringtill förordningFörslaget13.10 om
arbetsskade-1977:284förordningen om

personskadeskyddoch statligtförsäkring

enbartändras i syfteFörordningens 21 § att personer somavse
arbetsskadeförsäkring efter-1976:380lagenomfattasinte omav
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vid arbetsskadaersättning för med statlig anställsom personer
ning föreslås finansieras Arbetsskztdefondcn.genom

13.11 Förslaget till förordning upphävandeom av
förordningen 1991 1427 tjänste-: om

pension för vissa arbetstagare med

icke-statlig anställning

När försäkringsmässigt finansieringssystem har införts för denett
statliga tjänstepensionen bör arbetsgivare har naturligsom en
koppling till områdetsdet statliga tjänstepensionsbestämmelser ha
möjlighet sluta motsvarande pensionsavtal och ansluta sigatt att
till tryggandesystemet. Därmed kan förordningen 1991:1427 om
tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
upphävas.

13.12 Förslaget till förordning upphävandeom av

förordningen 1984:222 pensions-om

avgifter enligt statliga tjänstepensions-
bestämmelser

försäkringsmässigtNär finansieringssystem har införts för denett
statliga tjänstepensionen bör arbetsgivare har naturligsom en
koppling till det statliga områdets tjänstepensionsbestämmelser

möjlighet ansökan hos försäkringsgivaren anslutaattges genom
sig till tryggandesystemet. kanDärmed förordningen 1984:222

pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelserom
upphävas.
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till förordning13.13 Förslaget upphävandeom av

förordningen 1988:242 tillämpningenom
avtalet tjänstegruppliv-statensomav

försäkring

försäkringsmässigt finansieringssystemNär har införts för denett
statliga tjänstegrupplivförsäkringen bör arbetsgivare harsom en
naturlig koppling till det statliga området möjlighet anslutaattges
sig till försäkringen. Därmed kan förordningen 1988:242 om
tillämpningen avtalet tjänstegrupplivförsäkringstatensav om
upphävas.

Statens tjänstegrupplivförsäkring påtillämpas antalett grupper
inget anställningsförhållande råder.där reglerasDetta i följande

förordningar.

Förordningen 1988:243 grupplivförsäkring för vissaom
lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter.
Förordningen 1988:244 grupplivförsäkring för delta-om

i arbetsmarknadsutbildning fl.gare m.
Förordningen 1988:245 grupplivförsäkring för dokto-om
rander.
Förordningen 1988:246 grupplivförsäkring för värn-om
pliktiga fl.m.

förordningar förbör kompletteras med regler administrati-Dessa
förmånen.rutiner och för finansieringenva av
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13.14 Förslaget till förordning upphävandeom av
förordningen 1991:704 fastställandeom

särskild löneskatt pensions-statensav
kostnader

Statliga arbetsgivare föreslås betala särskild löneskatt pen-
sionskostnader enligt regler andra arbetsgivare vilketsamma som

förordningengör 1991:704 fastställandeatt särskild löne-om av
skatt pensionskostnader kan upphävas.statens
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Icke-statliga institutioner med statliga
avtalsförsäkrin gar

Vissa arbetstagare med icke-statlig anställning omfattas i dag av
de statliga tjänstepensionsförmånerna och den statliga tjänste-
grupplivförsäkringen. Vanligen historiska förhållandenär orsak
till tillämpningsområdet för avtalen utvidgats. några fallI haratt
också icke-statliga arbetsgivare erhållit möjlighet sinaatt trygga
åtaganden vid arbetsskada enligt PSA efter regeringsbeslut.
Någon motsvarande utvidgning avseende möjligheten erhållaatt
pensionsersättning förekommer inte.

De arbetsgivare i dag kopplade till detärsom gemensamma
finansieringssystemet för statliga avtalsförsäkringar bör enligt
utredningens mening erbjudas denna möjlighet i framtiden.även
Deltagandet skall ske villkor för statliga arbetsgi-samma som

det vill försäkringsmässigtsäga fastställdaattvare, genom pre-
Ävenmier betalas. icke-statliga arbetsgivare i dag inte ärsom

knutna till det finansieringssystemet hargemensamma men som
naturlig koppling till det statliga området bör möjligheten attges

ansluta sig till försäkringarna.
I verksamheter löner finansieras med statsbidrag betalas ivars

dag i vissa fall inte hela statsbidraget delar förs direkt tillut utan
statsbudgetens inkomsttitel Statliga pensionsavgifter, netto som
reducerat lönekostnadspålägg. Sådana lösningar bör i framtiden
inte förekomma. Hela det aktuella statsbidraget bör i stället beta-
las och arbetsgivaren ansvarig för aktuellaut göras premieratt
betalas. På detta förstärks och förtydligassätt arbetsgivaransvaret.

Det ocksåbör möjligt finansiera avtalsåtagandena iattvara
regi. I verksamheter finansieras med statliga medel äregen som

det motiverat arbetsgivarna sådanai fall åläggs betalaatt att en
kreditförsäkringspremie. Den lämpliga utformningen detta börav
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premiesätt-angåendeutredningsarbetetfortsattadetiklarläggas
medning mera.

deåstadkommaförkrävsförfattningsändringzir attDe som
reduceföljande. Detförespråkarutredningen ärförändringar som

âstaclkoms attslopas. Dettalönekostnadspåläggetrade genom
löne-redovisningochberäkningl969:54förordningen avom

tjänste-1991:1427Förordningenkostnadspålägg upphävs. om
ochanställningicke-statligmedarbetstagarevissaförpension

statligaenligtpensionsavgifter1984:222förordningen om
1988:242Förordningenupphävs.tjänstepensionsbestämmelser

tjänstegrupplivförsäkringavtalettillämpningen statensomavom
tjänstegruppliv-19881243-246likaså. Förordningarnaupphävs om

kompletterasanställdainte ärför vissaförsäkring somgrupper
författ-Samtligafinansieras.förmânernahuruppgiftermed om

ljanuari 1997.kraft deniträdaningsändringar bör

Tjänstepensioner

deomfattasarbetsgivareicke-statligavissahosArbetstagare av
avvikelser. Detjänstepensionsförmånerna med smärrestatliga

lönekostna-sådana däralltframförberörs ärverksamheter som
tidigareverksamhetendärellerstatsbidragmedfinansierasderna

hararbetstagareenskildaVissareglerad.statligtellerstatligvarit
övergåttharverksamheterpensionsrättstatlig närpersonliggivits

iberedas platskunnatarbetstagareallaregi och inteicke-statligi
arbetstagareicke-statligaAndrapensionsplan. grupper avannan

arbets-icke-statligaGruppenpensionsrätt.statligreguljärhar av
heterogentjänstepensionstatlig ärförreglernaföljergivare som

mellangradbetydandeisigskiljerfinansieringenförreglernaoch
heltäckandepensionsverk förochlöne-Statens ettolika grupper.

omfattas.arbetsgivarederegister över som
icke-vilkaochberördaarbetsgivare ärVilka grupper avsom

tjänstepensions-statligadeomfattasarbetstagarestatliga avsom
tjänstepen-1991:1427förordningeniförmånerna regleras om
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sion för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning. Vidare har
antal arbetstagare hos icke-statliga institutioner knutits till deett

statliga tjänstepensionsförmånerna särskilda regeringsbe-genom
slut. Dessutom vissa icke-statliga arbetsgivareär knutna till det
statliga avtalsområdet frivilligt medlemskap i Arbets-genom
givarverket.

Pensionsförmånerna finansieras i vissa fall arbetsgivaren iav
regi vanligast finansieringen sker statsbudge-är överattegen men

arbetsgivaren åläggs betala reducerat lönekost-ten att attgenom
nadspålägg eller speciella pensionsavgifter.

Det reducerade lönekostnadspålägget regleras i förordningen
1969:54 beräkning och redovisning lönekostnadspålägg.om av
Regeringen bestämmer vilka icke-statliga arbetsgivare vars
arbetstagare omfattas de statliga tjänstepensionsbestämmel-av

skall betala reducerat lönekostnadspålägg. Det reduce-serna som
rade lönekostnadspålägget uppgår normalt till 11 löne-procent av

och beräknas underlag det lönekost-summan samma som
nadspålägg statliga arbetsgivare betalar.

Vilka arbetsgivare skall betala pensionsavgifter reglerassom
dels i förordningen 1984:222 pensionsavgifter enligt statligaom
tjänstepensionsbestämmelser, dels särskilda regeringsbeslut. Iav
normalfallet uppgår avgiften till 8 lönesumman. Förprocent av
arbetstagare vid och musikinstitutioner med lägreteater- pen-
sionsålder 65 år avgiftenän 11 lönesumman.är deIprocent av
fall arbetstagare har givits personlig statlig pensionsrätt har pen-
sionsavgiften bestämts regeringen från fall till fall. dennaFörav

varierar avgiftsuttaget mellan 8 och 11,85 någraIprocent.grupp
fall har arbetstagare tillerkänts personlig statlig pensionsrätt utan

någon avgift Totalt skall tjänstepensionsavgifteratt betalastas ut.
för omkring 2 000 arbetstagare. De totala inbetalade avgifterna
uppgår till drygt 28 miljoner årligen.kronor

De omfattas de statliga tjänstepensions-grupper som av
bestämmelserna beskrivs i det följande.närmare
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bilagemyndigheternaså kalladeDe

vidkommunställföreträdare för1965:576lagenGenom om
regeringsbeslutdärpå följandeochavtalsförhandlingarvissa m.m.

avtalsområ-statligai detarbetsgivareicke-statligaingår antalett
statligadedärmedomfattashos dessaArbetstagarnadet. av
försäk-vidingår arbetstagaretjänstepensionsförmånerna. Här

arbetstagaresärskilt avtal,enligt prästerringskassorna samtett
såstiftelseform, debedrivs iåtta institutionerytterligarevid som

anställdaförsäkringskassornasbilagemyndigheterna. Förkallade
regi.itjänstepensionernafinansierasoch för präster egen

regle-institutionernaåttaåterstående icke-statligadeFör tre av
förordningeniicke-statliga arbetstagareförtjänstepensionernaras

icke-statligmedtjänstepension för arbetstagare1991:1427 om
pensionsavgifterförordningen 1984:222och ianställning om

Svenskatjänstepensionsbestämmelser. Dessa ärstatligaenligt
SIPRI.lantbruksakademienochspråknämnden, Skogs- samt

SvenskaRiksutställningar,NordiskafemövrigaDe är museet,
Collaborating Centreoch WHOTekniskainstitutet, museet on

avseendeuppträder i dettaMonitoring. DessaInternational Drug
lönekostnadspålägg.och betalarmyndigheterstatligasom

vid vissaför kommunställföreträdare1965:576Lagen om
utgångenvidgällaupphördeavtalsförhandlingar att avm.m.

tillknutnalagenarbetsgivaredeFlertalet1994. vargenomsomav
fri-trädaemellertid valtavtalsområdet harstatligadet att som

fortsätt-därmedArbetsgivarverket och ävenimedlemmarvilliga
avtalsområdet.ingå statligai detningsvis

institutionerNordiska

iarbetstagaremedinstitutionernordiskavidarbetstagareFör
avtal mellanGenomlönekostnadspålägg betalas.skallSverige ett

rättsligadenSverigeochIsland, NorgeFinland,Danmark, om
haranställdaoch derasinstitutionersamnordiskaförställningen

förbinder sigtjänstgöringslandvarjeöverenskommits att taatt
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anställda vid institutionerna medlemmar i landets statligasom
pensionsordning villkor gäller för motsvarandesamma som
statliga tjänster i tjänstgöringslandet.

De nordiska institutioner har detta avtal i sina stad-nämntsom
skall därmed uppträda svensk statlig myndighet ochgar som en

betala lönekostnadspålägg vanligt I vissa fall harsätt. inte
institutionerna följt dessa regler. Det bör därför klargöras i det
fortsatta utredningsarbetet i vilken mån engångsavsáttningar är
nödvändiga förgöra arbetstagarnas tjänstepensionenatt att trygga

Reducerat lönekostnadspålägg

Det typiska exemplet verksamheter där den statliga tjänste-
pensionsförmånen finansieras med reducerat lönekostnadspålägg

och musikinstitutionerär lönekostnaderteater- finansierasvars
med statliga bidrag. Antalet sådana institutioner uppgår till om-
kring trettio. Normalt betalar den myndighet betalar ut stats-som
bidraget också reducerat lönekostnadspålägg verksamhetens
lönekostnader.

Kammarkollegiet disponerar statsbidrag till Operan, Drama-
tiska Svenska Riksteatern Svenskateatern, Rikskonsertersamt
och betalar reducerat lönekostnadspålägg ll för arbets-procent

hos dessa. För musiker vid Svenska Rikskonsertertagare betalas
dock 8 i reducerat lönekostnadspålägg. Kammarkollegietprocent
disponerar statsbidrag för Dansmuseifonden,även Drottning-
holms Carl och Olga Milles Lidingöhem,teatermuseum, Thielska
galleriet Akademien för de fria konsterna.samt

För andra institutioner, exempelvis länsteatrarna, disponerar
Statens kulturråd statsbidraget Bidrag till dans- ochteatern
musikgrupper En del statsbidraget hålls inne och försm.m. av

reducerat lönekostnadspålägg.som
Reducerat lönekostnadspålägg skall betalas för lokal-även

anställd personal i utrikesförvaltningen vilka omfattas statligaav
tjänstepensionsförmåner enligt särskilt avtal. Enligt regle-ett
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pålönekostnadspåläggskallUtrikesdepartementetförringsbrevet
förregleringsbrevetEnligtbetalas.lönesummanprocent av

skall dessutompensionsavgifter,Statligainkomsttiteln netto
ersättningellerlönbetalaslönekostnadspåläggreducerat annan

kungörelsenenligtdonationsmedelgåvo- ellermedbetalassom
gåvo- dona-ochstatsverketförmottagande1964:484 avom

tionsmedel.

pensionsrättreguljärmedarbetstagareförPensionsavgifter

reguljärharanställdaarbetsgivareicke-statligaBland de vars
betalaspensionsavgifter skallvilkaförochpensionsrättstatlig
statligaenligtpensionsavgifter1984:222förordningenenligt om

statsunder-andraåterfinns blandtjänstepensionsbestämmelser
dennaprivatskolor. Ivissaochutlandsskolorsvenskastödda

jägareförbundet, Han-Svenskaockså bland andraingårgrupp
Kungliga hovstaten.språknämndenSvenskadikappinstitutet, samt

i vissalönesumman8normalfalletiAvgiften procentär menav
lönesummanavgift ll ut.fall procenttas aven

pensionsverk harochlöne-från ettStatensuppgiftEnligt
svenskastatsunderstöddavid ut-arbetstagarehundratalknappt

budgetåret 199495Från medochpensionsrätt.statliglandsskolor
pensionsavgifter. Deförordningentillknutnatjänsternaär om

kommu-föreprivatskolorsvenskatjugotalvidanställda somett
fort-avtal harstatligaföljdeskolanoffentligadennaliseringen av

avgifter.finansieradtjänstepensionstatligfarande genom
från anslagetfinansieraslönarbetstagareVidare har vars

Statensdisponerasvilketmusikverksamhet,regionaltillBidrag av
Grup-avgifter.medfinansieraspensionsrättkulturråd, statlig som

påfördeladearbetstagare600omkringomfattauppskattaskanpen
institutioner.tjugotalett
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Arbetstagare med personlig statlig pensionsrätt

Vissa arbetstagare tjänster överförts från statlig till privatvars
regi pensionsrätt inte kunnat föras till denövermen vars pen-
sionsplan den arbetsgivaren tillämpar har tillerkänts personlignye
statlig pensionsrätt. Avgiften varierar mellan olika bero-grupper

pående sammansättningen arbetstagare.av
Som exempel kan denämnas statsunderstödda folkhögskolor-

statliga reglering avskaffades 1991. Efter avregleringenna, vars
tillerkändes kommunala och landstingskommunala skolor kom-
munal pensionsrätt såoch kallade rörelseskolor ITP-tillhörighet.
Vissa arbetstagare kunde dock inte pensionstillhörighetges ny
och dessa tillerkändes personlig statlig pensionsrätt. Denna grupp
består totalt cirka 80 arbetstagare åtminstone hälftenav varav re-
dan pensionerats. Avgiften för arbetstagarna i uppgår tillgruppen
8 procent.

Även arbetstagare vid bland SweMaint AB och Swebus-annat
AB har givits personlig statlig pensionsrätt.gruppen Totalt har

omkring 200 arbetstagare med icke-statlig anställning tillerkänts
personlig statlig pensionsrätt.

Finansiering i regiegen

Två icke-statliga arbetsgivare anställda omfattas statligavars av
tjänstepensionsbestämmelser enligt förordningen 1991:1427 om
tjänstepension för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning
finansierar tjänstepensionerna i regi. Dessa Kungligaäregen
Djurgårdens förvaltning och Allmänna barnhuset. Pensionshante-
ringen administreras Statens löne- och pensionsverkav som
direktdebiterar arbetsgivarna.
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TGL-SenligtGrupplivförsäkring

tillämpasTGL-StjänstegrupplivförsäkringAvtalet statensom
områden därantalicke-statliga arbetstagarerad ettsamten
förordningenIanställningsförhållande föreligger.egentligtinget

tjänstegrupplivförsäkringtillämpningen1988:242 statensavom
ocksåHärskall tillämpas.områden avtaletdär attde angesanges
ochlöne-Statensskallfalli dessautbetalningar göras pen-av

pensionsavgifter,Statligafrån inkomsttitelnsionsverk netto.
arbetstagareicke-statligaTillämpningsområdet vad gäller
icke-statligamed dedelariöverensstämmer stora grupper av

skillnaderVissapensionsrätt.statligreguljärhararbetstagare som
deNoterbartdock.tillämpningsområdet förekommer är atti

tjäns-den statligaomfattasmusikinstitutionerochteater- avsom
tillämpningenförordningenomfattasintetepensionsrätten omav

pensionsrätt tilläm-statlighardeTGL-S. Utöver grupper somav
Tipstjänstanställda ABockså arbetstagare samtTGL-S avpas

Ävenvid TGOJ AB.ITP-planomfattasintearbetstagare avsom
Jönköping vilkaiHögskolanhögskola ochtekniskaChalmers

TGL-S.tillämparstiftelseformidrivsnumera
arbetstagarearbetsgivareicke-statligaskallnormalfalletI vars

uppgående till 600 kronorpremiebetalaTGL-Somfattas enav
ochlöne-betalas till Statensskallår. Premienocharbetstagareper

pensionsavgifter,Statligainkomsttitelnföras tillochpensionsverk
lönekostnadspåläggbetalar reduceratarbetsgivarenfallI denetto.

lönekostnadspåläggetdå reduceradedetpremiebetalas ingen
TGL-S.också finansieratjänstepensionerförutom är attavsett

betalaskyldigainstitutionernanordiska ärde atthellerInte pre-
betala lönekost-dessatidigare skalldiskuteratsmier, sommen

myndigheter.statliganadspålägg sätt somsamma
förkostnadernaförsjälvaoch TGOJ ABTipstjänstAB svarar

arbets-icke-statliganågra detjänstegrupplivförsäkringen. För av
omfattastillämpningsförordningenenligtarbetstagaregivare vars

tjänste-finansieringuttaladi klartextingenfinnsTGL-S avav
finan-för dessaTjänstepensionergrupplivförsäkringen. grupper
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sieras med avgifter enligt förordningen 1984:222 pensions-om
avgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser.

Enligt förordningen 1988:242 tillämpningen avtaletom av
tjänstegrupplivförsäkring skall TGL-S tillämpas ocksåstatensom

följande grupper.

Vissa lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyn-o
digheter. Omfattningen regleras i förordningen 1988:243

grupplivförsäkring för vissa lokalanställda arbetstagareom
vid utlandsmyndigheter.svenska

Deltagare i arbetsmarknadsutbildning. Omfattningen regle-o
i förordningen 1988:244 grupplivförsäkring förras om

deltagare i arbetsmarknadsutbildning fl. Arbetsmark-m.
nadsstyrelsen för kostnaderna för tjänstegrupplivför-svarar
säkringen för denna grupp.

Doktorander inte har anställning motsva-0 som en som ger
rande förmåner har utbildningsbidrag. Omfatt-men som
ningen regleras i förordningen 1988:245 grupplivför-om
säkring för doktorander.

Värnpliktiga saknar motsvarande försäkringsskydd.o som
Omfattningen regleras i förordningen 1988:246 om
gruppliversättning för värnpliktiga fl.m.

Från inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, betalar Statensnetto
löne- och pensionsverk också frånersättning grupplivförsäk-ut
ring enligt det avtal tjänstegruppliv ingår i bolagsavtalet,om som
BOA. Denna tjänstegrupplivförsäkring, kallad BOA-TGL, finan-
sieras med premier betalas de bolag tillämpar BOA.som av som
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PSAenligtPersonskadeförsäkring

vid-inteharPSAPersonskadeavtaletTillämpningsområdet för
utsträck-iarbetstagareicke-statligaomfattatill sammaattgats

statligatjänstepensionsförmånerna och denstatligadening som
dockarbetsgivareicke-statliga ärTretjänstegrupplivförsäkringen.

förtill finansieringssystemetstatligadetanslutna gemensamma
PSA.

i Jönkö-HögskolanochhögskolatekniskaChalmersDessa är
Handikappinstitutet.stiftelseformidrivs samtping numerasom

givitsarbetsgivaredessaregeringsbeslut harsärskildaGenom
förfinansieringssystemetingå i detmöjlighet att gemensamma

för dessaPremienpremie.särskildbetalardePSA mot att en
lönesumman.0,25tillfastställdarbetsgivare procentär av

fåansökthararbetsgivareicke-statlig attnågonYtterligare om
Något harbeslutPSA.finansieringendeningå avgemensammal

fattatsdock inte ännu.
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Nuvarande lydelse förordningenav

196954 beräkning ochom

redovisning lönekostnadspåläggav

1 § Lönekostnadspålägg beräknas statlig myndighet ellerav
statligt affärsverk.annat utomorgan

Lönekostnadspålägg beräknas vidare, i månden regeringen
bestämmer, på lön icke statligt inom tillämp-utgessom av organ
ningsområdet för förordningen 1991:1427 tjänstepension förom
vissa arbetstagare med icke-statlig anställning eller statligt pen-
sionsavtal reducerat lönekostnadspâlägg.

2 § Lönekostnadspålägg enligt l § beräknas på lön iutgessom
eller ersättning för utfört arbete eller eljest medpengar annan

anledning tjänsten, dock inte pension, eller andra skattepliktigaav
förmåner. På ersättningar för resekostnader och ökade levnads-
kostnader beräknas lönekostnadspålägg endast till den del pre-
liminärskatteavdrag skall enligt 10 § uppbördslagengöras
1953:272.

Lönekostnadspålägget 38,5 det underlagutgör procent av som
beräknas statlig myndighet eller statligtannatav organ som avses
i l § första stycket och 11 det underlag beräknasprocent av som

icke statligt i § andral stycket.av organ som avses

3§ En myndighet skall betala lönekostnadspålägget till Riks-
försäkringsverket. Beloppet skall Riksförsäkringsverket tillvara
handa den artonde dagen månadi varje efter den månadsenast
beloppet Riksförsäkringsverket skall överföra motsvarandeavser.
belopp till statsverkets checkräkning i Riksbanken och redovisa
beloppet under inkomsttiteln Statliga pensionsavgifter, netto.
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redovisalönebeskedetskallmyndighetEn3 § avsummana
anställdsen

ochmånadslön
lönekostnadspålägg ochbeståendekostnadersociala av-av

ålderspension.kompletterandeförgift

föreskrifterytterligarefår demeddelaRiksrevisionsverket4§
förordning.dennaverkställighetenförbehövs avsom

Ändringar 1994:82med SFSochtillinförda
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.aKommittédirektiv
WW

W

Dir. 1993:89
Arbetsgivaravgifter för statliga myndigheter

Dir. 1993:89

Beslut vid regeringssammanträde 1993-06- 71

Chefen för Finansdepartementet, statsrådet Wibble, anför.

Mitt förslag
Jag föreslår särskild utredare tillkallas föratt studera förutsätt-en att
ningarna för och lämna förslag till med arbetsgivaravgifter förett system
statliga myndigheterstatlig verksamhet. Systemet bör detmotsvara som
gäller den privata sektorn.

Utöver börlagstadgade socialavgifter och särskild löneskatt i systemet
ingå avgifter följer kollektivavtalsom av

Bakgrund

I budgetpropositionen 1992 aviserade regeringen sin avsikt tillkallaatt en
särskild utredare skall studera förutsättningarna för införasom att
arbetsgivaravgifter för statligaäven myndigheter prop. 199192: 100 bi1.l

48, bet.l99l92:FiU20, rskr. 199192:128. Syftets. är göraatt
anställningsförhållandena inom jämförbara med de råderstaten som
arbetsmarknaden i övrigt och förstärka självständigt arbetsgivaransvarett
för de totala personalkostnaderna vid myndigheterna.

detI nuvarande för finansiering personalomkostnadersystemet av
redovisas dessa fåmed undantag schablon lönekostnadspåläggsom en -

I Begreppetarbetsgivaravgiftanvändsfortsättningsvisi dettadirektiv densamladesombenämningenför lagstadgadesocialavgifter,särskildlöneskattochavgifter följersom avkollektivavtal.



1995:9sou3Bilaga134

avtalskostnadersocialavgifter ochlagstadgadebådeomfattarLKPLKP.
in-frånkollektivträknasPersonalomkostnadernalön. enavutöver

Statligainkomsttiteln 5211myndighetersamtliga pen-förkomsttitel
statligaför densärlösninginnebärDettasionsavgifter, netto. system en

Systemetarbetsmarknaden.övrigadenförhållande tilliarbetsmarknaden
intearbetsgivarefunktionsinledning imyndigheternasmedför somatt

personalkostnader intesådanapåverka avsernågot incitament somattges
löner.

i kraft prop.räntekontomedträder1993juli systemetlDen
rskr.l99293:l89.20,bet.199293:FiU2.3,avsnittbil. ll99293:100

dåkommeri dag attLKP görsomföringbokföringsmässigaDen somav
utbetalningar.verkligamedersättas

lönpersonalkostnader utöverinriktningen börframtida attDen vara
verkställaiställetbörMyndigheternaschablon.betalasskallinte ut som en

ändamåltill deochdetarbetsgivaravgifter sätt somutbetalningar av
bildklarsåledes haskallMyndighetenavtal.och avlagföljer enav

anställd.arbetstagarehaföljerkostnaderfaktiska attsamtliga enavsom
kollektivavtalgrundbetalasskallarbetsgivaravgifternadelTill den av

påverkasåsom arbetsgivaremyndighetenförincitamentdärmed attskapas
godsynpunktmyndighetenssåavtal,i dessainnehållet att uren

uppnås.kostnaderförmåner ochavtalensmellanavvägning
uppdragibudgetåret 198182fick attRRVRiksrevisionsverket se

redovisadesvilketlönekostnadspåläggetförberäkningsunderlagetöver
uppdrag överangående RRVs att1985 i Rapportenjanuari se17den

därredovisarRRVlönekostnadspåläggförberäkningsunderlaget m.m.
pensionsavgifter,Statliga5211inkomsttitelnsaldotanalysbl.a. aven

juli 1993har den 1RRVsaldot.påverkarfaktorerolikadeoch somnetto
utgiftsposternaochinkomst-analysuppdrag göraförnyatfått att avenett

inkomsttiteln.
innebärpensionerfinansiering attförnuvarandeDet systemet av
järnvägarStatensundantagmedaffärsverkenmyndigheterna utom av

statligutbetalningarnalöpandefinansierar delönekostnadspåläggetvia av
på dessabelöperlöneskattsärskildaoch denkompletteringspension som

berormyndigheternafördelashärigenombeloppDetpensioner. som
tidigareunderstrukturochomfattningstatsförvaltningensdärför en

period.
denfått i uppdragharpensionsverk SPVochlöne-och StatensRRV

myndigheternakostnaderdebl.a. pröva1992november19 somatt om
underintjänadepensionerförkostnadernaskallställetibäraskall avse
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året, alternativt kostnaderna för pensioner beviljade året.under Här-
igenom skulle pensionsförpliktelser belasta verksamhetens resultat under
den period då förpliktelsen uppstår.
RRV och SPV har den 25 februari 1993 avlämnat sin delrapport övervar
uppdraget.

Utgångspunkter

Utgångspunkter för utredningen skall vara:

Dagens för finansiering de statliga tjänstepensionsåtagan-system av--
den de beskrivs RRVsamt SPV isystem desom av resp. ovan
nämnda avlämnade delrapporterna och i kommande slutrapporter.

Utredaren skall samråda med RRV och SPV det gällernär dessa
myndigheters uppdrag utreda redovisningenatt samladestatensav
pensionsåtagande.
Riksdagens beslut angående för budgetering myndig-nytt system- av
heternas ramanslag prop. 199192:l0O, bet. 199192: FiU20,m.m.
rskr. 1991922128.
Riksdagens beslut rörande den framtida utformningen den statligaav-
arbetsgivarorganisationen prop. 199293:lOO bil. 8 anslaget Fl.
Statens arbetsgivarverk, bet. 199293:AUlO, rskr. 199293:205.
Resultatet Riksrevisionsverkets utredning inkomst- och Utgifts-av av--

på inkomsttiteln 5211 Statligaposterna pensionsavgifter, netto.

Utredningens inriktningen skall vidare vara:

Att undvika särlösningar för den statliga arbetsmarknaden i syfte att-
den jämförbargöra med arbetsmarknaden i övrigt.

samtligaAtt personalkostnader för statliga myndigheterstatlig verk--
samhet skall tydliggöras redovisninggenom en noggrannare av
personalkostnader lön följerutöver avtal dessasamtsom attav genom
personalkostnader inte schabloniseras beräknas utifrån lagar ochutan
slutna avtal.

Syftet förstärkaär självständigt arbetsgivaransvaratt förett de
totala kostnaderna vid myndigheterna.
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Uppdraget

uppgift skallUtredningens vara:

arbetsgivaravgiftermedinföramöjligheternaAtt systempröva att ett
möjligtså långtverksamhet ochmyndigheterstatligför statliga som

arbetsmarknaden.för den statligasärlösningarundvika
föreslå hurlönnivån avtalskostnader utöverberäkna samtAtt
där arbets-iadministrerasskallpersonalkostnaderdessa ett system

avtalskostnader utöverbörInriktningengivaravgifter införs. attvara
ioch inte,myndighetstatlig verksamhetskall belastalön somresp.

finansiering.kollektivhadagens system, en
de förslagbokföringsmässiga konsekvenserbehandla deAtt somsom

såföreslå lösningar därsamråd med RRVoch ileda tillredovisas kan
krävs.

få förförslag kanutredningensadministrativa följdervilkabelysaAtt
Riks-Riksrevisionsverket,Riksförsäkringsverket,myndigheter som

myndigheterförpensionsverklöne-Statens ochskatteverket och samt
allmänhet.i

övergång tillstatsbudgeteneffekterna systemklargöra ettAtt enav
arbetsgivaravgifter.med

förordningar.berörda ochförändringar i lagarföreslåAtt

lönekostnadspåläggetreduceradebehandla detskallUtredningen även
riktlinjer.nämndaenligt

genomförandeUppdragets

Riksförsäkringsverket,samråda främst medarbetetskall underUtredaren
arbetsgivarverk och StatensRiksskatteverket, StatensRiksrevisionsverket,

pensionsverk.ochlöne-
förhandlingsområdet bördet statligainomHuvudorganisationerna

gång informeras.arbetetsunder
ochkommittéersamtligatillkommittédirektivenbeaktaskallUtredaren

dir.inriktningutredningsförslagensangåendesärskilda utredare
1984:05.

maj 1994.den lförslagredovisa sinaskallUtredaren senast
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Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringennu att
bemyndigar chefen för Finansdepartementet

tillkalla särskild utredare omfattadatt kommittéförordningenen av-
1976:119 med uppdrag studera förutsättningarna för, och lämnaatt-
förslag till, med arbetsgivaravgifter för statligaett system myndigheter-
statlig verksamhet, motsvarande det gäller den privata sektorn.som

besluta sakkunniga, sekreterareatt och biträde tillexperter, denom annat
särskilda utredaren.

Vidare hemställer jag regeringen beslutar kostnadernaatt skallatt
belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragarens överväganden och bifaller
hennes hemställan.

Finansdepartementet
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