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statsrådet ochTill chefen for

Finansdepartementet

Regeringen beslutade den 13 1997 tillkalla särskild utredareattmars en
för lägga fram förslag till utformning det reformerade ålderspen-att av
sionssystemets premiereservdel Fi 1997:07. Till utredare utsågs gene-
raldirektören Jacobson.Hans

i utredningen harSom ingått departementsrådet Stefanexperter
Ackerby, kanslirådet Dahl, rådmannenMats Cecilia Gilljam och chef-
aktuarien Björn Palmgren.

Huvudsekreterare har varit hovrättsassessorn Susanne Sundberg.
Civilekonomen Marie harNorman tjänstgjort sekreterare undersom
tiden den maj den28 15 september 1997. har haftHon föransvaret-
utarbetandet bilagorna 5-7.av

Utredningen, har antagit 1997 års premiereservutred-namnetsom
ning, överlämnar härmed betänkandet Lag premiepension SOUom
1997:131.

Utredningsuppdraget härmed slutfört.är

Stockholm i oktober 1997

Hans Jacobson

/Susanne Sundberg
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SOU 1997:131

Sammanfattning

Utgångspunkter

Utredningen har haft i uppdrag lägga fram förslag tekniskatt ut-om
formning premiereservsystem, skall del detett utgöraav som en av re-
formerade ålderspensionssystemet. Huvuddragen i och tillsystemet
viss del detaljutforrnningen har lagts fast redan i utredningensäven
direktiv. Enligt dessa skall premiereservsystemet utformat ettvara som
fondförsäkringssystem, där försäkringsfunktionen knuten tillär staten
och kapitalförvaltningen sker i värdepappersfonder administrerassom

fristående fondbolag.av
Med dessa utgångspunkter föreslår utredningen försäkring fören

premiepension, skall socialförsäkring inom för densom vara en ramen
allmänna ålderspensioneringen i den tekniska utformningenmen som
ansluter till vad gäller inom privat försäkring. Försäkringennära som
skall hanteras inom socialförsäkringsadministrationen och stå under
tillsyn Riksförsäkringsverket, beräkningar pensionsförmånerav men av

skall ske med tillämpning principer allmänt vedertagnaärm.m. av som
inom privat livförsäkring. Verksamheten skall också understå tillsyn

Finansinspektionen.av
Utredningens förslag har samlats i särskild lag premiepen-en om

sion. lagförslaget behandlas allaI frågor försäkringen förrörsom pre-
miepension frågorna fastställande pensionsrätt för sådanutom om av
pension.

eller avtalLag

Beträffande det rättsliga förhållandet mellan försäkringsgivaren och de
försäkrade direktivens utgångspunkt försäkringsvillkoren skallär att
regleras i civilrättsligt avtal mellan försäkringsgivare och försäkrad,ett

inteså intjänad premiepensionsrätt skall kunna påverkas politiskaatt av
beslut får retroaktiv verkan. Ett avtalsrättsligt skulle emel-systemsom
lertid enligt utredningens mening ha del principiella och pedagogis-en
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lag-den avtalets innehåll skulle bestämtka svagheter. månI vara av
finnas, skulleegentligt avtalsutrymme alltså intestiftningen och något

skulleframstå fiktion. Liknande svårigheteravtalet närmast som en
enskilda inte kunde eller ville medverkabeträffande sådanauppstå som

uttryckligen förklarade de något skäl intekanske attutan rent av av
avtal.ville ingå något
föreslår därför i stället väljer förvaltnings-Utredningen att man en

lagmed bestämmelser försäkringsförhållandet irättslig reglering, om
författning. sådan lösning enklare ocheller En natur-ger en merannan

reformerade bådalig samordning mellan det ålderspensionssystemets
och premiereservsystemet.delar fördelningssystemet-

skyddet politiska beslut får retroaktiv verkan,frågaI mot somom
bedömningen till premiepensionhar utredningen gjort den rättenatt

omfattas egendomsskyddet enligt kap. regeringsformen.2 18 § Ut-av
redningen har stöd för sin bedömning i yttrande professorn ochett av

Bertil Med den bedömningen behöver intef.d. justitierådet Bengtsson.
för intjänad skallnågra särskilda åtgärder vidtas premiepensionsrättatt

skyddad.vara

Myndighet eller bolag

ordningskall utredningen i första handEnligt direktiven överväga en
försäkringsfunktionen handhas myndighet och,innebär att av ensom

myndighetsformen väljs, lämna förslag lämplig myndighet. Ut-om
försäkringsfunktionen skall handhas nyin-redningen föreslår att av en

myndighet, Premiepensionsmyndigheten, skall stårättad statlig som
Riksförsäkringsverket. Premiereservsystemet kommer iunder tillsyn av

utsträckning ställa krav för den statliga för-relativt ärattstor som nya
valtningen. talar för försäkringsfunktionen bör handhasDetta att av en

uppgift Riksförsäk-myndighet central nivå. lägga denna påMot att
svårförenligringsverket talar bl.a. sådan verksamhet skulleatt en vara

lednings- tillsynsmyndighet inommed verkets roll central ochsom so-
cialförsäkringsadministrationen. försäkringsfunktionenAtt läggs på en

myndighet torde också öka möjligheterna få premiereservsyste-attny
i kraft vid avsedd tidpunkt. Samtidigt det viktigt premiereser-ärmet att

organisatoriskt del socialförsäkringen ochäven ärvystemet atten av
tillsynstår under övriga delar social-sättsystemet samma som av

försäkringen.
Premiepensionsmyndigheten kommer bedriva verksamhetatt en

liknar den bedrivs privata försäkringsbolag, och myndig-som som av
heten kommer ha finansiellt Utredningen där-att ett stort ansvar. anser
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för den ledningsform bör väljas för myndighetenatt styrelseärsom
fulltmed för verksamheten inför regeringen. styrelsen börI ingåansvar

med god kunskap och bred erfarenhet socialförsäkring,personer om av
privat livförsäkring och de finansiella marknaderna.

Premiepensionsmyndigheten bör relativt liten organisationvara en
med kompetens.hög börDet inte krävas myndigheten byggeratt upp

alla verksamhetsområden. Myndigheten bör ha möj-egna resurser
lighet i stället anlita utomstående för skötseln vissa funktioner,att av

myndigheten bedömer detta blir billigarenär och effektivare. Detatt
kan gälla kapitalförvaltning och ADB-drift. Myndigheten måstet.ex.
dock vidmakthålla så mycket expertis myndigheten kan bedö-attegen

uppdragstagaren sköter sitt uppdrag tillfredsställandeett sätt.ma om
Arrangemang detta slag får inte heller medföra tillsynen försvå-attav
ras.

tillfälliga förvaltningenDen

Förvaltningen de avgiftsmedel till premiereservsystemetavsättsav som
skall huvudregel ombesörjas fristående fondförvaltare. Emel-som av
lertid medför rutinerna för inbetalning avgifterna och fastställandeav

pensionsrätt överföring till förvaltare inte kan ske omedelbart.attav
Ålderspensionsavgiftema kommer, liksom betalasattnu, succes-

sivt under intjänandeåret kan inte föras till fondförvaltareövermen
förrän pensionsrätten har fastställts, vilket kan ske tidigast i slutet av
året därpå; avgiftsmedlen kommer alltså ligga i någon form till-att av
fällig förvaltning under i genomsnitt minst 18 månader. Självfallet är
det önskvärt med god avkastning dessapå avgiftsmedel. Enligt utred-
ningens mening emellertid lågt risktagandeär och trygghet i pla-ett en
ceringarna vikt i detta skede, inte minst förstörre de försäkradesav
förtroende för premiereservsystemet.

Utredningen föreslår därför avgiftsmedlen skall placeras påatt
konto hos Riksgäldskontoret. Samtidigt bör dock de möjligheter som
finns effektivisera förvaltningen till Premiepensionsmyn-att tas vara.
digheten bör därför till kontohavare och Riksgäldskontoretsgöras

det gäller träffa avtal med kontoretnär förräntningmotpart att om av
medlen m.m.
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onaförvaltareF i premiereservsystemet

de viktigaste inslagen i premiereservsyste-redanSom är ettangetts av
kapitalförvaltningen huvudregel skall ombesörjas fristå-met att som av

fondförvaltningen i premiere-ende fondförvaltare. För att trygga att
bedrivas i sunda former bör endast förvaltarekommer attservsystemet

sådan verksamhet och står under tillsynhar tillstånd utövaatt somsom
Utredningen har här-få medverka i premiereservsystemet. övervägt att

medelsförvaltningen i särskildaställa krav på skulle skeutöver attupp
fondförvaltare funnit tillräck-särskilda intefonder sköttes mensom av

vägande fördelar med något dessa krav; nackdelarna iligt tungt av
kostnader för de försäkrade skulle dessutom kunna bliform högreav

föreslår värdepap-betydande. Utredningen alltså vanligarelativt att
medel för förvaltning premiereserv-persfonder skall få inomta emot

Även utländska fondföretag har bedriva fond-rätt attsystemet. som
Sverige bör få delta i premiereservsystemet.verksamhet i

inte det ställs särskilda krav de förvaltarehindrarDetta att som
länge dessa krav generellt tillämpliga och inteskall medverka, så är
utländska fondföretag. Enligt utredningens förslagendast riktade mot
förvalta medel inom premiereservsystemet, krävasskall det, för fåatt

fondförvaltarenatt

för registrering Premiepensionsmyn-anmält sina fonder hosl har
avtal det praktiska samarbetet meddigheten och slutit ett om

myndigheten,
begäran lämna informationsmaterial tillhar åtagit sig på2 att ut

fondandelsäga-försäkrade, dessa formellt intede ärtrots att sett

re,
uttagsavgifter, ochåtagit sig inte ha några3 har att

till myndigheten alla kost-har åtagit sig varje år4 att rapportera
fonden; syftettagits med detta kravnader är attut un-som ur

olika fon-för de enskilda jämförelse mellanderlätta göraatt en
under rubriken Information till de för-ders kostnader se nedan

säkrade.

bör inom för placeringsreglernaVarje fondförvaltare ha rätt att, ramen
lagstiftningen, själv välja placeringsinriktning för sinai den tillämpliga

fonder. Erfarenheten inte belägg för det skulle behöva ställasattger
placeringsregler för premiepensionssparandet föränsträngare an-upp

fondsparande.nat
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fondVal och byte av

försäkra-har fastställts för visst år skall denpremiepensionsrättNär ett
fond. blankett för val fond skall därför tillställasde kunna välja En av

fastställdsamband med underrättelsen pensionsrätt.honom i Detom
får till Premiepensionsmyndigheten bedöma hur lång tidöverlåtas att

ha på sig välja fond. valet har gjorts, skickarde försäkrade bör Näratt
blanketten tillden försäkrade tillbaka Premiepensionsmyndigheten,

förs från förvaltningenombesörjer medlen den tillfälligaöverattsom
fonderna. Medlen förs intetill den eller de valda för varjeöver separat

försäkradeindivid klumpsumma för valt den aktuellautan som en som
fonden vilket bl.a. innebär fondförvaltarna inte får kännedomatt om
vilka sparande de förvaltar. För den inte väljer fondpersoners som

förvaltningenför premiereservmedlen nedan.sestatenansvarar av
Med hänsyn till den betydelse valet fond har för denstora som av

framtida pensionens storlek det naturligt försäkradeden ti-är överatt
flytta sitt sparande mellan olika fonder. försäkra-den måste kunna Den

de skall då underrätta Premiepensionsmyndigheten sin önskan,om var-
vid myndigheten säljer andelama i den fond skall lämnas och kö-som

andelar i den fonden.per nya
Utredningen föreslår den vill byta fond själv skall betala deatt som

kostnader förknippade med bytet.ärsom

Förvaltningen för dem anmäler val fondnågotintesom av

det gäller förvaltningen medlen för dem inte anmälerNär någotav som
val fond, föreslår utredningen det inrättas statligt fond-atteget ettav

bolag. Flera skäl talar för detta alternativ bör väljas framför för-att en
valtning i Allmänna pensionsfonden AP-fonden; också nedan.se

Förvaltningen ickeväljamas medel bör ha klar inriktningav en
trygghet försiktigai bemärkelsen placeringar; den utformning-närmare

den eller fonderde skall inrättas har dock lämnats iöppenen av som
förslaget. bör observeras det statliga ägandet inte innebärDet någonatt

för fondandelamasgaranti värde. Precis det gäller de privatanärsom
fonderna det marknadsutvecklingen förvaltarensoch skicklighetär som
blir avgörande för värdeutvecklingen fonden.i

bör alltså anordnasDet statlig förvaltning för ickeväljamasen me-
del. finns det åtminstone inte inledningsvisDäremot något behov attav
det fondbolagetstatliga skall erbjuda vanliga fonder med olika place-
ringsinriktning för konkurrera med de privata fondförvaltarna.att
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Förvaltning AP-fonden alternativi ett-

På begäran Genomförandegruppen inom Socialdepartementet harav
utredningen också bedömt alternativ till de angivna reglernaett ovan

kapitalförvaltningen. Alternativet skulle innebära kapitalförvalt-attom
ningen i premiereservsystemet inklusive den tillfälliga förvaltningen
skulle ske i AP-fonden till dess den försäkrade valde någonatt annan
förvaltare.

Utredningen har inte kunnat finna AP-fondsalternativet skulleatt
medföra fördelar förnågra sig de försäkrade eller Alterna-staten.vare
tivet däremot förenat med vissa svagheter och risker. Blandär annat
finns det risk många försäkrade, inte sig i vad deatt satteen som
olika alternativen innebar, skulle få överdrivet positiv uppfattningen

AP-fondsalternativet just därför det tillhandahölls AP-attom av
fonden. Försäkrade sådana skäl lät sitt sparande förvaltas i AP-som av
fonden skulle vid premiepensionen kunna finna de hadeuttaget attav
fått väsentligt lägre avkastning sittpå pensionssparande hadeän som
varit möjligt med alternativ.ett annat

Uttag premiepensionav

Premiepension skall kunna tidigast från 61 års ålder. försäk-Dentas ut
rade kan välja 25, eller50, 75 100 premiepensionen.att ta ut procent av
Premiepensionen skall utgå livsvarigt, det skall göraattmen uppe-
håll i och ändra den andel pensionen Premie-uttaget att tas ut.av som
pensionsrätt skall kunna tjänas ocksåin efter pension ochuttag utanav

åldersgräns.övre
Som grundaltemativ gäller tillgodohavandet på den försäkradesatt

premiepensionskonto skall placerat i värdepappersfonder ävenvara
under pensionstiden. månatligaDet pensionsbeloppet kommer då att
variera i storlek med förändringarna fondandelarnas värde. Dettaav
kan innebära otrygghet för många försäkrade. Utredningen föreslåren
därför Premiepensionsmyndigheten skall tillhandahålla traditio-att en
nell livränteförsäkring den försäkrade livslång utbetal-garanterarsom
ning fast månadsbelopp. Myndigheten då den finansiellaett övertarav
risken för de tillgångar tillgodohavandet den försäk-påmotsvararsom
rades premiepensionskonto; normalt löser myndigheten försäk-in den
rades samtliga fondandelar. Pensionsbeloppet beräknas med utgångs-
punkt i tillgodohavandets storlek vid övergången sättsamma som
vid betalning engångspremie till försäkringsbolag. Härtill kan,ettav en
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utveckling myndighetens kapitalförvaltning,vidt.ex. gynnsam aven
komma återbäring.

Efterlevandeskydd

skall det i premiereservsystemet finnas möjlighet tillEnligt direktiven
efterlevandeskydd. Utredningen föreslår former ef-frivilligt tvåett av

för aktivtidenterlevandeskydd, och för pensionstiden. Gemen-ett ett
för de båda formerna skyddet skall bekostas den försäk-är attsamt av

rade och alltså inte innebära någon kostnad för de försäkrade som av-
står från skyddet skyddet skall kunna tecknas bara i sådanaattsamt

föreliggersituationer där det typiskt behov efterlevande-sett ettav
skydd.

aktivtiden föreslår utredningen efterlevandepensionFör temporären
fem Skyddet utformat riskförsäkringunder år. är utansom en ren spar-

vilket billig och okomplicerad konstruktion. Blandmoment, ger en an-
för viss hänsyn skall kunna till den enskildes familjesitua-nat att tasen

tion försäkrade försäkringsbelopp välja mellan:har den två ettattm.m.
fembasbelopp året under år motsvarande kronor må-3 000om ca per

nad och basbelopp året under tid motsvarande 6 000två om casamma
kronor månad.per

Skyddet skall i första hand kunna tecknas den har barnav som un-
der den gift eller registrerad enligt lagen20 år och är partnersom om
registrerat partnerskap. det gäller andra sammanlevande giftaNär än

föreslåroch registrerade utredningen sammanlevandebe-partner ett
det socialförsäkringen.ligger används inomnäragrepp som annarssom

skall fråga ogifta stadigvarande sammanborDet om personervara som
giftaoch tidigare har varit med varandra eller registrerade part-som

eller haft barnner eller har har tillsammans. skall alltså inteDetsom
kunna förekomma den försäkrade har både make ochatt en en sam-

efterlevandeskydd.manboende berättigar tillsom
Vidare gäller efterlevandepensionen bara kan betalas tillatt ut en

inom denna krets; pensionen kan alltså inte bort till någonstyrasperson
utomstående. det vid den försäkrades död visar hanOm sig inteatt
längre har någon sådan anhörig, skall efterlevandepensionnågon inte
betalas. kretsen godtagnaInom kan den försäkrade där-mottagareav

bestämma fritt fördelningen försäkringsersättningen.emot om av
För motverka riskerna för s.k. föreslårmoturval utredningenatt att

det huvudregel skall gälla karenstid år från ansökan innanettsom en av
efterlevandeskyddet börjar gälla. Detta gäller alltid, den försäkradeom

den försäkrade60 år. Om under år och ansökan inom60är över är görs
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äktenskap ellerförsäkrade ingickdet denmånader från part-atttre
gälla redan vid må-skyddet dock börjaförälder, kaneller blevnerskap

ansökan.nadsskiftet efter
efterlevandeskyddutredningenföreslårpensionstidenFör ett som

båderäknas till gälla påför försäkradpensioneninnebär attatt omen
allt-pensionen utgåreller motsvarande liv;makeshans och hanseget

försäkra-Omräkningen innebär denlever.någon demså så länge attav
för tillgodoha-sänks mycket behövsålderspension sådes attsomegen

såmakarnas livstid. Omräkningenräcka under bådavandet skall görs
likaoch efterlevandepensionen blirålderspensionenden stora.att egna

och hustru byggerexempel, talarFöljande man men somsom om
fungerar: En 65-dödlighetsantaganden, visar hur reglernakönsneutrala

motsvarandetill ålderspension l 000harårig rätt en egensomman,
för sin 62-till efterlevandepensionmånad, villfondandelar rättgeper

fondandelarmotsvarandedå pension 768åriga hustru. utgårDet per
exemplet ändras så hustrundem lever. Omlänge någonmånad så attav

bliräldre i stället för årdvs. år68 år, änär tretre pen-yngre mannen,
månad.fondandelarsionen 845 per

förefterlevandeskyddetför moturval skallminska riskernaFör att
den för-i samband medprincip bara kunna tecknaspensionstiden i att

äktenskapetpremiepension. Ombörjarsäkrade för första gången utta
möjlig-visserligen finnasinleds skall deteller motsvarande ensenare,
föreslårför den situationenefterlevandeskyddet,het då väljaatt men

karenstid.ettårigutredningen en
för uppgifterförsäkrade skall det gälla sekretesslänge den leverSå

efterlevandeskydd.vad han har bestämt omom

försäkringsverksamhetenRegler för

ekonomiskt hänseende slutetskall iPremiereservsystemet ett sys-vara
försäkringsbolag det:bemärkelse ömsesidigti ärtem ettsamma som
möjliga, och inga medelstatliga medel skall intenågra tillskott varaav

med försäkrings-för ändamål hängerskall änut annattas sammansom
dock inte dendetta sammanhang räknar utredningenverksamheten. I

förvaltningen hos Riksgäldskontoret till premiereservsyste-tillfälliga
täckastillfälligt underskott skulle uppkomma, får detmet. Om ett ge-

kredit i Riksgäldskontoret.nom
kostnadermedför beräkningen utgående förmåner,Detta att m.m.av

precision i försäkringsbolag ochmåste ske med attettsamma som
försäk-bedrivas enligt vedertagnaverksamheten allmänt måstesett

Utredningen föreslår därför de viktigasteringsmässiga principer. att
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tillämpligaförsäkringsrörelselagen påkap.rörelsereglema i 7 görs
gäller bl.a. reglernaPremiepensionsmyndighetens verksamhet. Det om

försäk-vilka slag tillgångaravsättningar,försäkringstekniska ettavom
försäkringstekniskaför täcka sinaanvändaringsbolag får avsätt-att

grunder förförsäkringstekniskaskuldtäckning ochningar s.k. om
verksamheten.

grund för beräk-dödlighet läggs tillantagandenDe m.m. somom
försiktighet förskall väljas med vissutgående pensionerningen attav

för-uppfylla sina åtaganden demyndigheten alltid kan motatttrygga
idet fortlöpande uppstår överskottNormalt medför dettasäkrade. att

överskott ilivförsäkringsbolag bör dettaPrecis iverksamheten. ettsom
återbäring.tillföras de försäkrade i formpremiereservsystemet av

Tillsyn m. m.

rörelsereglermyndigheten skall tillämpakonsekvens medI att samma
myndigheten skall ståförsäkringsbolagen föreslår utredningen attsom

myndigheten skallFinansinspektionen ochunder tillsyn upprättaattav
gäller för livförsäkringsbolag.enligt de regler Enårsredovisning som

för Finansinspektionens tillsynnödvändig bl.a.sådan redovisning är
de försäkrade skall kunna bilda sigoch för statsmakterna ochatt en

verksamheten sköts.uppfattning hurom
skallföreslår utredningen myndigheten ocksåredanSom attangetts

Riksförsäkringsverket. tillsynen börunder tillsyn Denstå attavseav
likformigt ochpremiepension tillämpasbestämmelserlagens ettom

Riksförsäkrings-förhållande till de försäkrade. Vidare börrättvist isätt
Premiepensionsmyndighetens beslut ochöverklagaverket ha atträtt att

förvaltningsdomstol enskildtalan i allmänföra det allmännas när en
myndighetens beslut.har överklagat

Premiepensionsmyndighetens kostnader

för bör finansie-Premiepensionsmyndighetens kostnader verksamheten
Kostnaderna fördelasavgifter från de försäkrade. bör mellanras genom

behåll-de försäkrade procentuellt avdrag, beräknas påett somgenom
Kostnadernaningen varje försäkrads premiepensionskonto. bärs påpå

försäkrade självdetta de försäkrade Den skall docksätt gemensamt.av
vissa kostnader han råder gäller den byter fondbära Detöver. somsom

och har börjat sin pension och sedan vill avbrytaden ta ut uttagetsom
pensioneneller ändra den andel tas ut.av som



Sammanfattning SOU 1997:13118

bedömningar utredningen låtit utföra pekarPreliminära mot attsom
för-kommer till kronormyndighetens kostnader uppgå 200-300att per

verksamheten har kommit igång.säkrad och år när

Information till de försäkrade

infor-skall fungera krävspremiereservsystemetFör avsett attatt som
enskilda håller hög kvalitet. krävs informationmationen till de Det om

utvecklingen den enskildes tillgodohavan-sådant,systemet om avsom
utsträckning fonderna och fondförvaltar-åtminstone i någonde och om
informationen fungerar måste ligga påHuvudansvaret för Pre-attna.

miepensionsmyndigheten.
begäran få uppgifterden enskilde bör haUtöver rätt attatt om

helst, bör Premiepensionsmyndighetentillgodohavandesitt när ensom
utvecklingen den enskildes till-informationgång året lämna om avom

efterårsbesked. Informationen kan utformasgodohavande i form ettav
kunder.försäkringsbolagen lämnar sinaförebild de årsbesked somav

kostnadersaldo, inbetalningar, avkastning ochredovisas ingåendeDär
utgående saldo. den enskilde har valtunder året Om änsamt mer en

fond redovisas för sig.fond, bör varje
enskildeslämnas beträffande denbeskedet bör ocksåI en prognos

beräk-bör hur pensionen kankommande pension. Prognosen storange
grundas bara dittills intjänad pensionsrätt ochbli den skallnas om

tjänaberäknas bli den försäkrade fortsätterhur den kan attstor om
belopp under detpensionsrätt med året.senastesamma som

framställa all-förordar också myndigheten skallUtredningen ettatt
till premiere-informationsmaterial de fonder har anmältsmänt om som

fonder-kan sammanställningar visarDetservsystemet. t.ex. vara som
placeringsinriktning, förvaltningskostnader och förvaltningsresultatnas

Sådant material bör sändas till de försäkrade iunder de åren. utsenaste
underrättelsen intjänade pensionsrätt,samband med årets när ettom

val fond skall göras.nytt av
ske mellan informationen till de försäkradesamordning måsteEn

i fördelningssystemet respektive premiereserv-deras rättigheterom
naturligt Riksförsäkringsverket skall ha till-Det ärsystemet. att som-

både de allmänna försäkringskassorna Premiepensions-ochöversyn
myndigheten får för denna samordning.ansvaret-
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Registerfrågor m. m.

Regeringen har våren 1997 till riksdagen överlämnat förslag tillett en
socialförsäkringsregisterlag. Förslaget innebär generell regleringen av
personregistren inom socialförsäkringsadministrationen. Inom ramen
för de ändamål i lagen skall de allmänna försäkrings-som anges
kassorna och Riksförsäkringsverket själva få vilka registeravgöra som
behövs för verksamheten. Den föreslagna lagen bör tillämpliggöras
också på Premiepensionsmyndighetens register de försäkrade ochöver
deras tillgodohavanden Utredningen föreslår det skall gällaattm.m.
sekretess för bl.a. uppgifterna de försäkrades fondval och fond-om
byten.

Fördelningen redan uppsamlade avgiftsmedelav

Sedan år 1995 placeras 11 influtna tilläggspensionsavgifterprocent av
på konto hos Riksgäldskontoret. Avsikten dessa medel skallär täckaatt
de pensionsrätter för premiepension skall fastställas för förflutensom
tid pensionsreformen träder i kraft.när Den ackumulerade behållningen
uppgår för närvarande till 29 miljarder kronor. Utredningen föreslårca

denna förvaltning skall bestå framatt till det planerade ikraftträdandet
den januaril 1999.

Vid ikraftträdandet kommer det möjligt fastställa deatt attvara pen-
sionsrätter hänför sig till åren 1995-1997. Till dessa pensionsrättersom
bör då läggas avkastningen från förvaltningen hos Riksgäldskontoret
under åren 1995-1998. Sammanlagt beräknas pensionsrätterna jämte
avkastningen då uppgå till 34 miljarder kronor, under vårenca som
1999 kan föras till förvaltning i värdepappersfonder.över

effektEn denna överföring blir Riksgäldskontorets upplå-attav
ningsbehov ökar med belopp. Detta har emellertid frånsamma man
kontorets sida inte bedömt något problem. Enligt utredningenssom
åsikt inte heller den begränsadeutgör ökning statsskulden denav som
ökade upplåningen innebär något problem.

Vidare har utredningen sökt bedöma vilken effekt det kan tänkas få
på de finansiella marknaderna dessa under kort tid tillförsom
34 miljarder kronor. Den marknad bedöms känsligmest ärsom vara
den för svenska aktier. Grundat antaganden vilka val fonderom av
de försäkrade kommer har utredningengöra beräknatatt det belopp

kan bli tillfört dennaväntas marknad till miljarder14 kronor.som ca
Ett sådant tillskott till den svenska aktiemarknaden, fördelat på ett
månader, inte obetydligt; detär ungefär gånger denmotsvararpar tre
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Stockholms Fondbörs undergenomsnittliga dagliga omsättningen på
marknadssituationen tillskottet sker kanvåren Beroende1997. när

får effekt. utred-det inte uteslutas det viss kursdrivande Enligtatt en
farhågorningens bedömning har dessa dock inte den styrkan det äratt

befogat fördröja utbetalningen delar medlen.att av av
också gjort beräkningar kapitalutvecklingenUtredningen har iav

under de första tio åren. Beräkningarna bl.a. denvisarsystemet att
aktiemarknaden de första efter ikraftträdandetsvenska åren kan komma

tillföras miljarder5-6 kronor år.att ca per
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Författningsförslag

Förslag till1

premiepensionLag om

föreskrivs följande.Härigenom

1 kap. Inledande bestämmelser

denna lag finns bestämmelser försäkringl § I för premiepension.om
Försäkringen för premiepension del det allmänna ålderspen-är en av
sionssystemet. Bestämmelser fastställande pensionsrätt förom av pre-
miepension finns i lagen 1998:000 inkomstgrundad ålders-m.m. om
pension.

skall2 § Premiepensionerna finansieras premiereservsystemettgenom
sköts Premiepensionsmyndigheten. Myndighetens verksamhetsom av

skall bedrivas enligt försäkringsmässiga principer. Premiereservsyste-
bygger påmet att

motsvarande fastställdamedel pensionsrätter fonderas,-
de försäkrade möjlighethar själva bestämma förvaltningenatt om-

fonderas förde medel deras räkning, ochav som
storleken pensionsförmånema beroende värdeutveckling-ärav av-

och fonderadeavkastningen på de medlen.en

Definitioner

Premiepensionsmyndigheten3 § försäkringsgivare. försäkradSomär
för premiepension och för vilken det har fastställtsanses var en, pen-
sionsrätt för sådan pension och har tillgodohavande sittettsom
premiepensionskonto enligt 4
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Premiepensionskonton

Premiepensionsmyndigheten skall för varje försäkrad föra4 § ett pre-
miepensionskonto visar utvecklingen den försäkrades tillgodo-som av
havande i premiereservsystemet.

2 kap. Kapitalförvaltning m.m.

tillfälliga förvaltningenDen

§ Enligt kap. § lagen socialavgifter1 4 3 1981:691 skall vissom en
andel de avgifter betalas till det allmänna ålderspensionssyste-av som

kontoplaceras hos Riksgäldskontoret. Premiepensionsmyndig-met
heten skall för förvaltningen dessa medel till dess över-attansvara av
föring enligt sker. Myndigheten skall träffa2 § avtal med kontoret om
förräntning och andra villkor rörande placeringen medlen. Myndig-av
heten skall härvid efter med lågt risktagande och med hän-sträva att ett

betalningsberedskapsynstagande till kravet på uppnå så god avkastning
på medlen möjligt.som

Avkastningen för kalenderår skall tillföras sådana försäkrade, förett
vilka premiepensionsrätt för det föregående året har fastställts. Avkast-
ningen fördelas mellan de försäkradeskall i förhållande till storleken

och fastställda pensionsrätt.av vars ens

Placering hos fondförvaltare

pensionsrätt för premiepension2 § När för försäkrad har fastställtsen
enligt kap. lagen inkomstgrundad4 1998:000 ålderspension, skallom
Premiepensionsmyndigheten föra medel motsvarande pensions-över

avkastningen enligt frånl § Riksgäldskontoret till förvalt-rätten samt
ning i värdepappersfonder eller utländska fondföretag i 3som avses

Om den försäkrade har tagit pension formi livränta medut av ga-
ranterade belopp enligt kap. skall3 2 medlen i stället föras tillöver
Premiepensionsmyndigheten.

3 § medel i förstaDe 2 § stycket får placeras i fondersom avses som
föranmälts registrering hos Premiepensionsmyndigheten och för-som

valtas fondförvaltareav som
har fondverksamhet enligt lagen 1990:1114rätt utövaatt om

värdepappersfonder,
har slutit samarbetsavtal med myndigheten,
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har åtagit sig på begäran lämna sådana inforrnationshandlingaratt
i och26 27 lagen värdepappersfonder till försäkradesom avses om

har valt eller välja någon förvaltarensöverväger fonder iattsom av
premiereservsystemet,

har åtagit sig inte några avgifter för inlösen fondan-att ta ut av
delar, och

har åtagit sig för varje år till myndigheten alla kost-att rapportera
nader har tagits fonden, uppdelade olikapå kostnadsslag.utsom ur

Medlen får inte placeras i sådana fonder i lagen3 §som avses om
värdepappersfonder.

Val och byte fondav

4 § Den försäkrade har bestämma derätt medel för hansatt var som
räkning förs enligt första2 § stycket skall placeras.över När pensions-

för år har fastställts enligt kap. lagenrätt 4 1998:000 inkomst-ett om
grundad ålderspension, skall Premiepensionsmyndigheten erinra den
försäkrade hans välja placering.rätt attom

5 § Om den försäkrade inte anmäler något val inom den tid Pre-som
miepensionsmyndigheten bestämmer, skall myndigheten placera med-
len i eller flera värdepappersfonder förvaltas fondbolagetten som av

Bolaget skall efterägs med begränsatstaten. sträva risk-attsom ettav
tagande uppnå så god avkastning på medlen möjligt.som

Fondbolaget skall ingå samarbetsavtal enligt 3 § första stycket 2
med myndigheten de åtaganden igörasamt stycke 3-som anges samma

6 § På begäran den försäkrade skall Premiepensionsmyndighetenav
flytta hela eller del innehavet i fond till fond. Bytet be-av en en annan
kostas den försäkrade kostnaden för bytet dras frånattav genom av
tillgodohavandet på hans premiepensionskonto.

7 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Premiepen-
sionsmyndigheten får meddela bestämmelsernärmare förfarandetom
vid val och byte fond.av
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Skadestånd

underlå-skadeståndsgrundande handling ellernågon8 § Om genom
fondandelar Premiepensionsmyndighetentenhet har förorsakat att som
flera försäkrades räkning har gått ned i värde,har förvärvat för elleren

för-skadeståndet betalas till myndigheten. Om myndigheten harskall
inte föra talan skadestånd och inte heller harklarat den attatt avser om
uppgörelse skadeståndsskyldigheten, försäkradträffat någon ärom en

förvärvats berättigad föra talanför räkning fondandelar har att omvars
försäkrad talan, fårskadestånd till myndigheten. Om väcker sådanen

uppgörelse skadeståndsskyldigheten inte träffas hansnågon utanom
medverkan.

för skadeståndförsäkrad talan till myndighetenEn som om svarar
försjälv för rättegångskostnaderna har till ersättning dessarätt avmen

i den de täcks vad har kommit myndighetenmyndigheten, mån av som
Sådan ersättning skall dras från skade-till godo rättegången.genom av

fördelning enligt tredje stycketståndsbeloppet innan görs.
skadeståndsbelopp har betalats till myndigheten, skallNär ett myn-

försäkrad för räkning andelar förvärvats i dendigheten, för varje vars
hur mycket skadeståndsbeloppet belö-berörda fonden, beräkna av som

försäkrades premiepensionskonto skall ökas medpå honom. Denper
medel motsvarande ökningen tillföras den eller dedetta belopp och

för-medel har placerats för hans räkning. Beloppet skallfonder i vilka
i varjefonderna i förhållande till värdet innehavetdelas mellan av

försäkrad har börjat pension, skall det beloppfond. Om ta ut somen
beräknas belöpa förfluten tid i stället betalas till honom. Har denut

beloppförsäkrade tagit pension i form livränta med garanteradeut av
skall det belopp inte betalas till honom förasenligt kap.3 2 utsom

till myndigheten.över

3 kap. Uttag premiepensionav

Premiepension får tidigast från och med den månad då den1 § tas ut
försäkrade fyller Pensionen livsvarig. Pensionsförmånema61 år. är
skall tillgodohavandet tidberäknas med utgångspunkt i vid varje
den försäkrades premiepensionskonto. Premiepension skall beräknas
lika för kvinnor och män.

Pensionen betalas Premiepensionsmyndigheten.av

försäkrade2 § har på begäran få sin premiepension iDen rätt att ut
form livränta med garanterade belopp. finansiella risken förDenav en
de tillgångar tillgodohavandet den försäkradesmotsvararsom pre-
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miepensionskonto övergår då på Premiepensionsmyndigheten. Pensio-
skall bestämmas med utgångspunkt i tillgångarnas värde dagartrenen

efter det begäran kom till myndigheten.att
övergång enligt förstaEn stycket kan tidigast den försäk-göras när

rade börjar pension. begäranNär övergång har kommit inta ut en om
Övergångentill myndigheten, kan begäran inte återkallas. måste avse

hela tillgodohavandet på premiepensionskontot och gäller föräven me-
del tillförs kontot pensionsrätt tjänas in ellerattsom senare genom ny

sätt.annat

3 § Pensionsuttaget får begränsas till fjärdedelar, hälftenatt treavse
eller fjärdedel pensionen.en av

försäkrade harDen avbryta pension och ändrarätt att uttaget attav
den andel pensionen Kostnaden för sådana åtgärder skalltas ut.av som
dras från försäkradesden tillgodohavande premiepensionskontot.av

gällerDetsamma kostnaden för påbörja utbetalning efter detatt nytt
har avbrutits.att ett uttag

Ansökan utbetalningstideruttag,om m. m.

4 § Ansökan premiepension skall skriftligen hos Premiepen-görasom
sionsmyndigheten. gällerDetsamma återkallelse och begäranuttagav

ändrad andel pensionen.om av
Om försäkrad inskriven hos allmän försäkringskassaären som en

inte föremånader ingången den månad då han fyller har70 årtre av
ansökt premiepension, skall Premiepensionsmyndighetenuttagom av
utreda han vill sådantgöra uttag.om

5 § Pensionen skall från och med den månad iutges ansö-som anges
kan, dock tidigast från och med månaden efter det ansökan komatt
till Premiepensionsmyndigheten. Pensionen skall till och med denutges
månad då den försäkrade avlidit.

Återkallelse eller begäran ändrad andel pensionenuttagav om av
gäller från och med månaden efter den då återkallelsen eller begäran
kom in till myndigheten eller från det månadsskifte harsenare som

i återkallelsen eller begäran.angetts
Pensionen skall betalas månadsvis. Myndigheten får dock, detut när

finns särskilda skäl, besluta pensionen skall betalas föratt ut annan
tidsperiod.
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Efterlevandeskydd4 kap.

aktivtidenEfterlevandeskydd under

Premiepensionsmyndighetenskallden försäkradeansökanEfter1 § av
försäkrad,efterlevandeskydd förmeddela en om

del sin premiepen-har tagit någonförsäkrade inteden ännu ut av
s10n,

skall kunnaskyddet under minst årbedömermyndigheten ettatt
stycket, ochi tredjedetbekostas på sätt som anges

ogift ochgift ellerunder år ellerförsäkrade har barn 20den ärär
han tidiga-ogift ochsammanbor med någonstadigvarande är somsom

haft tillsammans med.eller har barngift med eller harvaritre
efterlevande-den försäkrades döddet vidSkyddet innebär utgesatt
den försäkra-med månaden efter den dåfrån ochunder fem årpension

räknatefterlevandepensionen,försäkrade får väljade avled. Den om
kap.inkomstbasbelopp enligt 1 7 §eller tvåskallår, ettmotsvaraper

inkomstbas-ålderspension.inkomstgrundad Detlagen 1998:000 om
underavled skall tillämpasdå den försäkradegällde det årbelopp som

utbetalningsperioden.hela
kostna-försäkradebekostas denEfterlevandeskyddet attgenomav

tillgodohavandet hansfrånfortlöpande drasskyddetden för pre-av
miepensionskonto.

månadsskiftegälla vid det förstaEfterlevandeskyddet börjar2 § som
Premiepensionsmyndig-tillansökan komefter detinfaller år attett

i ansökan.månadsskifte hareller vid detheten angettssomsenare
försäkrade harinnan dentill myndighetenkommer inansökanOm

ansökan kommånader innanförsäkrade högstfyllt och den60 år tre
skyddet gälla vidförälder, börjar dockeller blivitäktenskaphar ingått

eller vidtill myndighetenmånad då ansökan komdenutgången av
faderskapi ansökan.månadsskifte har Omdet ettangettssomsenare

barnetsbekräftelse efterdom ellerblivit fastställthar genomgenom
bekräf-laga kraft ellerfrån det domenräknas fristenfödelse, att vann

Vid adoption räknaskap. föräldrabalken.godkändes enligt 4 §telsen 1
lagatillstånd till adoptionenbeslutfristen från det rättensatt vannom

kraft.

försäkrade avliderefterlevandeskyddet skall gälla den3 § För näratt
förutsättningarnastycket angivnade i § första 3måste någon 1 varaav

uppfyllda.
efterle-få premiepension, upphörförsäkrade begärdenOm att ut

premiepen-första månad för vilkenvid ingången denvandeskyddet av
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sion skall Skyddet upphör ocksåutges. gälla tillgodohavandetatt om
premiepensionskontot inte längre tillräckligtär för bekostastort att
skyddet, dock tidigast 30 dagar från det myndigheten haratt avsänt ett
meddelande till den försäkrade upphörandet.om

4 § Den försäkrade får helst anmälanär till Premiepensionsmyn-som
digheten han avstår från efterlevandeskyddet.att så fallI upphör skyd-
det gälla vid utgången den månadatt då anmälan kom tillav myn-
digheten eller vid det månadsskifte har i anmälan.angettssenare som

5§ Efterlevandepension enligt l kan§ bara till inomutges personer
den krets i § första1 stycket Den försäkrades barn fårsom avses
uppbära pensionsbelopp under hela utbetalningsperioden, de ärom un-
der 20 år vid dödsfallet. Om pensionsbelopp skallett till flerautges
barn, skall det delas lika mellan dem.

försäkradeDen kan skriftligt meddelande tillett Premiepen-genom
sionsmyndigheten bestämma vilken eller vilka de i första1 § stycketav
3 avsedda skall ha efterlevandepensionen. Om han intepersonerna som
har gjort det eller det han har bestämt inte kan verkställas, skallom
pensionen till hans make ellerutges sammanboende. Finns inte make
eller sammanboende, skall pensionen till den försäkrades barn.utges

Genom skriftligt meddelandeett tillnytt myndigheten kan den för-
säkrade ändra vad han har bestämt enligt andra stycket. Om den ärsom
berättigad till pensionen avlider under utbetalningsperioden, övergår

till pensionenrätten till den då har den bästa enligt andrarättensom
stycket.

6 § denFör har fått till efterlevandepensionrätt enligt 1 och 5som
gäller de bestämmelser den försäkrade isom avser

kap.1 4 § premiepensionskonto,om
kap.3 5 § tredje stycket takten i utbetalningen pensionen,om av
kap.5 3 § återbäring,om
kap.5 6 § information till de försäkrade,om

6 kap. 4 § felaktig utbetalning,om
kap.7 överklagande ochom m.m.,
kap.8 utmätning, preskriptionom m.m.

Efterlevandeskydd under pensionstiden

§ Efter7 ansökan den försäkrade skall Premiepensionsmyndighetenav
meddela efterlevandeskydd under pensionstiden för försäkraden som

gift ellerär ogift och stadigvarandeär sammanbor med någonsom som
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haft barneller hargift med eller harvarittidigarehanogift ochär som
dödförsäkradesdet vid deninnebärSkyddetmed. utgestillsammans att

ellerefterlevande makentill denefterlevandepensionlivsvarig sam-
den då denmånaden efteroch medfrånPensionenmanboende. utges

avled.försäkrade
med utgångs-beräknasefterlevandeskyddet skallOmfattningen av

premiepensionskonto,försäkradesdentillgodohavandet påpunkt i var-
Beräkningar-skall räknaspremiepensionförsäkradesvid den om.egen

efterlevandepen-pension ochförsäkradesdenskall sågöras att egenna
blir likasionen stora.

dödvid sinden försäkradebaraEfterlevandeskyddet gäller varom
med vilkensammanbodde med denstadigvarandeellergift med person

frågaskyddet.ansökte Isammanboende hangift eller närhan omvar
också intevarandra krävsgifta medintesammanboende attärsomom

med någongiftdemnågon är annan.av

samtidigtskallefterlevandeskydd enligt §7 görasansökan8 § En om
premiepension.fåbegärförsta gångenförsäkrademed den att utatt

vilkenmånad förförstadenvid ingångengällabörjar dåSkyddet av
försäkrade.dentillskallpremiepension utges

sådanteller inlederäktenskapingårförsäkrade ettdenOm senare
ansökan inomfårstycket,i första göras7 §sammanboende angessom
sammanboendet in-ingicks elleräktenskapetfrån detmånader atttre

ellergiftförsäkradedengäller dock inteleddes. Detta samman-varom
begärde fåhan första gången utboende med attnär pre-personsamma

miepension.
skyddet vidinträderförsta meningenstycketi andrafallI avsessom

tillkomdet ansökanefterinfaller årmånadsskiftedet attettsom
Premiepensionsmyndigheten.

Premiepen-skallsammanboendet upplöses,elleräktenskapet9§ Om
försäkringenförsäkrade räknadenbegäransionsmyndigheten på omav

hans liv.gälla bara påtill att

gällerefterlevandepension enligt 7 §tillfåttharden10 § För rättsom
förmed undantagförsäkradedenbestämmelserde som avser

tidpunkt förtidigasteförsta meningenstycketförstakap. 1 §3 om
pension,uttag av

pension,ansökanmeningenstycket förstaförstakap. 4 §3 omom
denönskemålen hosutredningandra stycketkap. §3 4 somavom

pension,få sinbegärtinte har att ut
tid för vilkendenförsta meningenstycketförstakap. 5 §3 pen-om

sion samtutges,
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kap.4 1-9 och 11 efterlevandeskydd.om

Gemensam bestämmelse

ll § Om någon i första1 § stycket 3 har begått brottsom avses ett som
i 100 § lagen 1927:77 försäkringsavtalanges dena försäkra-motom

de eller någonmot i l § första stycket 3 eller harannan som avses
medverkat till sådant brott det sätt i 100 lagensägs § för-som a om
säkringsavtal, gäller vad där föreskrivs förlust till för-som rättom av
säkringsersättning.

Detsamma gäller den skulle ha varit berättigad till efterle-om som
vandepension enligt har7 § begått brott iett 100 lagena§som anges

försäkringsavtal den försäkrade ellermot harom medverkat till sådant
brott det där.sätt sägssom

5 kap. Premiepensionsmyndighetens verksamhet m.m.

Regler för försäkringsverkyamheten

1 § Följande bestämmelser i kap.7 försäkringsrörelselagen
1982:713, och föreskrifter har meddelats med stöd dessa be-som av
stämmelser, skall gälla för Premiepensionsmyndighetens försäkrings-
verksamhet:

1 § storleken försäkringsbolags försäkringstekniskaettom av av-
sättningar,

2 § beräkning premiereserv,om av
3-8 försäkringstekniska grunder,a om
9-11 placering tillgångar försäkringstek-om motsvararav som

niska avsättningar, och
b17 § användning optioner och liknande finansiellaom instru-av

ment.
Bestämmelserna i kap.7 10 10 och 10 försäkringsrörelse-c e

lagen gäller dock bara för den del verksamheten tillhan-av som avser
dahållande livräntor med garanterade belopp enligt kap.av 3 2 § eller
efterlevandeskydd enligt kap.4 1 § denna lag.

Vid tillämpningen de i första stycket angivna bestämmelsernaav
och föreskrifterna skall myndigheten försäkringsbolag.ettanses som
Vad i kap.7 10 § dotterföretagsägs skallsom företaga i vilkaom avse

har sådant inflytandestaten ett i kap.1 9 första,§ andra ellersom anges
tredje stycket försäkringsrörelselagen, myndigheten företräderom sta-
ten ägare.som
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vidså mångaförvärvafår intePremiepensionsmyndigheten en2 §
eller någonmarknadsplatsauktoriseradutländsk börs,svensk eller en

des-aktiebolagsvensktiaktier attnoterademarknadreglerad ettannan
eller,bolagetaktier isamtligatiotill omuppgår procentän avmersa

tilluppgåraktierna änförröstetaletröstvärde,olika merhar attaktierna
bolaget.aktier isamtligaförröstetalettio procent av

verksamhetPremiepensionsmyndighetensÖverskott iuppstår3 § som
förutsättningåterbäring. ärEni formförsäkradedetillförasskall av

detanspråki äventyraröverskottsmedlen kan attutan myn-dock tasatt
harförsäkradedepensionsförmånerdeförmågadighetens att utge som

taktianspråkiskallöverskottsmedlen tasgällerVidaretill. enatträtt
tiden.pensionernautveckling överjämnfrämjar avensom

medskallförsäkradede görasmellanåterbäringenFördelningen av
för varjeförvaltasmedeldeutsträckningvilkentill ihänsyn somtagen

överskottet.uppkomstentillbidragitharräkningförsäkrads av

Redovisning

kalenderårvarje upprättaskall förPremiepensionsmyndigheten en4 §
försäk-iårsredovisning1995:1560lagenenligtårsredovisning om

och före-lagen,i denbestämmelserföljandeskallHärvidringsföretag.
tillämpas:bestämmelser,dessastödmedmeddelatsharskrifter avsom

1995:1554,årsredovisningslagentillhänvisningarkap. 2 §l om
definitioner,vissa§kap. 31 om

resultatanalys iskyldighetstycket att taandra1 §kap.2 enom
årsredovisningen,

delarårsredovisningens§kap. 22 m.m.,om
resultaträkning,ochbalans-kap.3 om

värderingsregler,kap.4 om
tilläggsupplysningar,kap.5 om

resultatanalys,ochförvaltningsberättelsekap.6 om
ochvite,kap. §8 7 om

beslut.Finansinspektionensöverklagande§kap. 29 avom
avseende påmed ettföreträder ägaremyndigheten statenOm som

iinflytandesådanthari vilkaföretag, ettflera staten angeseller som
försäkringsrörelselagenstyckettredjeellerandraförsta,§kap. 91

koncernredovisningmyndigheten upprättaskall även1982:713, en
i kap. 2-redovisning 7sådanbestämmelsernatillämpningmed omav

föreskrifterförsäkringsföretagiårsredovisning samtlagen som4 om
bestämmelser.dessastödmedmeddelatshar av
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Vid tillämpningen de i första och andra styckena angivna be-av
stämmelserna och föreskrifterna skall myndigheten liv-ettanses som
försäkringsföretag. Vad intresseföretagsägs skall företagsom om avse
i vilka har sådant inflytandestaten ett i kap.1 5 § årsredo-som anges
visningslagen, myndigheten företräder staten Vadom ägare.som som

företagetssägs verkställande direktör skall myndighetensom chef.avse

Årsredovisningen§5 skall till Finansinspektionen så detges snart
kan ske och inom månader från kalenderåretssenast utgång.sex

Information till de försäkrade

6 § Premiepensionsmyndigheten skall till de försäkrade får till-attse
gång till den information de behöver för sin i premiereserv-att ta rätt

tillsystemet vara.
Informationen enligt första stycket skall samordnas med Riksförsäk-

ringsverkets och de allmänna försäkringskassornas information till de
försäkrade enligt lagen 1998:000 inkomstgrundad ålderspension.om

Aktuarie

7§ Bestämmelserna i 8 kap. 18 § försäkringsrörelselagen 1982:713
aktuarie i försäkringsbolag meddelar livförsäkring,om och före-som

skrifter har meddelats med stöd dessa bestämmelser, skallsom gällaav
för Premiepensionsmyndigheten.

Vid tillämpningen de i första stycket angivna bestämmelsernaav
och föreskrifterna skall vad verkställandesägs direktörensom om avse
myndighetens chef.

Revisorer

8 § Regeringen skall årligen två auktoriseradeutse revisorer i denatt
omfattning följer god revisionssed granska Premiepensions-som av
myndighetens årsredovisning enligt 4 § jämte räkenskapema led-samt
ningens förvaltning. Revisorerna skall revisionsrapport tillavge en re-
geringen.
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Tillsyn m.m.

för-bestämmelsernaförverkaskallRiksförsäkringsverket att om§9
rättvist.likformigt ochtillämpaspremiepensionförsäkringen

Finansin-tillsynunderskall ståPremiepensionsmyndigheten§ av10
försäkringsrörelselagenibestämmelserFöljandespektionen.

be-dessastödmedmeddelatsharföreskrifteroch1982:713, avsom
tillsynen:förgällaskallstämmelser,

befattningshavareoch vissastyrelsenförskyldighetkap. 3 §19 om
inspektionen,tillupplysningarlämnaatt

försäk-sammankallainspektionen ettför att8§kap. rätt19 om
styrelse,ringsbolags

direktörenverkställandeochstyrelsenförskyldighetkap. 9 §19 om
förtillgängligträkenskapsmaterialförsäkringsbolagetshålla m.m.att

granskning,
lämnaandravissaförskyldighet att10 § upp-kap.19 personerom

inspektionen,tilllysningar m.m.
inspektio-förstyckenaoch femte rättandraförsta,kap. 11 §19 om

rättelser,vidtaföreläggandenocherinringar attmeddelaattnen
beslut,inspektionensöverklagande13 §19 kap. avom

verksamhet,inspektionensbekostaföravgifter§ att19 kap. 15 om
straff, ochstyckenafjärdeochförsta§kap. l21 om
vite.styckenafjärdeochtredje2 §kap.21 om

bestämmelsernaangivnastycketförstade itillämpningenVid av
försäkringsbolag.myndighetenskall ettföreskrifternaoch somanses

skalldirektörverkställandeförsäkringsbolagets avseVad sägs omsom
chef.myndighetens

bestämmelserdefrånundantagmedgefårFinansinspektionen§11
styckena.andraochförsta§4stycketförstai 1 § samtangessom

kostnaderPremiepensionsmyndighetens

premie-skötselPremiepensionsmyndighetensförkostnader12 § De av
årligatäckasskalltäcksinte sättannat genomreservsystemet som

premie-försäkradesdetillgodohavandenafråndrasavgifter avsom
beloppvilkamedochbestämmerMyndigheten närpensionskonton.

myndigheten.disponerasAvgifternaskallavgiftsuttaget göras. av
aktuelladettäckaberäknasdesåskall bestämmas attAvgifterna

överskottellerunder-tillskall hänsynHärvidkostnader. tas somårets
föregående året.detfrånföreliggakan
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Avgifterna skall tillgodohavandet påprocentsatsanges som en av
varje försäkrads premiepensionskonto vid ingången det årav som av-
gifterna beloppDe tillförs de försäkrades premiepensions-avser. som
konton pensionsrätt för det nästföregående året har fastställts enligtnär

kap.4 lagen inkomstgrundad1998:000 ålderspension skall med-om
räknas i underlaget för avgifterna, pensionsrätten fastställsäven om
efter årsskiftet. Vid fastställandet får myndighetenprocentsatsenav

frånutgå uppskattning det sammanlagda värdet tillgodohavan-en av av
dena försäkradespå de premiepensionskonton.

Åtgärder6 kap. vid ändrad pensionsrätt och felaktig utbetalning

.Ändrad pensionsrätt

1 § beslut pensionsrättNär enligt lagen 1998:000 in-ett om om
komstgrundad ålderspension har ändrats, skall det belopp med vilket
pensionsrätten har ändrats ökas med den avkastning enligt kap.2som

andra1 § stycket denna lag har tillförts respektive skulle ha tillförts
den försäkrade för detta belopp. Det ökade beloppet skall därefter räk-

med basränta enligt kap.19 skattebetalningslagen3 §nas upp
1997:403 för fråntiden och med den april andra1 året efter intjänan-
deåret till och med dagen för beslutet ändring pensionsrätten.om av

intjänandeårBegreppet har den betydelse i kap. andra1 9 §som anges
stycket lagen inkomstgrundad ålderspension.om

uppräknade beloppetDet skall vid höjning pensionsrätten läggasav
till och vid sänkning pensionsrätten dras från den försäkradesav av
premiepensionskonto. pensionsrättenOm har höjts och den försäkrade
skall påföras avgifter enligt lagen 1981:691 socialavgifter ochom
lagen 1994:1744 allmänna egenavgifter, skall tillägg till hansom

dock förstkonto hela avgiften betald enligtgöras när 16 kap.anses
skattebetalningslagen.12 §

tilläggNär eller avdrag enligt andra stycket har gjorts, tillämpas be-
stämmelserna i 2 eller 3

§ beslutet innebär2 Om pensionsrätten har höjts, skall Premiepen-att
sionsmyndigheten föra medel motsvarande det uppräknade belop-över

enligt § från den tillfälliga1 förvaltningen hos Riksgäldskontoretpet
till den eller de fonder i vilka medel har placerats för den försäkrades
räkning. Beloppet skall fördelas mellan fonderna i förhållande till vär-
det innehavet i varje fond.av

denOm försäkrade har börjat pension, skall det belopp be-ta ut som
räknas belöpa förflutenpå tid i stället betalas till honom. Har denut

17-12512
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garanterade beloppmedlivräntai formpensiontagitförsäkrade ut av
förastill honombetalasintedet beloppskall utenligt kap. 23 som

myndigheten.tillöver

Premiepen-skallsänkts,harpensionsrätteninnebärbeslutetOm3 § att
belop-uppräknadedetmotsvarandemedelförasionsmyndigheten över

Riksgäldskontoretförvaltningen hostillfälligatill den§enligt 1pet
försäkradesdenplacerats förmedel harvilkafonder ieller defrån den

inne-värdetförhållande tillanspråk iiskallFondernaräkning. tas av
liv-i formpensionförsäkrade tagitfond. denvarje Hari uthavet av

ställetiskall beloppetkap. 2enligt 3garanterade beloppmedränta
myndigheten.betalas av

försäkradesdentillgodohavandettäcksintebeloppetOm pre-av
honomåterkrävasresterande beloppskallmiepensionskonto, omav

pensionsgrundande inkomstberor påpensionsrättensänkningen attav
bordeintepensionsrättsänkts ellerharförvärvsarbete attannatav

avgifter i 4obetaldabestämmelsernaföljdtilltillgodoräknatsha omav
andraålderspension. Iinkomstgrundad1998:000§ lagenkap. 4 om

hanendastförsäkradedenåterkrävasbeloppetfall skall genomomav
förorsakathareller påuppgifter attoriktiga sättlämna annat pen-att

för högt belopp.medfastställtsharsionsrätt ett
delvis eftergehelt ellermyndighetenfårsärskilda skälfinnsdetOm

andra stycket.enligtåterbetalningpåkrav

utbetalningFelaktig

lämnaifall 3andraförsäkrade i attänden4 Om§ genomsom avses
pension harförorsakathareller påuppgifter attsätt,oriktiga annat
Premiepen-skallbelopp,för högtmedellerfelaktigtlämnats ett

ökat medutbetalda beloppet,felaktigtdetdrasionsmyndigheten av
utbe-frånskattebetalningslagen 1997:403kap. §enligt 19 3basränta

för-från denavdrag,för beslutetmed dagenochtilltalningsdagen om
tillmotsvarande medelföraochpremiepensionskonto översäkrades

stycket. Detsammai första3 §detpåRiksgäldskontoret sätt angessom
med förellerfelaktigtfall har lämnatsi ettpensiongäller annatom

ha insettbordeskäligenuppburit pensionendenochhögt belopp som
detta.

försäkradesdentillgodohavandetinte täcksbeloppetOm pre-av
Omhonom.belopp återkrävasresterandeskallmiepensionskonto, av

delvis eftergehelt ellerdockmyndighetenskäl fårsärskildafinnsdet
återbetalning.krav på
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Överklagande7 kap. m.m.

Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän1 § förvaltningsdom-
stol den beslutet och Riksförsäkringsverket. Omav som avser av en

beslutet,enskild överklagar skall överklagandet ha kommit till Pre-
miepensionsmyndigheten inom månader fråntvå det klaganden fickatt
del beslutet eller fick kännedom det. verketFör är över-av annars om
klagandetiden två månader från dagen för beslutet. tiderSamma gäller
for överklagande beslut allmän förvaltningsdomstol.ettav av

överklagarOm enskild beslut, får Riksförsäkringsverketetten
Premiepensionsmyndighetens uppgift i länsrätten och kam-överta att

föra det allmännas talan. Verket för det allmännas talan i Re-marrätten
geringsrätten.

överklagande beslut2 § Om Premiepensionsmyndighetenett ettav av
har kommit till Riksförsäkringsverket, skattemyndighet, all-en en

försäkringskassa eller allmän förvaltningsdomstol inom den tidmän en
förstai § stycket, skall handlingen sändas till1 Premiepen-som anges

sionsmyndigheten och inkommen i tid.rättanses

3 § Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Vid
prövning överklagande länsrättens beslut i mål enligt denna lagav av
skall nämndemän ingå i kammarrätten, nämndemän deltagit i läns-om
rätten.

Beslut enligt denna lag4 § skall gälla beslutet har överkla-även om
inte föreskrivits i beslutet.gats, annatom

Övriga8 kap. bestämmelser

och överlåtelseUtmätning

försäkrads§ tillgodohavande1 En premiepensionskonto kan inte
elleröverlåtas, Pensionsbelopp inte har lyftspantsättas utmätas. som

får enligtbara reglerna i kap. utsökningsbalken.7utmätas
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Preskription

andra åretlyfts före utgångeninte harpensionsbeloppOm2 § ett av
för-beloppetför lyftning,tillgängligtbeloppet blevdå ärefter det år

verkat.
för fordringar påskall inte gälla1981:130Preskriptionslagen pen-

lag.dennasion enligt

sekretessfrånUndantag

och allmänRiksförsäkringsverketPremiepensionsmyndigheten,3 §
lämnabegäransekretess pâhinderförvaltningsdomstol får ututan av

tilldenna lagenligtpensionuppgifter om
ellerarbetslöshetskassaförsäkringsbolag,försäkringsinrättning,
däri-ersättningsamordning medförbehövsuppgiftenarbetsgivare, om

tillfrån, och
vid till-uppgiften behövssocialförsäkringsorgan,utländska2. om
harSverigeöverenskommelseinternationelllämpningen an-somav en

slutit sig till.

Överenskommelse maktfrämmandemed

med-regeringenfrämmande makt fåröverenskommelse medEfter4 §
ellerdenna lagtillämpningutsträcktföreskrifterdela om un-avom

bestämmelser.från lagensfalli vissadantag

januari 1999.kraft den 1träder ilagDenna
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Förslag till2

ändring iLag sekretesslagen 1980:100om

100Härigenom föreskrivs i fråga sekretesslagen 1980:om
dels kap. skall ha följande7 § lydelse,7att
dels det lagen skalli föras paragraf, kap. följan-7 7att en ny a av
de lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.7

Sekretess gäller hos allmän Sekretess gäller hos allmän
försäkringskassa, Riksförsäk- försäkringskassa, Riksförsäk-
ringsverket och domstol i ringsverket och domstol iären- ären-
de enligt lagstiftningen all- de enligt lagstiftningen all-om om

försäkring eller arbetsska- försäkringmän försäkring förmän
deförsäkring eller inkomstgrundad ålderspensionom annan
jämförbar ekonomisk förmån eller arbetsskadeförsäkring eller
för enskild, eller läkarvårds- jämförbar ekonomiskom om annan
ersättning eller ersättning för förmån för enskild, eller om
sjukgymnastik, för uppgift läkarvårdsersättning ellerom er-
någons hälsotillstånd eller andra sättning för sjukgymnastik, för
personliga förhållanden, det uppgift någons hälsotill-om om
kan den uppgiften stånd eller andra personliga för-antas att som

eller någon honom närståen- hållanden, det kanrör antas attom
de lider uppgiften röjs. den uppgiften eller nå-rörmen om som

sekretess gäller hosSamma honom närstående lideran- gon
myndighet vilkenpå det uppgiften röjs. Sammanan men om

ankommer handlägga ärende sekretess gäller hosatt annan myn-
enligt lagstiftning har dighet på vilken det ankommersom nu

fråga myndighetI handlägganämnts. ärende enligt lag-attom
i 8 § gäller dock be- stiftning har Inämnts.som anges som nu

stämmelserna där. fråga myndighet iom som anges
8 § gäller dock bestämmelserna
där. I ärende enligt lagen
1998:000 premiepensionom
gäller 7 a

Sekretess enligt första stycket gäller också i förhållande till vård-en

1 Lagen omtryckt 1992:1474.
2 Senaste lydelse 1993: 166
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uppgift hans hälsotill-i frågabehandlingsbehövande själveller omom
behandlingenändamålet med vården ellertillmed hänsynstånd, detom

uppgiften inte lämnas till honom.viktsynnerligär attav
föri första stycketmyndighetgäller hosSekretess an-som avses

ellerhälsotillståndenskild någonsmälan eller utsaga av omannan
fara uppkommerdet kanförhållanden,personligaandra attantasom

eller någon ho-eller avgivitgjort anmälanden harför utsaganatt som
uppgif-eller allvarligtför våldnärstående utsätts annat men omnom

röjs.ten
sekretessenhindersekretessen UtanhinderUtan avav

uppgift till enskildfår lämnastill enskilduppgift lämnasfår
föreskrivs i lag-vadi lag- enligtföreskrivsvadenligt somsom

försäk-allmänförsäk- stiftningenallmänstiftningen omom
inkomst-lagstiftningenringlagstiftningenochring omom
och lag-grundad ålderspensionsjuklön.

stiftningen sjuklön.om
i högstgäller sekretessenallmän handlinguppgift ifrågaI om

femtio år.stycket, i högsti tredjefalleller, isjuttio år avsessom

§7 a
gäller hosSekretess Premie-

allmänpensionsmyndigheten,
Riksförsäk-försäkringskassa,

domstolringsverket och i ären-
enligt lagen 1998:000de om

uppgiftförpremiepension om
be-försäkrad harvad en

efterlevandeskyddstämt om
kap. lagenenligt premie-4 om

pension,
medel har placeratshur

försäkrads räkning,för omen
uppgiftenklartdet stårinte att

den försäkra-kan röjas utan att
lider ellerde men,

personligaförsäkradsen
detförhållanden övrigt,i om

försäkradedenkan attantas
uppgiftenlider röjs.men om

sekretessenhinderUtan av
enskildtillfår uppgift lämnas

la-föreskrivsenligt vad isom
premiepension.gen om
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Sekretessen enligt första
stycket 1 gäller sedan deninte
försäkrade avlidit.

fråga uppgift allmäniom
handling gäller sekretessen i
högst år.sjuttio

lag träder kraftDenna i den januari1 1999.
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tillFörslag3

socialförsäkringsregisterlageniändringLag om

1997:000

socialförsäkringsregis-ochföreskrivs 1-3, 9 11-15Härigenom att
följande lydelse.skall ha1997:000terlagen

Föreslagen lydelse1996/9enligt 7:155Lydelse prop.

1§
lag gällerlag gäller DennaDenna personre-personre-

gister för sådan verksamhet iverksamhet isådangister för
fråga socialförsäkringsför-socialförsäkringsför-fråga omom

förmåner ochoch måner andraandra förmånermåner samtsamt
enligt lag ellerersättningarenligt lag ellerersättningar somsom
särskilt beslutförordning ellersärskilt beslutellerförordning

deregeringen ankommerpå deregeringen ankommer avav
försäkringskassorna,allmännaförsäkringskassornaallmänna

PremiepensionsmyndighetenRiksförsäkringsverketeller
Riksförsäkringsverketellersocialförsäkringsregister.

socialförsäkringsregister.
1973:289.detsamma i datalagenförståspersonregisterMed som

2§
försäkringskas-allmännaförsäkringskas- DeallmännaDe

Premiepensionsmyndig-Riksförsäkringsverketoch sorna,sorna
Riksförsäkringsverketochhetensocialförsäkrings-får föra

socialförsäkrings-får föralag för deenligt dennaregister
delag förregister enligt dennai 3ändamål som anges

iändamål 3som anges

3§
försäkrings-allmännaförsäkrings- DeallmännaDe

kassorna,Riksförsäkrings- Premiepensions-kassorna och
Riksförsäk-myndigheten ochanvända social-verket får

använda social-ringsverket fårförsäkringsregister för
försäkringsregister för

handläggning ärendenärendenhandläggning avav
förstaomfattas §första 1omfattas 1 § som avavsom

stycket,stycket,
åtgärderförberedandeförberedande åtgärder

för handläggning enligthandläggning enligtför samtsamt
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uppföljning, utvärdering, uppföljning, utvärdering,
tillsyn och framställning tillsyn och framställningsta- sta-av av
tistik avseende verksamhet tistik avseende verksamheten- en-
ligt och1 ligt ochl

9 §
hinderUtan de begräns- Utan hinder de begräns-av av

ningar följer 7 och 8 ningar följer och7 8som av som av
får följande uppgifter registre- får följande uppgifter registre-

i fråga avgöranden i fråga avgörandenras om av ras om av
domstol, Riksförsäkringsverket domstol, Riksförsäkringsverket,
eller allmän försäkringskassa i Premiepensionsmyndigheten
ärenden omfattas 1 § eller allmän försäkringskassa isom av
första stycket: ärenden omfattas 1 §som av

första stycket:
utgången, utgången,
de bestämmelser har de bestämmelser harsom som

tillämpats, och tillämpats, och
huruvida avgörandet har huruvida avgörandet har

överklagats. överklagats.

11§
Socialförsäkringsregister Socialförsäkringsregister

förs särskilt för allmän förs särskilt för allmänsom en som en
försäkringskassa eller lokalt försäkringskassa ellerett lokaltett

inom denna eller för inom denna, för Premie-organ organ
Riksförsäkringsverket för pensionsmyndigheten eller för
handläggning ärenden får Riksförsäkringsverket förav
innehålla handlingar har handläggning ärenden fårsom av
kommit eller framställts i innehålla handlingarett harsom
ärende. För uppgifter i sådana kommit eller framställts i ett
handlingar gäller inte de be- ärende. För uppgifter i sådana
gränsningar följer 7- handlingar gäller inte de be-som av
10 §§, uppgifterna har läm- gränsningar följer 7-om som av

i ärendet eller behövs förnats 10 §§, uppgifterna har läm-om
handläggningen detta. i ärendet eller behövs förnatsav

handläggningen detta.av

12§
Socialförsäkringsregister får Socialförsäkringsregister får

sambearbetning tillföras sambearbetning tillförasgenom genom
uppgifter från andra uppgifter från andraso- so-

cialförsäkringsregister, och cialförsäkringsregister, och
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uppgifter lämnas till uppgifter lämnas tillsom som
allmän försäkringskassa eller allmän försäkringskassa,en en

Riksförsäkringsverket med stöd Premiepensionsmyndigheten
särskild bestämmelse i lag eller Riksförsäkringsverket medav en

eller förordning lämnande stöd särskild bestämmelseom av en
uppgifter. i lag eller förordning läm-av om

nande uppgifter.av

föreskrifter ellerAv i lag förordning eller beslut Datainspek-av av
tionen kan följa socialförsäkringsregister sambearbetning fåratt genom
tillföras uppgifter vad i första stycket.utöver som anges

13§
Registeransvariga för social- Registeransvariga för social-

försäkringsregister förs försäkringsregister förssom som
för Riksförsäkrings- för Riksförsäkrings-gemensamt gemensamt

verket och de allmänna försäk- verket och de allmänna försäk-
ringskassorna verket ringskassorna verketär samt är samt
varje försäkringskassa det varje försäkringskassa detnär när
gäller behandling uppgifter gäller behandling uppgifterav av
hos den försäkringskassan. hos den försäkringskassan.För För
register förs särskilt för register förs särskilt försom en som en
allmän försäkringskassa eller allmän försäkringskassa ellerett ett
lokalt inom denna för- lokalt inom denna för-är ärorgan organ
säkringskassan registeransvarig. säkringskassan registeransvarig.
Riksförsäkringsverket regis- Premiepensionsmyndighetenär är

förteransvarigt social- för social-registeransvarig
försäkringsregister förs försäkringsregister förssom som
särskilt för verket. särskilt för myndigheten. Riks-

försäkringsverket regis-är
teransvari för social-
försäkringsregister förssom
särskilt för verket.

14 §
Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna får ha di-
rekt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister förssom gemen-

för verket och försäkringskassorna.samt
Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister förs sär-som

skilt för allmän försäkringskassa får endast den försäkringskassanen
ha. Om register förs särskilt för lokalt verksamhetsområ-ett ett organs
de inom försäkringskassan får dock endast det lokala ha direktorganet
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åtkomst till uppgifterna.
Direkt åtkomst till uppgifter

socialförsäkringsregisteri som
förs särskilt för Premiepen-
sionsmyndigheten får endast
myndigheten ha. Om det behövs
för ändamål §3 1isom avses
eller får2 dock Riksför-även
säkringsverket och allmänen
försäkringskassa ha direkt åt-
komst till sådant registerett
med undantag för sådana
handlingar 11isom avses

Direkt åtkomst till uppgifter i socialförsäkringsregister förssom
särskilt för Riksförsäkringsverket får endast verket ha. Om det behövs
för ändamål i eller får3 § l 2 dock allmän försäk-ävensom avses en
ringskassa ha direkt åtkomst till sådant register med undantag förett
sådana handlingar i 11som avses

Behörighet för direkt åt- Behörighet för direkt åt-
komst till uppgifter i socialför- komst till uppgifter i socialför-
säkringsregister första-enligt säkringsregister enligt första-
tredje styckena får endast fjärde styckena får endastges ges
till den behöver ha tillgång till den behöver ha tillgångsom som
till uppgifterna för kunna till uppgifterna för kunnaatt att
utföra sitt arbete. utföra sitt arbete.

15§
Statens löne- och Statens löne- ochpen- pen-

sionsverk och det för kommu- sionsverk och det för kommu-
gemen-och landstingen och landstingennerna nerna gemen-

för administra- för administra-organet organetsamma samma
tion personalpensioner får, i tion personalpensioner får, iav av
den utsträckning föreskrivs den utsträckning föreskrivssom som

regeringen eller den myndig- regeringen eller den myndig-av av
het regeringen bestämmer, ha het regeringen bestämmer, ha
direkt åtkomst till uppgifter i direkt åtkomst till uppgifter i
socialförsäkringsregister för de socialförsäkringsregister för de

angesändamål i 4 Be- ändamål i 4 Be-som som anges
stämmelsema i fjärde14§ stämmelserna i femte14§
stycket gäller förockså stycket gäller också förpen- pen-
sionsverket och det sionsverket och detgemensam- gemensam-

organet. organet.ma ma
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kraft den januarilag träder i 1999.1Denna
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Utredningsuppdraget och dess1

genomförande

betänkan-Premiereservutredningen S 1994:07 avlämnade i juni 1996
framladespensionssparande SOU 1996:83. betänkandetdet Allmänt I

premiereservsystem borde utformas. Blandprincipskiss för hur etten
skulle ske ikapitalförvaltningen under aktivtidenföreslogs ettannat att

försäkring och försäkringsfunktionen alltsårenodlat attsparsystem utan
för enskilde först i samband med pensionering-skulle få betydelse den

en.
betänkandet beslutade regeringen denEfter remissbehandling 13av

utredningendirektiv till den nuvarande dir. 1997:46. Des-1997mars
i bilaga direktivendirektiv i sin helhet Iåterges attanges rege-sa

de partier bakom pensionsöverens-ringen i samråd med stårsom
inriktningkommelsen funnit premiereservsystemet bör haatt annanen

bl.a.den tidigare utredningen föreslagit.den Detän attanges pre-som
undermiereservsystemet skall försäkringsmässigt uppbyggt ävenvara

i direktiven rad frågor utred-intjänandetiden. Härjämte tas upp en som
och kommer redovisas i det följande.ningen skall överväga attsom

utpräglat teknisk karaktär; huvud-Många frågorna är systemetsavav
fast redan tidigare riksdagsbeslut och direktivendrag har lagts genom

till utredningen.
omfattandekorta utredningstiden har inte medgett någotDen mer

organisationer. Utredningen haft vissasamråd med berörda har dock
uppgifter från Finansinspektionen,kontakter med och inhämtat bl.a.

Riksgäldskontoret,Riksförsäkringsverket, Riksrevisionsverket, Statens
Statistiskalöne- och pensionsverk, centralbyrån, Statskontoret, Försäk-

ringsföreningen för det statliga området, Fondbolagens Förening samt
och dess medlemsföretag. UtredningenFörsäkringsförbundet ett par av

vid tillfällenhar också fått möjlighet sina förslagatt ett presenterapar
för Genomförandegruppen S l994:G; bl.a. har utredningen vid ett
sammanträde den september 1997 i utkast15 presenterat ettgruppen
till det föreliggande betänkandet.nu

Sammanträffande den september företrädareVid 23 1997 medett
för Genomförandegruppen har dessa förklarat det föreligger enighetatt

ledamöter utredningen börmellan belysa alternativatt ettgruppens om
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till de föreslagna reglerna kapitalförvaltningen i premiereservsys-om
kap. förslaget till lag premiepension.2 Alternativet skulletemet om

innebära medlen i premiereservsystemet inklusive den tillfälligaatt
förvaltningen skulle förvaltas i Allmänna pensionsfonden till dess att
den enskilde valde någon förvaltare.annan

hänsyn till den tidsramMed gäller både för utredningenssnäva som
arbete och för det fortsatta beredningsarbetet har utredningen inte fun-
nit det möjligt behandla detta alternativ på alla de ställen i betän-att
kandet där sådan diskussion hade varit möjlig. Utredningen redovi-en

i stället sin bedömning alternativet endast i avsnitt 4.6. bilagaI 8sar av
redovisas skiss till hur lagtexten kan utformas vill genomfö-en om man

alternativet.ra
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Tidigare riksdagsbeslut2 och

utredningsförslag m.m.

grundvalPå propositionen 1993/94:250 Reformering det allmän-av av
ålderspensionssystemet beslutade riksdagen den 8 juni 1994na om

riktlinjer för genomgripande reform det allmänna ålderspensions-en av
bet. 1993/94:SfIJ24, rskr. 1993/942439.systemet

riktlinjer föreslogs iDe propositionen byggde förslagpå densom av
parlamentariskt Pensionsarbetsgruppen och den uppgörel-sammansatta

hade träffats inom arbetsgruppen mellan företrädare för de fyrase som
dåvarande regeringspartiema m, och kd socialdemokrater-samtc,

se betänkandet Reformerat pensionssystem, SOU 1994:20.na
följandezlföreslagna riktlinjerna innebarDe i sina huvuddrag

reformerade ålderspensionssystemetDet skall allmänt obli-ettvara
gatoriskt där pensionsfönnånerna baseras inkomstenpå undersystem
hela förvärvslivet. skall tillSystemet skillnad från det nuvarande,-
fönnånsbestämda pensionssystemet- avgiftsbestämt.vara

Det reformerade skall till huvuddelen uppbyggt enligtsystemet vara
fördelningsprincipen, vilket innebär avgiftsintäkter löpande användsatt
till utbetalning pensioner. skallSystemet dock kompletteras medav en
premiereservdel där medel individuella premiereservkonton,avsätts
vilka skapar underlag för ålderspension grundas deten som sparan-
de och den avkastning finns kontot och beräknas enligt isom som
huvudsak principer för frivilliga pensionsförsäkringar. Tvåsamma som
procentenheter den totala ålderspensionsavgiften 18,5 påprocentav om
avgiftsunderlaget skall till premiereservsystemet ochavsättas ge pen-
sionsrätt där.

Enligt riktlinjerna skulle för premiereservsystemet vidare gälla följ-
ande.

l De riktlinjerna har ändrats i vissa avseenden,bl.a. direktivenantagna senare genom
till denna utredning.
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skall registreras individuella konton.Avsättningen medel påav
pensionssparande innefat-Avsättningen skall grunda enskiltett

skall beräk-tande civilrättsligt bindande åtaganden. Pensionsrätt
försäkringsmässiga grunder enligt i huvudsak de principerpånas

individuella pensionsförsäkringar.gäller för frivilliga, Desom
för kvin-årliga förmånema skall dock bestämmas på lika villkor

möj-och premiereservsystemet skall det finnasInommän.nor
fönnånstagarförord-efterlevandeskyddlighet välja ettatt genom

nande.
skall för-medel inom premiereservsystemetDe avsättssom

statliga,särskilda kapitalförvaltare, privata ellervaltas somav
försäkrade. Förvaltarens uppdrag skall omfattaväljs den en-av

Försäkringsfunktionen skall handhaskapitalförvaltning.bart
förRiksförsäkringsverket, skallcentralt ävensom ansvaraav

kapitalförvaltaren, beräkningpremieinbetalningar till av pen-
pension. Förvaltningsionsbelopp och utbetalning av av pen-

endast efter tillstånd meddelassionsmedel får bedrivas avsom
eller flera statliga kapitalförvaltare skallFinansinspektionen. En

väljaför medel från villinrättas förvaltning enav personer som
kapitalför-lösning. dem inte själva väljer någonsådan För som

flera andra statliga kapitalförvaltare.valtare skall det finnas
ikapitalförvaltare skall utjämning skillnaderMellan dessa en av

Kapitalförvaltaren skall årligen fastställa be-avkastning göras.
avkastningen respektive försäkrads pensions-hållningen och

Riksförsäkringsverket detta.konto underrättasamt om
kapitalförvalt-kompetens och erfarenhet omfattandeDen av

tillfinns inom AP-fondens organisation börning tas varasom
förutformningen den statliga kapitalförvaltningenvid perso-av

kapitalförvalt-själva väljer kapitalförvaltare.inte Försomner
från deplaceringsreglema utformas med förebildningen bör

i till-gäller för livförsäkringsbolagen. Placeringarregler som
deni utlandet eller utställda i utländsk valuta bör i mångångar

förenligt med EES-avtalets regler begränsas. Premie-det är
utformas enskilda kapital-bör så sättreservsystemet att

alltför får betydande ägarinfly-förvaltare inte blir ellerstora ett
tande i enskilda företag.

Ålderspension premiereservsystemet skallinom kunna tas ut
försäkradetidigast fr.o.m. den månad då den fyller 61 år. Pen-

sionen bör kunna inte bara hel pension ävenutantas ut som som
avbrytapartiell pension. bör inte möjligheterDet öppnas att ett

ålderspension från premiereservsystemet eller vissuttag av en
del därav gång börjat utbetalas. försäkrade skall så-Densom en

frånledes inte kunna återkalla ålderspension premie-uttagett av
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försäkrade skall kunna väljaDenreservsystemet. att ta ut pen-
sionen antingen livsvarigt eller under begränsad tidsperioden om
fem eller tio sådant val skall inte kunna ändras.år. Ett

tillstyrkte riksdagenssitt betänkande socialförsäkringsutskott medI
vissa förtydliganden de föreslagna principerna för ålderspensions-en
reform. det gällde utformningen premiereservsystemet gjordeNär av

uttalanden vilket statligt bör ha hand för-utskottet organom som om
säkringsfunktionen. Utskottet anförde det rimlig utgångs-att var en

Riksförsäkringsverket skulle handha denna funktion. Skullepunkt att
det emellertid i det fortsatta utredningsarbetet visa sig funktionenatt

fördel kunde läggas statligt fanns detmed större ett annat organ,
inget hinder de partierenligt utskottet stod bakom uppgö-mot att som

relsen diskussion frågan. Utskottet ocksåansåg detatttog upp en om
skäl fanns anledning lägsta föradministrativa överväga gränsattav en

får till förvaltning inom premiereserv-det årliga belopp avsättassom
Avslutningsvis anförde utskottet det grund frågornaspåattsystemet. av

finnas för de partier stod bakom för-komplexitet skulle utrymme som
skulleslaget i de delar ytterligare utredas elleratt, som som annars

resultatet utredningsarbetet, utformakunde komma beröras deatt av av
det ändamåls-kommande bestämmelserna på visade sigsätt mestsom

enligt.
Regeringen beslutade den juni 1994 inom Socialdepartemen-23 att

tillsätta arbetsgrupp, benämnd Genomförandegruppentet en
företrädare för de partier ställt sig bakomS l994:G, med uppgö-som

Genomförandegruppen fick i uppdrag medverka vid det fort-relsen. att
och vårda överenskommelsen.beredningsarbetet attsatta

det fortsatta beredningsarbetet lade Socialdeparte-led iSom ett
fram promemorian Reformerat pensionssystem lagi juni 1995mentet -

ålderspension, i fortsättningeninkomstgrundad 1995:41Dsom m.m.,
Promemorian innehåller förslag till lag in-citerad 1995:41.Ds ett om

ålderspension med i fullständiga regler in-komstgrundad stort sett om
fördelnings-komstpensionen dvs. den pension skall inomutgessom

bestämmelser premiepension. Förslagetsystemet rörsamt ett par om
till del frågor beräkning och fastställande pensionsgrundan-stor om av
de inkomst och belopp fastställande pensionsrätt. försla-Omsamt av

promemorian vidare i avsnitt med flera ställen.i 3.3gen se
beslutade regeringen tillkallaseptember 1994 särskildDen l att en

med uppdrag med utgångspunkt från regeringenutredare vadatt, angett
propositionen 1993/94:250, utreda frågor premiereserv-i rörande ett

inom den allmänna pensioneringens förslagoch lämnasystem ram
tekniskt borde utformas.hur detta system
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Direktiven till utredningen baserades i huvudsak på de riksdagenav
riktlinjerna för premiereservsystemet. dock frå-Detantagna attangavs
vilket statligt skall sköta den centrala försäkrings-gan om organ som

funktionen skulle beredas inom Regeringskansliet och utredarenatt
skulle informeradhålla sig resultatet denna beredning.om av

december förordnades civilekonomenDen 21 1994 Låft-Lennart
särskild utredare. Utredningen, Premie-antog namnetman som som

reservutredningen, fann vissa frågor principiellt slag ochatt var av mer
behövde bli föremål för debatt innan alla tekniska detaljer och för-mer
fattningsförslag utfonnades. Utredningen beslutade därför redovisaatt
arbetet junii 26 1996 överlämnade utredningen betänkan-Denetapper.
det Allmänt pensionssparande SOU 1996:83.

Utredningen föreslog premiereservsystemet skulle utformasatt som
förvärvsaktivrenodlat sparande under ålder. till dessFram denett att

enskilde gick i pension skulle kapitalet förvaltas i värdepappersfonder
valdes den enskilde. Vid pensioneringstidpunkten skullesom av spar-

kapitalet användas för teckna pensionsförsälcring hos statligt för-att ett
säkringsbolag. Utredningen föreslog premiereservsystemet skulle fåatt
benämningen Allmänt pensionssparande APS med hänsyn till den
uppläggning förslaget hade.som

Socialförsäkringsadministrationen skulleSFA fastställa intjänad
pensionsrätt och det belopp skulle till sambandAPS. Iavsättassom
med beslutet avsättningens storlek skulle SFA översända blan-om en
kett till den enskilde för val fond. Blanketten skulle skickas denav av
enskilde direkt till berört fondbolag medverkan SFA.utan av

Efter det medlen hade överförts fondentill skulle kommunika-att
tionen fondbolagetske mellan och pensionsspararen SFA:s med-utan
verkan. Fondbolaget skulle föra register sina och lämnaöver sparare
årliga besked till dem bl.a. behållning och avkastning.om

För inte valde fond för sina pensionsmedel icke-personer som
väljare skulle Riksförsäkringsverket för förvaltningen. Statensvara
skulle sköta registreringen dessa med konto hos ochSFAav sparare

för den årliga informationen till dem.svara
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Utgångspunkter3

Utredningen har haft i uppdrag lägga fram förslag till tekniskatt ut-
formning premiereservsystem, skall del detutgöraettav som en av re-
formerade ålderspensionssystemet. Huvuddragen i och tillsystemet
viss del detaljutformningen har lagts fast redan i utredningensäven
direktiv. Enligt dessa .skall premiereservsystemet försäkringsmäs-vara
sigt uppbyggt och utformat fondförsäkringssystem, där försäk-ettsom
ringsfunktionen knuten till och kapitalförvaltningen sker iär staten
värdepappersfonder administreras fristående fondbolag.som av

Enligt direktiven skulle utredningen redovisa alternativa utform-
ningar premiereservsystemet minskade belastningen på de of-av som
fentliga finansema. Skälet till detta det införandetatt antogs attvar av

skullepremiereservsystemet komma påverka redovisningen i natio-att
nalräkenskapema de offentliga finansema. Enligt beskedettav som
utredningen inhämtat från EU:s statistikorgan Eurostat det emellertidär
förenligt med reglerna i det europeiska nationalräkenskapssystemet att
hela det reformerade ålderspensionssystemet redovisas i den offentliga
sektorn på sker med ATP-systemet. fråga harDennasättsamma som nu
därför inte påverkat utformningen utredningens förslag.av

Försäkringsförhållandets rättsliga3.1 karaktär

redan skall premiereservsystemetSom försäkringsmässigtangetts vara
uppbyggt, och försäkringsfunktionen skall knuten till Be-staten.vara
träffande försäkringsförhållandets rättsliga karaktär direktivensär ut-
gångspunkt försäkringsvillkoren skall regleras i civilrättsligtatt ett av-
tal mellan försäkringsgivare och försäkrad, inteså intjänad premie-att
pensionsrätt skall kunna påverkas politiska beslut får retroaktivav som
verkan. det visar sigOm avtalsreglering inte ändamålsenlig,att ären
skall det på andra de försäkrade i praktiken inte fårsätt tryggas att en

ställning villkoren hade reglerats i avtal.sämre än om
avtalsrättsligtEtt skulle enligt utredningens mening hasystem en

del principiella och pedagogiska svagheter. I den mån avtalets innehåll
skulle bestämt lagstiftningen och något egentligt avtalsutrymmevara av
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dåkan från års ålder ochpensionen 61finnasalltså inte tas utt.ex. att-
fik-framståpension skulle avtaletlivsvarigbara närmast som ensom -

enskildabeträffande sådanasvårigheter skulle uppståLiknandetion.
kanske uttryckligenville medverkainte kunde eller utan rent avsom

skäl inte ville ingå något avtal. Enförklarade de någotatt annan om-av
riktigtavtalsformen inte framstårmedförständighet natur-att somsom

egentligt åtagande; avtalenskilde knappast någotdenlig görär att om
båda åta-liknande innebär vanligenellerförsäkring görparteratt

ganden.
förvaltnings-därför i stället väljerUtredningen föreslår att man en

försäkringsförhållandet i lagmed bestämmelserreglering,rättslig om
enklare ochförfattning. sådan lösningeller En natur-ger en merannan

båda delar fördelningssys-mellan pensionssystemetslig samordning -
premiereservsystemet.ochtemet

intjänadefrågan det rättsliga skyddet föråterstår emellertidDå om
vilken bety-Härvid det naturligt undersökapremiepensionsrätter. är att

egendomsskyddet enligt kap. regeringsformen kandelse det s.k. 2 18 §
få.

intresse. det första:skydd har två delar, såvitt här FörDetta är av en
expropriation, baraenskild kan tvingas avstå från sin egendom vidt.ex.

angelägna allmänna detdet krävs för tillgodose intressen. Förattom
andra: den enskilde tvingas avstå sin egendom, skall han ha ersätt-när
ning för förlusten enligt grunder skall i lag.som anges

Förarbetena till kap. diskuterar inte särskilt ingående vad2 18 § som
skall egendom. litteraturen har dock den bedömningenIanses som
gjorts, civilrättsliga fordringar omfattas egendomsskyddet, ochatt av

betalningdetta de inte har förfallit till be-Enäven ännuom annan
dömning har gjorts det gäller offentligrättsliga fordringar detnär mot
allmänna, inte direkt någon prestation den enskil-motsvaras avsom av

folkpension.de, fordran på Sådana anspråk skulle inte kunnat.ex. en
tillegendom i grundlagens mening innan de förfallit betal-anses som

tillgängliga för lyftningning; de väl blivit skulle de däremotnär om-
sättfattas skyddet vanligtav

Professorn och f.d. justitierådet Bertil har i till utred-Bengtsson ett
ningen ställt utlåtande den 20 september uttalat sin åsikt1997 attsom
det tillgodohavande uppkommer för den enskilde premiereserv-isom

har karaktären egendom i regeringsformens mening ochsystemet attav
till premiepension omfattas skyddet enligt kap. 18 §2rätten av rege-

ringsformen se bilaga 2. Utredningen delar den bedömningen. I pre-

2 Ersättning vid offentliga ingreppBengtsson, Bertil, 1986, 129.s.
3 131.A.a. s.
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skall inbetalade avgifter, direkt härrör från denmiereservsystemet som
liknande inbetaladeförsäkrades arbete, förvaltas på medelsätt som en-

pensionsförsäkring. Vidare möj-ligt avtal privat har den enskildeom
hur sparade medlen och deras avkastninglighet själv bestämma deatt

förfoga tillgodohavan-skall placeras, och han kan också delöver en av
det för frivilligt efterlevandeskydd. myndighet såsom föreslås iAtt en -

följande har hand försäkringsfunktionen kan under sådanadet om-
förhållanden få betydelse. Pensionsrätten måste likställasinte någon

civilrättslig fordran och åtnjuta skydd enligt grundla-med sammaen
inträda pensionsrätten för visst har fast-Skyddet torde årnär ettgen.

ställts.
Med den bedömning gjorts utredningen det inteattsom nu anser

finns behov särskilda åtgärder för till intjänad pensionsrätträttenattav
skall skyddad beslut får retroaktiv verkan. kanDetmot somvara vara
lämpligt den myndighet skall sköta försäkringen, åtminstone iatt som

enskild första har premiepensions-samband med gången tjänatatt en
enskilde hans premiepensionsrätti besked till den markerarrätt, attett

det oklarhetskyddad enligt grundlagen. På behöver inte någonsättetär
gäller.råda vadom som

faständå skulle lämpligt uttryckligen slåOm det rättenattattanses
regeringsfor-omfattas skyddet enligt kap.till premiepension 2 18 §av

tillförs styckedetta ske paragrafenkan att ett t.ex.nytt avmen, genom
följande lydelse: Vad i första och andra styckenasägssom om egen-

inom för dendom skall också gälla intjänad premiepensionsrätt ramen
ålderspensioneringen.allmänna

Myndighet eller bolag3.2

utredningen i första hand ordningEnligt direktiven skall överväga en
försäkringsfunktionen handhas myndighet och,innebär att avsom en

myndighetsformen väljs, lämna förslag lämplig myndighet. Baraom
utredningen finner myndighetsformen inte lämplig, skall bo-ärattom

lagsformen väljas.
den statliga försäkringsgivarens verksamhetsform harFrågan om

samband med frågan försäkringsförhållandets rättsliga karak-nära om
föreslår utredningen försäkringsvillkorenSom framgårtär. attovan

skall regleras i lag på ungefär för närvarande sker medsättsamma som
den allmänna tilläggspensioneringen. Vidare framgår direktiven attav
det bara skall finnas statlig försäkringsgivare. Med dessa utgångs-en,

framstår det naturligt försäkringsfrågorna skall skötaspunkter attsom
kan inte uteslutas det kan visa sigmyndighet. Det att senareav en
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lämpligt inrätta något bolag för någon delfunktion hos myndigheten,att
inom kapitalförvaltningen, utredningen föreslår inte någott.ex. men

sådant arrangemang nu.
Utredningen föreslår försäkringsfunktionen skall handhasatt av en

nyinrättad statlig myndighet, Premiepensionsmyndigheten, skallsom
Riksförsäkringsverketstå under tillsyn Riksförsäkringsverket skallav

också för samordningen mellan ålderspensionssystemets olikaansvara
delar det gäller pensionsutbetalningar, information till de försäkra-när

m.m.5de Skälen för förslagen i denna del följande.är
Om till nuvarande organisationsstruktur, kompetens ochserman ar-

betsuppgifter, inte befintlignågon myndighet given försäk-är nu som
ringsgivare. lägga försäkringsfunktionenAtt de allmänna försäk-
ringskassorna knappast tänkbart från praktisk eftersomsynpunkt,är
försäkringsgivaren skall ha kontakter med friståendeantaltäta ett stort
fondförvaltare. Vidare kommer premiereservsystemet i relativt stor ut-
sträckning ställa krav för den statliga förvaltningen.äratt som nya

talar för försäkringsfunktionenDetta bör handhas myndighetatt av en
central nivå. lägga denna uppgiftMot Riksförsäkringsverketatt

talar bl.a. sådan verksamhet skulle svårförenlig med verketsatt en vara
roll central lednings- och tillsynsmyndighet socialförsäk-inomsom
ringsadministrationen. Samtidigt det viktigt premiereservsystemetär att

organisatoriskt del socialförsäkringen ochäven är att systemeten av
står under tillsyn på övriga delar socialförsäkringen.sättsamma som av

framstår därförDet klart verksamheten vid den myndighe-attsom nya
skall stå under tillsyn Riksförsäkringsverket. Försäkringskas-ten av -

förstabör i hand kunna medverka förmedlare informationsoma som av
från den myndigheten till de försäkrade se vidare i avsnitt 12.5.6nya
nedan.

försäkringsfunktionenAtt läggs på myndighet i stället för påen ny
Riksförsäkringsverket- vilket torde det alternativ lig-vara som annars

till hands -torde också öka möjligheterna få premiere-närmast attger
i kraft vid avsedd tidpunkt. Som framgår Statskonto-servsystemet av

promemoria 1997-03-19 Nytt pensionssystem 66/97-5dnr harrets
Riksförsäkringsverket för de åren antal mycket resurskrä-närmaste ett
vande åtaganden, delvis skulle konkurrera med införandetsom av pre-
miereservsystemet och skulle kunna försvåra för verket i till-attsom

4 Förslaget med rekommendationerna i promemoriaöverensstämmer Statskon-en som
har utredningenspå uppdrag se bilaga 3.upprättattoret

5 Se avsnitt 7.5, 7.6 och 12.3.1.



SOU 1997: 131 Utgångspunkter 55

räcklig utsträckning fokusera uppbyggnadenpå försäkringsfunktio-av
nen.6

Utredningen har ordning där försäkringsfunktionen iprövat om en
det handhas statligt kan strida Sverigessystemet ett motnya av organ
internationella åtaganden. Enligt utredningens bedömning hindrar
emellertid varken vårt medlemskap i EU eller ellerOECD våra åtagan-

GATS7den enligt sådan ordning. Det kan särskilt framhållas denatten
verksamhet försäkringsgivaren skall kommer ha betydan-utöva attsom
de inslag myndighetsutövning, något bl.a. medför liv-EG:sattav som

tillämpligaförsäkringsdirektiv inte Inte heller allmänt kan detär mera
hävdas det fråga diskriminering utländska försäkringsbo-äratt om av
lag, eftersom hellerinte svenska försäkringsbolag får möjlighet att
medverka.

särskild lag3.3 En

Utredningens förslag måste i utsträckning få formen lagförslag.stor av
Frågan har då varit i vilken form lagförslagen skullenärmare presente-
ras.

förslag1995:41 finns till lag inkomstgrundadI Ds ålderspen-ett om
sion. den föreslagna lagen har kapitel förI reserverats premie-ett
pensionen, och föreslåsdet också paragrafer sådan pension.ett par om

Utredningen har emellertid kommit fram till åtminstone utred-att
ningsförslaget bör samlas i särskild lag premiepension. Detta ären om
nödvändigt för läsaren skall kunna få rimlig överblick vadöveratt en

föreslås gälla premiepensionen. Utredningens förslag omfattarsom om
paragrafer, och det skulle50 svårt alla de bestämmelseratt taca vara

har relevans bara för premiepensionen i enda kapitel.ettsom
fråga den slutliga lagtekniska lösningenI sig olika hänsyngörom

gällande. synpunkt detFrån naturligtvis bäst samtliga regleren vore om
den ålderspensioneringen kunde samlas i enhetligt utformadom nya en,

lag, i så fall sannolikt skulle behöva uppdelad i avdelningarsom vara
för olika ämnesområden. emellertidDet enligt utredningens bedöm-är
ning tveksamt sådan integrering kan klaras inom den tids-snävaom en

gäller för det fortsatta beredningsarbetet. alternativ kundeEttram som

6 Jfr också kontorets promemoria 1997-09-23 Organisation och styrning IT-verk-av
samheten inom socialförsäkringsområdet dnr 242/97-5.
7 General Agreement Trade Services, avtal inom för World Trade Or-etton ramen
ganisation, WTO.
8 EG:s regler etablerings- och tjänstefrihet omfattar inte verksamhet förenadärom som
med myndighetsutövning, artikel 55 och 66 i Romfördraget.se
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de och relativt omfattande bestämmelsernaattvara gemensamma om
fastställande pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundandeav
belopp fastställande pensionsrätt- i lag, till vilkensamt togsav en

kopplade lag inkomstpension och premiepension.man en om en om
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Kapitalförvaltning4

förvaltningentillfälliga4.1 Den

enligt kap. lagen socialav-4 3 § 1981:691Sedan år 1995 avsätts om
tilläggspensionsavgifter till framtidainflutnagifter ll ettprocent av

premiereservsystemet kommeravvaktan påpremiereservsystem. I att
placerade räntebärande konto hos Riksgäldskon-medlen påpå plats är

toret.
kommer förekommaliknande tillfällig förvaltningEn även näratt

full drift. Enligt hittills fattade beslut kom-ipremiereservsystemet är
under intjänan-ålderspensionsavgiftema betalas in successivtattmer

fondförvaltare förrän pensions-kunna föras tilldeåret inte övermen
tidigast därpå;fastställts, vilket kan ske i slutet åretharrätten av av-

tillfällig förvalt-alltså ligga i någon formgiftsmedlen kommer att av
månader löpande till-genomsnitt minst dennaning under i 18 Det är

fortsatta behand-förvaltning behandlas i detta avsnitt.fälliga Densom
ackumuleras sedan ide avgiftsmedel år 1995lingen tassom nu uppav

avsnitt ll.
tillfälliga förvaltningen skall läggas hängerhur denFrågan uppom

pensionsavgif-debiteringen och uppbördenmed hurnära avsamman
ordnad.ärterna

Sverige. Varje arbetsgivare läm-finns 000 arbetsgivare i270Det ca
varje månad. samtliga anställda.uppbördsdeklaration Den avsernar en

för både arbetsgivarna och skattemyndighe-skulle bli ohanterligtDet
skulle uppbördsdeklarationvarje arbetsgivare lämnaterna en perom

Följaktligen heller avgifter betalasanställd varje månad. inte deär som
beräknade den totala bruttolönesumman.individualiseradein utan

det skulle möjligt föraUtredningen har överövervägt attom vara
förvaltarna vad hittillsavgiftsmedlen till de valda snabbare än som va-

9 avgiñsmedlen för visst skall ha funnits iexakt beräkning hur länge årEn ett ansesav
bl.a. med till de avgiftsskyldigaden tillfälliga förvaltningen svår hänsyngöraär att att

fyllnadsbetalningar månader efter intjänande-har möjlighet på åretgöra ettatt par
från tillfälligaMed teknik för beräkning och fördelning avkastningen dendenåret. av

utredningen föreslår spelar detta emellertid inte roll se nedanförvaltningen någonsom
avsnitt avsnitt l2.2.l.i detta samt
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redan föröverföringen skulle alltså innan pensionsrättenrit tänkt; göras
aktuella hade fastställts. har dock inte visat sigdet året Denna väg

framkomlig, både därför den skulle kräva alltför omfattande lö-att en
de försäkrades inkomster och därför överför-pande rapportering attav

fall skulle behöva korrigeras pensionsrätten slutli-ingen i så många när
det gäller företagare skulle i principhade fastställts. detNär egnagen
eftersom företagare preliminäraalltid uppstå differenser, betalaregna

avgifter grundval bedömning året föreskatter och på görsav en som
Även för anställda skulle den slutliga pensionsrätten iinkomstâret.

bli högre eller lägre den tänkta pensionsrätt hademånga fall än som
överföringen till fondförvaltare.legat till grund för

skall bestämma och där-alltsåDet måste accepteras att staten om -
förvaltningen avgiftsmedlen under imed ha föransvaret av genom--

inriktningen förvaltningsnitt månader. det gäller denna18 När avca
utredningen följande bedömning.gör

avgiftsmedlen.Självfallet det önskvärt med god avkastning påär en
ochutredningens mening emellertid lågt risktagandeEnligt är ett en

vikt i detta skede, inte minst för detrygghet i placeringarna störreav
försäkrades förtroende för premiereservsystemet. förtroendeDetta

den tillfälliga förvaltningen skulleskulle kunna skadas allvarligt om
resultat de försäkrade alltså skulle ha lägre beloppVisa negativt och ett

överföring till förvaltare hade fastställtsdisponera för änatt som som
året.aktuellapensionsrätt för det

bör alltså inte kunna negativt resultatförvaltning väljsDen som ge
under mycket speciella förhållanden.för enskilda år Ut-änannatens

därför medlen skall placeras konto hos Riks-redningen föreslår att
Samtidigt bör dock de möjligheter finns effekti-gäldskontoret. attsom

till Premiepensionsmyndigheten bör där-visera förvaltningen tas vara.
och Riksgäldskontorets detför till kontohavare närgöras motpart

träffa avtal förräntning avgiftsmedlen Myndig-gäller att om av m.m.
därvid efter få så god avkastning på medlenheten bör sträva att en som

möjligt med de begränsningar följer krav på lågt risktagandeettsom av
och den korta placeringshorisonten.av

de enskildaAvkastningen skall fördelas på procentuellt på-ettsom
slag pensionsrätten i samband med avgiftsmedlen förs tillpå överatt
fondförvaltare. Varje pensionsrätter skall då i princip fåårs avkast-
ningen från förvaltningen under i genomsnitt 18 månader. praktiskaAv
skäl föreslår utredningen enklare där varje årskull får baraett system,

10 Till bilden hör också avkastningen från den tillfälliga förvaltningen barahar be-att
gränsad betydelse för storleken utgående pensioner. Som framgår bilaga tabell6av av

raderna och B medför förändring avkastningen den tillfälliga förvaltning-2 A en av av
procentenhet bara utgående pensioner ändrasmed med 1,5att procent.en en ca
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års avkastning räknat på högreett belopp. Detaljerna i förslagetettmen
beskrivs i författningskommentaren.

De avgifter löpande betalas till Riksgäldskontoret försom ett
visst intjänandeår kommer inte helt de pensionsrätteratt motsvara som
fastställs för intjänandeåret. harDetta bl.a. med den andelgöraatt att

avgifterna betalas till premiereservsystemet schablonutgörav som en
för närvarande ll tilläggspensionsavgiften. Vidareprocent finnsav
det vissa avvikelser från den grundläggande principen i det reformerade
ålderspensionssystemet tillgodoräknad pensionsrättatt alltid har sin
motsvarighet i avgifter har betalats. Somatt exempel på sådana avvi-
kelser kan dels anställdnämnas alltid tillgodoräknasatt pensionsrätten

arbetsgivaren inte haräven betalat avgifter, dels pensionsrättom att
inte fastställs för det år avlidit det har betalatsävenen person om av-
gifter på lön han tjänat det året. Det anförda innebär detsom att
kommer bli nödvändigt med fortlöpandeatt utjämning tillgodo-en av
havandet hos Riksgäldskontoret. börDetta ske minskninggenom en
respektive ökning tillförseln avgiftsmedel vid kommande till-en av av
fällen, dvs. den schablon andelen avgiften till premiereservsys-som av

får justeras eller ned.temet utgör Eftersom medlen tillförs den till-upp
fälliga förvaltningen enligt lag kan medel av Premie-uttag änav annan
pensionsmyndigheten ske bara efter riksdagsbeslut.

4.2 Fondförvaltare i premiereservsystemet

Premiereservsystemet skall utformat fondförsäkringssystem,ettvara som
där kapitalförvaltningen sker hos fristående fondförvaltare. Fondförsäk-
ringsmodellen innebär bl.a. Premiepensionsmyndighetenatt skall vara
andelsägare i de värdepappersfonder där medel placeras. Det emellertidär
de försäkrade skall bestämma hos vilka förvaltare medlen skallsom
placeras och skall bära den finansiella risken för placeringen. dettaIsom
avsnitt diskuteras vilka förvaltare skall kunna medverka i premiere-som

och vilka krav skallservsystemet ställas på dem.som
Fondsparande i dag utbreddär sparform i Sverige. I under-en en

sökning SIFO nyligen gjorde på uppdrag Fondbolagens Före-som av
ning svarade hälften de tillfrågadenästan 49 procent de sparadeattav
i fond. Hushållens fondsparande beloppsmässigtär större ännumera
deras banksparande.

En redogörelse för den svenska fondlagstiftningen och lag-annan
stiftning har anknytning till denna lämnas i bilagasom

För fondförvaltningenatt itrygga premiereservsystemetatt kommer
bedrivas i sunda former böratt endast förvaltare har tillstånd attsom
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medverka iunder tillsyn fåoch stårverksamhetsådanutöva pre-som
ställahar härutöverUtredningen övervägtmiereservsystemet. att upp

sköt-särskilda fonderskulle ske imedelsförvaltningenkrav på att som
funnit tillräckligtintefondförvaltaresärskilda vägan-tungttes menav

högre kost-nackdelarna i formdessa krav;med någotfördelarde avav
betydande.kunna bli relativtskulle dessutomde försäkradenader för

kapitalförvaltningen.mångfalden iockså ökabörEtt öppet system
fåvärdepappersfonder skallvanligaföreslår alltsåUtredningen att

Därmed börinom premiereservsystemet.för förvaltningmedelta emot
driver verksamhetEES-länder,från andrafondföretagockså somsom

UCITS-direktivet, frånstöd tillståndha medomfattas rätt att avav
för premiereservsyste-inomfondverksamhetdrivahemlandet ramen

har fått till-länder utanför EES,fondföretag frånbörLikasåmet. som
Sverige, hafondverksamhet idrivaFinansinspektionen rättstånd attav
förutsättningarytterligareHärigenom skapasmedverka i systemet.att

fondföretagen kommer ståutländskafonder.utbud Deför brett attett -
från filialverksamhetenbedrivahemlandet och kanfrånunder tillsyn

verksamhet.gränsöverskridandeeller genom
premie-i lagstiftningendock inte dethindrarsagdaDet att omnu

förvalta medeldem fårsärskilda krav påställsreservsystemet somupp
information, såavgiftsstruktur ochdet gällerinom närsystemet, t.ex.

riktadetillämpliga och inte endastgenerelltdessa kravlänge motär
all-fritt inämligen ståmåstefondföretag.utländska Det att ettstaten

hänseendenolikaställa sådana krav isocialförsäkringssystemmänt
särskildaförsäkringssystemetspåkallade natur.är avsom

premiereserv-för medverkan iskall detutredningens förslagEnligt
fondförvaltarenkrävas attsystemet

Premiepensions-registrering hosfonder försinaanmältharl
samarbetet medpraktiskaavtal detoch slutitmyndigheten ett om

myndigheten,
deinformationsmaterial tillbegäran lämnaåtagit sig påhar2 utatt

fondandelsägare,formellt intedessaförsäkrade, ärsetttrots att
uttagsavgifter, ochinte ha någraåtagit sighar3 att

11 Se bilaga
12 till-underinte etablerade här och stårutländska fondföretag,tillåtaAtt är somsom

intemedel inom premiereservsystemetförvaltafrån hemlandet, möteratt sammasyn
APS-modell. APS-förra utredningens Ii denbetänkligheter i detta system som

medverkanmed fondförvaltarnaenskilde direktkontaktmodellen hade den utan av so-
Premie-framlagda förslaget skötercialtörsäkringsadministrationen. Enligt det nu

med fondförvaltarna.pensionsmyndigheten kontakterna
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4 har åtagit sig varje år till myndigheten alla kostna-att rapportera
der tagits fonden.utsom ur

Kravet fondförvaltaren har anmält sina fonder för registreringatt
hos Premiepensionsmyndigheten nödvändigt för både myndighe-är att

och de försäkrade skall vilka aktörer deltarten iveta systemet.som
behövsDet också rutiner för överföring information och medelav

mellan Premiepensionsmyndigheten och fondförvaltarna. Enligt utred-
ningens mening löses dessa frågor bäst avtal mellan myndighe-genom

och fondförvaltarna. ligger iDet sakens förvaltamaten härvidnatur att
i utsträckning måste sig till de tekniskastor lösningaranpassa som
myndigheten valt vidarese i avsnitt 12.2.3.

Vidare skall fondförvaltaren ha åtagit sig lämna informa-att ut
tionsmaterial till de försäkrade. Den information fondensärsom avses
informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse. för-Den
säkrade skall ha få detta material vid det tillfällerätt hanatt begärnär
det, han skall också kunna prenumerera på årsberättelserna ochmen
halvårsredogörelsema. Förvaltarens åtagande bör gälla både i förhål-
lande till sådana försäkrade har valt den aktuella fonden och såda-som

försäkrade välja fonden.överväger Den föreslagna regelnattna som
ansluter till vad i dettanära avseende gäller enligt lagensom

1990:1 14l värdepappersfonder.om
När det gäller fondförvaltares avgifter finns det varken i lagen om

värdepappersfonder eller i UCITS-direktivet några regler vilka ellerom
hur höga avgifter fondförvaltarna får föreskrivsDäremot i lagenta ut.

värdepappersfonder det fondbestämmelsernai skallattom anges grun-
derna för beräkning fondbolagets och förvaringsinstitutets ersättningav
från fonden. Fondbestämmelserna skall innehålla uppgifteräven om
fondbolagets avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen ande-av
lar. Vidare har Finansinpektionen meddelat föreskrifter vilkaom upp-
gifter avgifter skall finnas i fondbestämmelserna ochom m.m. som
fondens informationsbroschyr FFFS 1997:1 l.

Enligt utredningens grundsyn behövs det inte någon reglering deav
avgifter fondförvaltarna Man kan räkna med konkurrensentar ut. att
och den ökande bevakningen från media och andra skall medföra att
några oskäliga avgifter inte I avseende föreslår utredningentas ut. ett

Ävenemellertid begränsning, nämligen det gäller uttagsavgifter.nären
tendensen under år har gått bort från transaktionsavgifter tillom senare

förmån för förvaltningsavgifter, finns det enligt utredningens mening
skäl förbjuda uttagsavgifter i några situationeratt den enskilde intesom
så lätt kan överblicka han sitt val förvaltare.när gör av

detFör första bör det inte tillåtet med uttagsavgifter fond-närvara
andelar säljs i samband med pension. Om den försäkrade väl-uttag av
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pensionstiden ochtillgodohavande i fonder undersittha kvarjer att
avgifter kunnasådanamånaden, skullegång iskallalltså görasuttag en

besvärande. kunna förekommauttagsavgifter intebör närVidarebli
administrativ åtgärdsamband med någoniskallfonden görasuttag ur

Premiepensions-Exempelhar begärt.försäkrade inteden är närsom
för sina ad-sig betaldförfondandelarskall säljamyndigheten göraatt
den försäk-därförnedan elleravsnitt 7.3ministrationskostnader se att
till den till-återförasbelopp skallsänkts ochharpensionsrättrades ett

nedan.avsnitt 8Riksgäldskontoret sehosförvaltningenfälliga
fullt tillåtligt detprincipdet iframstår tas utDäremot att ensom

Emellertidfond.försäkrad bytermedsambanduttagsavgift i att en
uttagsavgiftericke tillåtnatillåtna ochuppdelning isådanskulle en

Premiepensionsmyndighetengenomförbar.praktisktsannolikt inte vara
varjemedtransaktionermängdhafortlöpande görakommer attatt en
däri-vill bytatill den fonden,vill bytaförsäkradfond: någon annanen

dåpensionerbetalning Detförskall är natur-från, görasuttag osv.av
nettoföränd-redovisar denfonden baramyndighetenligt gentemotatt

Följakt-varje tillfälle.skall ske vidinnehavmyndighetensring somav
belastas medskullevilkaurskiljainte gåskulle detligen uttagatt som

fria.skullevilkaavgift och varasom
intehuvudblir dethardet över tagetSlutsatsen attsagtssom nuav

hapremiereservsystemetfondförvaltarna itillåtet för att ut-bör vara
fondbyten,kostnader förmyndighetensAngåendetagsavgifter. se

avsnitt.nästa
redovisningsärskilt krav påställautredningenvillSlutligen ettupp

förvaltningenkostnaderna förför hurkostnader. Praxisfondernas avav
olika län-mellanförhållandevis mycketvarierakanfond redovisasen
kostnaderallafondförvaltaren praktisktländer betalarvissader. tagetI

täckerförvaltningsarvodeoch sedanfondengäller ut etttar somsom
länder före-andraarbete. Iförvaltarensochbåde kostnaderna eget

arbete,förvaltarensbara täckerförvaltningsarvodetkommer det egetatt
fonden nå-direktfondenkostnadermedan många utanrör tas ursom

för revision,gälla kostnaderkanandelsägarna. Detredovisning tillgon
fonden.marknadsföringkostnader förtillsynsavgifter och t.o.m. av

sakliginte har någondessa olikheternaturligtviskanDet sägas att
inför sitt valslutändan detsamma.blir i Denfondvärdetbetydelse; som

kostnadsuttagmellan olika förvaltaresjämförelsefond vill göra enav
det,förstärkssvårighetersvårigheter. Dessainförställs dock stora om

frågatill delgäller premiereservsystemet,det ärstornär spara-omsom
ochmed fondsparandekommit i kontakthartidigareinte somre som

sparande.till sådanttagit initiativskulle haaldrig självakanske ett

13 uttagsavgiñen.belopp forvisst minstadet finnsSärskilt gäller detta ettom
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Utredningen föreslår därför fondförvaltarna skallatt tvungnavara
årligen till Premiepensionsmyndighetenatt lämna allarapporten om

kostnader har tagits fonden, fördeladeut olika kostnadsslag.som ur
Dessa uppgifter kan sedan användas i sådana sammanställningar över
fonderna, deras inriktning och förvaltningsresultat myndig-m.m. som
heten enligt utredningen skall framställa och tillhandahålla de försäk-
rade se avsnitt 7.6.

En sådan regel i alltöverensstämmer väsentligt med rekommen-en
dation har utfärdats Fondbolagens Förening och tordesom föl-av som
jas alla svenska fondbolag. innebärDet detta krav i praktikenav att
kommer ha självständig betydelse bara foratt de utländska fondföreta-

Man kan därför fråga sig regeln strider principernagen. förmotom
EU:s inre marknad, där hömstenarna varjeär internaatten statsav re-
gelverk skall övriga medlemsstateraccepteras på sådana rättsområ-av
den har harmoniserats. Så kan emellertid enligt utredningenssom man
mening inte saken. Det föreslås inte generellär regle-se som nu en
ring villkoren för fondverksamhet på den svenska marknaden.av De
EG-rättsliga principerna hindrar inte vid inrättandetatt staten ettav

pensionssystem ställernytt specifika regler för de företag villupp som
medverka i Det frågasystemet. är närmast upphandling finan-om en av
siella tjänster också i lagform där det inte bör ha någon sakligom- -
betydelse det råkar svenskaatt upphandlar.staten Statenvara som
måste i detta avseende stå lika fri privat villpart görasom en som en
liknande upphandling.

Varje fondförvaltare bör ha inomrätt för placeringsreg-att, ramen
lerna i lagen värdepappersfonder se bilaga 4, själv välja place-om
ringsinriktning för sina fonder. Utredningen redovisar i bilaga 5 de
svenska värdepappersfondernas utveckling under den tid för vilken det
finns statistik, åren 1990-1996. De fonder utvecklats fördel-mestsom
aktigt under den studerade perioden har i genomsnitt ökat i värde med
150-170 Periodens minst fördelaktigaprocent. utveckling uppvisar de
s.k. Japanfonderna, för perioden 1990-1996 i genomsnitt sjunkitsom

procent.l7
Varken denna statistik eller de upplysningar i övrigt utredning-som
har inhämtat belägg för det skulle behöva ställasatten ger stränga-upp
placeringsregler för premiepensionssparandet för fondspa-re än annat

rande. Som utvecklas i bilaga finns5 det goda möjligheter att genom
val fond och spridning sparandet i fonder med olikaav place-genom av
ringsinriktning minska de risker finns i all placeringsverksamhet.som

14 Om Japanfonder funnits tillgängliga i Sverige år 1980 hade emellertid utfallet blivit
annorlunda. Under perioden 1980-1996 Nikkei index 223steg vilketprocent, motsva-

genomsnittlig årlig uppgång 7,14rar en procent.om
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sparti-långadendelpremiereservsystemetsför atttillkommerVidare
skallhelhetsparandetförsannolikhetenökar att geden avsevärt som

placeringshori-20-årigvidkanresultat. Det nämnas attpositivt enett
aktier1919-1996omfattar årenmätperiodenhistoriskthar settsont --

ividareavkastning sepositiv realårliggenomsnittalltid i genererat en
bilaga 5.

ellerunder kortarefonderenskildaförutvecklingenNaturligtvis kan
valetmöjlighetergodadet finns attnegativ,blitidlängre genommen

inverkanavgörandefår någonnedgångarsådanaundvikafonder attav
riskerdeenskildatill deInformationstorlek.premiepensionens om

framstårplaceringsinriktningarolikamedförenadekan m.m.varasom
farhågormedtillkommaändamålsenlig rättaväg attdärför merensom

fon-vissaplacering iförbud typertrygghet motför än ett avsparamas
der.

sällsynta.deÄven förekomma, ärkan ävenandra slagrisker omav
fall i Europakändaförekommit tvåhar detsju årendeUnder senaste

intefondförvaltarnagrundpåsvårigheteri attråkatfondbolagdå av
kapitaltillskjutitharfallenbådaregler. ägarnaoch Igällande lagarföljt

kapitalfondbolagens ärskada;lidit någoninteandelsägarnaså egnaatt
skadestånds-sittfulltkunnaskall mötabolaget utförför litetofta att

inträffar. behövakan övervägasDetskadaomfattandeenansvar om
förstärkas,bordedetta slagsituationerienskildaför deskyddet avom

dessafondförvaltarna eller attpåkapitalkravökade genomt.ex. genom
helstemellertidbörSådana kravansvarsförsäkring.haålades att en

därförbl.a. attpremiereservsystemet,gällabarainteochgenerellavara
i dettadeltaskall viljainteförvaltarnaförriskfinns attdet enannars

FinansinspektioneninominhämtatharUtredningen att mansystem.
sinaresultatetochslagdetta rapporteraattfrågor avöverväger avserav

vidaredärför integårUtredningenregeringen.tillöverväganden
spår.detta

fondförgarantilämnas attdetiblandförekommer att enDet en
regel intelämnasGarantinavkastning.minstaviss avskall somge en

finnsDetkoncern.iföretagnågotfondbolaget annatutan sammaav
garantier frånmed sådanafonderanledning utestängainte någon att

de skallÄven medräknakaninte attpremiereservsystemet, manom
försäkradeför vissafondersådanahögavkastande, kandetillhöra mest

Premiepensionsmyndig-inteböralternativ. Däremotattraktivtettvara
livräntornedanavsnittjfr 5.1slagdettagarantierlämnaheten omav

belopp.garanterademed

förskadeståndsansvar15 striktföreskrivervärdepappersfonder,Jfr § lagen47 somom
denfondbolaget överträttskadatillfogatshar attandelsägarefondbolaget genomom en

avsnitt.slutet dettaockså iSefondbestämmelserna.ellerlagen av
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Utredningen har också haft frågan andelsägarinflytan-prövaatt om
de. Med detta möjlighet för andelsägarna ledamöter iatt utsemenas en
fondbolagets styrelse och dessa ledamöters besluta i frågorrätt att om
utövande för fondens aktier. Enligtrösträtt utredningens mening börav

ordning gälla i premiereservsystemet för vanliga värdepap-samma som
persfonder. Det innebär det inte skall finnas något lagregleratatt an-
delsägarinflytande fondbolag frivilligt kan sådanaatt ett tamen reg-
ler i bolagsordningen och fondbestämmelserna. Enligt direktiven till
utredningen skall i fallså andelsägarinflytandet de försäkradeutövas av

vilkas uppdrag fondandelarna har förvärvats och inte den statligaav
försäkringsgivaren.

Utredningen instämmer i detta den naturliga ordningenäratt men
inte det behövs någon lagregel iatt Om fondförvaltareämnet.anser en

väljer införa andelsägarinflytande, tordeatt kunnaett utgå från attman
detta ordnas på det i direktiven.sätt Att privat fondför-som anges en
valtare skulle införa andelsägarinflytande för Premiepensionsmyn-ett
digheten framstår helt osannolikt. Angående andelsägarinflytandesom
i det statliga fondbolag föreslås, avsnitt 4.4.som se

Som redan utredningen det bör krävas fondför-angetts att attanser
valtaren har anmält sina fonder för registrering hos Premiepensions-
myndigheten. Frågan då vad skall gällaär förvaltare villsom om en
avanmäla viss fond. Anledningen kan fonden inte haratten attra-vara
herat tillräckligt antal eller förvaltarenett helt skall upphöraattsparare
med sin verksamhet.

En sådan åtgärd kan naturligtvis negativ för de försäkradevara som
har valt den aktuella fonden, och den kan också medföra hel delen
praktiskt besvär för myndigheten. Det kan emellertid inte komma i frå-

tvinga förvaltarna tillhandahållaatt viss fond under obegrän-attga en
sad tid; sådan regel skulle för övrigt kunna negativa effekter ien ge
form förvaltarna inte tillhandahöllatt mycket begränsatän ettav mer
sortiment fonder. Sådana frågor får i stället i första hand lösas enligtav
reglerna i 33-34 lagen värdepappersfonder, dvs. för-attom genom
valtningen fonden överlåts till någon eller fondenav attannan genom
slås ihop med någon fond. Det kan lämpligt sådana frå-attannan vara

i det samarbetsavtal skalltas slutas mellan myndighetengor upp som
och förvaltarna. Om lösning inte kan uppnås på något dessaen av-

måste Premiepensionsmyndighetensätt, lösa in samtliga sina andelar i
den aktuella fonden och de berörda försäkrade möjlighet väljaattge

fonder.nya
Som nämndes inledningsvis i detta avsnitt skall Premiepensions-

myndigheten formellt andelsägare i de värdepappersfonder därvara
medel placeras, placeringen sker för de försäkradestrots att räkning
och dessa står den finansiella risken för placeringen. Utredningen har

3 17-1251
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vålla tillämp-skulle kunnakonstruktion i avseendefunnit denna ettatt
skadestånds-blir fråga riktanämligen detningssvårigheter, attomom

med-haråtgärd eller underlåtenhetgrundpåkrav någonmot somenav
minskat i värde.i fond harandelarnafört att en

striktbestämmelsevärdepappersfonder finnslagen47 §I omenom
oaktsamhet föreligger,uppsåt ellerdvs.skadeståndsansvar, oavsett om

ellerfondbolagettillfogats skadaharfondandelsägare attgenomenom
ellervärdepappersfonderlagenharförvaringsinstitutet överträtt om

rikta skade-det bli frågaandra fall kanfondbestämmelsema. I attom
skade-enligt allmännaeller någonfondbolagetståndskrav mot annan

ståndsrättsliga regler.
riktaPremiepensionsmyndighetenaktuellt förskulle blidetOm att

eller påmed stöd §fondbolag 47skadeståndskrav t.ex.ettmotett av-
skulle bola-fondens medelförvaltningenoaktsamhet vidgrund avav -

skada,myndigheten inte hade lidit någoninvändakunnakanske attget
krav frånde försäkrade.risken bärs Motfinansiellaeftersom den ettav

för-tillinvända gäller barakunna 47 §skulle bolagetförsäkrad atten
avtals-inte heller står i någotoch bolagetfondandelsägarnaförmån att

domstolarnasjälvklartförsäkrade. inteden Detförhållande till är att
inställer sig.andra frågorocksåinvändningar,sådanaskulle godta men

skadeståndstalan vidföraskall habådegäller rätt attDet vem som
betalas.skallskadeståndsbelopptilldomstol och ettvem

mening klartutredningensdet enligtför talanOavsett ärsomvem
för-till denskulle betalasskadeståndsbeloppgodtasdet inte kan attatt

småningommyndigheten för såbetalas tillbeloppet måstesäkrade; att
redanförsäkradepension. denförsäkrades Omför dentill grundläggas

det beloppdock betalamyndighetenpension, börsinhar börjat utta ut
till honom.förfluten tidbelöpa påberäknaskansom

talan dettaförst faststlåskangäller talerättenVad sedan att en av
försäkrade,drabbat deskadahela denmåsterimligenslag somavse

där-enskild försäkrad.drabbat Detskadaden ärinte baraalltså ensom
Premiepensionsmyn-förashand skalli förstatalannaturligtför att av

dock för-talan, börvill föra någonmyndigheten intedigheten. Om en
i detmyndigheten;skadestånd tilltalanföra ävensäkrad ha rätt att om

försäkrade.drabbat deskada harhela dentalanfallet bör somavse
kap.konkurslagen,kap. och 20 15finns i 4 19detta slagRegler av

15 enligt lagenockså vid fondtörsälcringkan aktualiserasdessa slagFrågeställningar av
Ämnet intetill värdepappersfonder.med anknytninglivtörsäkringar1989:1079 togsom

till har det inte ställts sinsåvitt utredningen känner påden lagen, ochtilli förarbetenaupp
hand iregel underSannolikt klaras sådanasituationersammanhang.i sådanaspets uppsom

inträffatfall förluster detta slag ijfr därförhållande; någraaffärsmässigtett rent avomovan
det föreslagnatill omfångettill försäkring. Med hänsynvarit knutnaintefonder avsom -

kunna förbi frågoma.inte sighar utredningenpremiereservsystemet ansett
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§ aktiebolagslagen5 1975:1385 och kap. bankrörelselagen5 5 §
1987:617.17

Utredningen föreslår bestämmelser med det innehållatt angettssom
i lagen premiepension. Några detaljer skall behandlas itasovan om

författningskommentaren avsnitt 12.2.8.

4.3 Val och byte fondav

När premiepensionsrätt har fastställts för visst är skall den försäkra-ett
de kunna välja fond. blankett förEn val fond bör därför tillställasav

pensionsrätt.honom i samband med underrättelsen fastställd Detom
får överlåtas till Premiepensionsmyndigheten bedöma hur lång tidatt
de försäkrade bör ha på sig välja fond. Det förefaller rimligt åt-att att
minstone tid på månad bör gälla. Beträffande de val skallen en som

i samband med premiereservsystemetgöras träder i kraft behöveratt
sannolikt längre tid tillämpas, exempelvis månader.treen

När valet har gjorts, skickar den försäkrade tillbaka blanketten till
Premiepensionsmyndigheten, ombesörjer medlen förs frånatt översom
den tillfälliga förvaltningen till den valda fonden. Medlen förs inte över

för varje individ klumpsumma för försäkradeseparat utan som en som
valt den aktuella fonden vilket bl.a. innebär fondförvaltarna inte fåratt
kännedom vilka sparande de förvaltar. denFör inteom personers som
väljer fond för förvaltningen premiereservmedlenstaten seansvarar av

avsnitt.nästa
Med hänsyn till den betydelse valet fond harstora för densom av

framtida pensionens storlek det naturligt denär försäkrade ti-att över
den måste kunna flytta sitt sparande mellan olika fonder; sådantett
byte kan hela tillgodohavandet i viss fond eller del detta.avse en en av

försäkradeDen skall då underrätta Premiepensionsmyndigheten sinom
önskan, varvid myndigheten säljer andelar i den fond skall lämnassom
och köper andelar i den fonden.nya

17 Det kan tilläggas det rättsförhållande uppkommeratt mellan den försäkrade,som
Premiepensionsmyndigheten och fondbolaget företer vissa likheter med kommissions-
handel; myndigheten ingår avtal med fondbolaget i för den försäkradeseget namn men
räkning. Det sålunda den försäkradeär har det ekonomiska intresset avtalet medsom av
tredje fondbolaget. Vid kommission har kommittenten under vissa förutsättning-man

gällanderätt anspråk direktgöraatt tredjeett detmot avtalar liggertrots attman, som
till grund för anspråket slutet mellan kommissionärenär och tredje se 57 ochman
58 lagen 1914245 kommission.om
18De möjligheter teknik erbjuder bör komma till användning också i premiere-som ny

Åtminstone sikt börpá alltsåservsystemet. val fond liksom byte fond kunna skeav av
exempelvis telesvarsteknik eller via lnternet.genom
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visaruppbyggnadmed likartadandrafrånErfarenheterna attsystem
möjligheten tillutnyttjarutsträckningganska litenbara iförsäkradede

fondbyte. bytesrättenändå ifrågasättasemellertidkanDet avom
får ske högstså bytenågotkostnadsskäl bör begränsas sätt, t.ex. att

sådan be-dock inte föreslå någonvillUtredningenåret.två gånger om
få mycketskulle kunnamarknadslägekänsligtigränsning, ett ne-som

i ställetUtredningen föreslårenskilde.för denkonsekvensergativa att
förknip-kostnaderskall betala defond självvill byta ärden somsom

föreslagitsavsnitti föregåendeVisserligen harmed bytet. attpade
tordeuttagsavgifter,få någrainte skallfondförvaltama ta ut manmen

administrationmyndighetensförmed kostnadenräknakunna att egen
inträdesavgift i denförekommandeeventuelltmedtillsammans nya

okynnesbyten.avhålla fråntillräcklig förskallfonden att renavara

valaktivtinteför demFörvaltningen gör4.4 ettsom

ickeväljar-förvaltningenordnaför olikaDirektiven sätt attär öppna av
i värde-skerförvaltningenalternativtänkbaramedel. Som attangesnas

ifondbolag,statliga eller privataadministreraspappersfonder avsom
ordning.pensionsfonden eller iAllmänna annan

ickeväljare kommerandelenbedöma hur attintegårDet storatt nu
försäkrade.till deinformationenhänga påMycket kommerbli. att

andelen icke-möjlighetenmeddock räknamåste attSammantaget man
hälften.kanske såblir ganskai börjansärskiltväljare storstor, som

ickeväl-förvaltningenordning därharUtredningen övervägt aven
fondförvaltamade privataläggas påmedel skulle attjamas ut genom

för förvalt-fondupphandladeårligenPremiepensionsmyndigheten en
haordning kundesådanickeväljare. Enför det åretsmedlenningen av

ochalltförundvikaönskemålettill ägar-med hänsyn storafördelar att
konkurrensneutralitet mellanönskemåletochmaktkoncentrationer om

förvaltningsaltemativ.olika
medförenademellertid ocksåskulle avgöran-modellsådanEn vara

ickeväljareden förblevskullenackdelnackdelar. Ende att somvara
andelar ihapensioneringen skulle kunnavidförvärvstidsinunder hela

hansskulle kunnafonder, vilketfyrtiotal olika göramycketså ettsom

19 försäkringsta-byter 3-6fondförsälcringsbolagfrånuppgifter någraEnligt procent av
varjefond år.garna

20 bedöma inverkandet gäller påutredningen,avsnitt 11.4 räknari närSom framgår att
premiereservsyste-inomkapitalflödenmarknaderna definansiellade genererassomav

där aktuellafrån denskall till 40ickeväljare uppgåandelenmed procent; ettattmet,
antagande.försiktigaresynpunkten något
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situation överblicka. Viktigaresvår emellertidäratt att staten gentemot
enskilde forden skulle ha valet fond och därmed förett ut-ansvar av

vecklingen de placerade medlen. skulleDet därför nödvändigtav vara
bygga administration för följa utvecklingen de valdaatt attupp en av

fonderna och vid behov flytta medlen till andra fonder. sådanEn admi-
nistration skulle bli alltför omfattande och komplicerad för kunnaatt
rekommenderas.

Utredningen föreslår därför det inrättas statligt fondbolagatt ett som
till uppgift förvalta ickeväljamashar medel. Flera skäl talar föratt att

detta alternativ bör väljas framför förvaltning i Allmänna pensions-en
fonden vidare avsnitt frånse 4.6. Bortsett det statliga fondbolagetatt

skall bedriva marknadsföringinte någon skall det arbeta under mark-
nadsmässiga förhållanden. innebärDetta bl.a. börägareatt staten som
ställa normalt avkastningskrav bolaget.påett

finns det enligt utredningensDäremot mening åtminstone inte inled-
ningsvis behov det fondbolagetnågot statliga dessutom skallattav er-
bjuda vanliga fonder med olika placeringsinriktning för konkurre-att

med de privata fondförvaltama. Med det mycket antal fonderstorara
finns marknaden tordepå kunna utgå från alla rimligaattsom nu man

önskemål placeringsinriktning kommer uppfyllas mark-attom m.m. av
naden. heller från synpunkten priskonkurrensInte behövs det ytter-av
ligare statliga fonder.

fårDet ankomma på det statliga fondbolaget bestämmaatt om
förvaltasmedlen skall i eller flera fonder. Om förvaltningen sker ien

fler fond, skall det ske utjämning skillnader i avkastningenän en en av
mellan fonderna.

skall den tillfälliga förvaltningenSom utformad såangetts ovan vara
den inte skall kunna negativt resultat för enskilda åratt änannatge un-

Ävender mycket speciella förhållanden se avsnitt det4.1. gällernär
ickeväljarna bör självfallet medelsförvaltningen ha försiktig place-en
ringsinriktning. Vid val placeringar måste bl.a. beaktas icke-attav en
väljare helst kan välja byta till fond. finnsDetnär attsom en annan
dock också anledning beakta antal ickeväljare sannoliktatt att ett stort
kommer ha kvar sitt sparande i fonden under längre period. Enatt en
förvaltning utformad den tillfälliga förvaltningen skulle kunnasom
medföra avkastningen medlen for dessa blevatt oaccepta-personer
belt låg. bilaga tabell och kommentarernaAv 6 2 till den framgår att
avkastningen från den löpande förvaltningen avgörande betydelseär av
för storleken den utgående pensionen.

statliga fondbolagets placeringarDet bör därför omfatta såväl ränte-
bärande placeringar svenska och utländska aktier, dock med ton-som
vikt på räntebärande placeringar och med god riskspridning. Fördel-
ningen skulle exempelvis kunna 70 räntebärande place-procentvara
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svenska aktier och utländska aktier;10ringar, 20 procent attprocent
riskspridningssynpunktingår viktigt bl.a. frånutländska aktier äräven

fondbo-exakta utformningen det statligai bilaga 5.se vidare Den av
emellertid inte fast i lagstiftningeneller fonder bör låsaslagets fond

efter utvecklingen.kunnautan anpassas
inriktningickeväljarnas medel bör alltså ha klarFörvaltningen av en

det ob-försiktiga placeringar. böri bemärkelsen Däremottrygghet
blir därför fondbolagetplaceringar intedessa atttryggareattserveras

privata fonderna detdet gäller dePrecis när ärägs staten. somav
sköteroch skickligheten hos demarknadsutvecklingen personer som

i fonden.avgörande för värdeutvecklingen Detblirförvaltningen som
värde.garanti för fondandelarnasägandet innebär inte någonstatliga

eventuelltföregående avsnitt utredningeniSom ettattangetts anser
försäkrade inte Premie-skall de ochandelsägarinflytande utövas avav

behövs lagregler detta.det inte någrapensionsmyndigheten att ommen
detta bolag kanstatliga fondbolaget. det gällergäller det NärDet även

skulleförefalla lättare tänka sig bolagetvisserligen i förstonedet attatt
heller förför myndigheten, inteandelsägarinflytandeordna attett men

sinlagregel eftersom iskulle det behövas någonhindra detta staten
fondbestäm-bestämmer bolagsordningen ochsjälvegenskap ägareav

melserna.
skulle nâ-det huvudockså ifrågasättaskanDet över taget varaom

andelsägarinflytande för Premiepensions-ordnamedpoäng ettattgon
värdepappersfonderstycket lagenEnligt andramyndigheten. 1 § om

uteslutande i andelsägarnasfondbolag handlaskall ett gemensamma
denna bestämmelseHuruvida lyser igenomintresse. attgenomman

intresse eller tillämparde försäkradestillämpa den på gemensamma
tordePremiepensionsmyndighetens intresse,ordalydelsenden efter
verk-enda syftet med myndighetensroll eftersom detinte spela någon

främja de försäkrades intresse såavseendesamhet i detta är att av en
skulle alltsåförvaltade medlen.avkastning möjligt på de Detgod som

Premiepensionsmyndig-fondbolaget ellermöjligt för siginte varevara
specifikafrämja allmänna intressen ellerför någraheten attatt agera

i deagerandet inte samtidigt skullestatliga intressen, i den mån vara
försäkrades bästa intresse.

ekologisktkan anläggas strävandena efterliknandeEtt synsätt ett
rollSjälvfallet bör sådana synpunkter spela viktig ihållbart Sverige. en

placeringsverksamhet. får dock inte inne-det statliga fondbolagets Det
försäkrades intresse god avkastning de förvaltadebära deatt av

skulle inte rimligt tillämpamedlen blir eftersatt. Det strängareattvara
just dessa försäkrades medel, detrestriktioner för placeringen av om

medel andrade fick avkastning på sinaskulle innebära änsämreatt en
miljöin-sådana försäkrade vill ha uttalatförsäkrade. För som en mer
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riktad placering sitt sparande kan frånutgå det kommeratt attav man
finnas privata fondalternativ tillgå.att

Minsta4.5 belopp för överföring till förvaltare

Enligt direktiven bör det administrativa skäl finnas lägsta gränsav en
för det årliga belopp för den enskilde får föras för förvaltningöversom
i premiereservsystemet.

Som bakgrund kan pensionsgrundande inkomst skallatten anges
fastställas endast den försäkrades inkomster anställning ochom av an-

förvärvsarbete sammanlagt tilluppgår minstnat 24 basbe-procent av
loppet, vilket för närvarande 8 kr.712 denFör heltmotsvarar som om-
fattas det reformerade uppgår premiepensionsrätten påsystemetav en
sådan inkomst till kr174 2 procent. För den född år 1938ärca som
uppgår premiepensionsrätten på inkomst till knappt kr35samma
4/20. Den genomsnittliga pensionsgrundande inkomsten dvs. den
genomsnittliga inkomsten under intjänandetaket för närvarandeär ca
174 000 kr. Premiepensionsrätten på sådan inkomst kr för3 480ären

helt omfattas det reformerade Försystemet.en person som av en per-
född år 1938 premiepensionsrätten i motsvarande fallär 696 kr.son

I direktiven två tänkbara hantera situationen densätt att näranges
pensionsrätt för premiepension skulle ha fastställts understiger ettsom
visst belopp. Enligt det alternativet skulle ingen pensionsrätt förena
premiepension fastställas, beloppet skulle i stället pensionsrättutan ge
för inkomstpension. Enligt det andra alternativet skulle den lägsta grän-

i stället det belopp får föras till kapitalförvaltare.översen avse som
Pensionsrätt för premiepension skulle då fastställas premie-även om
pensionsrätten understeg de årliga beloppengränsen, skulle acku-men
muleras tills uppnåddes och först då förasgränsen till kapitalför-över
valtare.

Innebörden uttalandet i direktiven, det administrativa skälattav av
bör finnas lägsta beloppsgräns för överföring till förvaltare, får antasen

det belopp förs måste stå i rimligöver relation till kostna-attvara som
derna. Enligt utredningens bedömning uppstår det emellertid inte något
problem i detta avseende för sig fondförvaltarna eller destaten,vare
försäkrade.

harDet inte varit möjligt för utredningen någon exakt be-göraatt
räkning kostnader för handläggningen fondval.statens Det kanav av
dock konstateras det endast mindre del kostnadernaäratt en av som
skulle det diskuterade slaget.gräns När harsparas genom en av man
kommit till den punkt i där överföringen skulle stoppas,processen s.a.s.
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pensions-Riksgäldskontoret ochbetalats tillavgiftsmedelredanhar
vidare överföringenkommertidigareberäknats. Som angettsrätten av

försäkradeförske klumpsummor mångafondförvaltare itillmedel att
enskilduppkommer förmarginalkostnadgång. Denpå ensomsamma

ochskicka valblankettkostnaden fördärmed baraförsäkrad utattär en
denförutsattkommer tillbakablankettenregistrera valetför attnäratt

dessa kostna-Sedda marginalen måsteval.försäkrade gör ett eget
inte finnsutredningens meningdet enligtså småbedömasder attvara

överföringen.genomförasynvinkel inteanledningnågon attstatensur
kommerför utbetalningbelopp pensionför småFrågan attavom-

avsnittbehandlas i 5.2.
beroende påkostnadernavarierar normaltfondförvaltareFör omen

ellerförsäkringsinslagfondsparande dvs.vanligtdet sig utanrör om
informationskostnaderna.särskilt Dessagällerfondförsäkring. Detta

fondspa-vanligti fondförsäkring iför förvaltarenlägrekostnader änär
försäk-intedet i fondförsäkringmedhar ärrande. Detta göraatt att

och där-fondandelsägareförsäkringsbolagetringstagaren ärutan som
vilkakänner inte tillförvaltaren. Förvaltarenfrånfår informationför

försäkrings-förvaltar bara vilketpremier hanförsäkringstagares utan
försäkringstagarePremierna för allai fonden.andelsägarebolag ärsom

uppdel-klumpsummafond förvaltasvisshar valt utansom enensom
depåverkas alltså intekostnaderFörvaltarensning på individer. av om

kom-eller låga.höga Detsammai klumpsummanpremier ingår ärsom
premiereservsystemet.gälla iattmer

förvaltarenfondförvaltningenkostnaderna förtäcka utFör taratt en
förvalt-fondförmögenheten. Denavgift med viss procentsats aven

procentuellt inte högreenskilde betalarningsavgift den är sett omsom
belopp förvaltas. Denfonden högtförvaltas ilågt belopp än ettett om

räknat ialltså i kronorfond betalarandelar ihar många merensom
i fonden. Påhar få andelarförvaltningsavgift den sättän sammasom

uppkommerAlltsåsig i premiereservsystemet.förhålladetkommer att
kostnaderoproportionerligaförsäkrade någraheller för dendet inte

räkning litet.överförs för hansdet beloppdärför äratt som
behovdet inte finns någotdet anfördaSlutsatsen är att enavav

får förasför den enskildedet årliga beloppför överlägsta gräns som
förvaltare.till
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Förvaltning i Allmänna pensionsfonden4.6 ett-
alternativ

i avsnitt har företrädare för Genomförandegruppen vidSom 1angetts
Sammanträffande den september med utredningen förklarat23 1997ett i
det föreligger enighet mellan ledamöter utredning-att attgruppens om
bör belysa alternativ till de föreslagna reglerna kapital-etten ovan om

förvaltningen. Alternativet skulle innebära medlen i premiereserv-att
inklusive den tillfälliga förvaltningen skulle förvaltas i All-systemet

pensionsfonden AP-fonden till dess den enskilde valde nå-männa att
förvaltare. Utredningen redovisar i detta avsnitt sin bedöm-gon annan

ning sådant alternativ. bilagaI redovisas utkast till8 hur al-ett ettav
ternativet skulle kunna i lagtext.utse

4.6.1 Utformningen alternativetav

kan inledningsvis konstateras det skulleDet nödvändigt påatt attvara
tillfälliganågot hålla isär den förvaltningen och den löpande för-sätt

AP-fonden.valtningen inom skäl för dettaEtt avkastningen frånär att
den tillfälliga förvaltningen, skall fördelas mellan samtliga försäk-som
rade, måste kunna särskiljas från avkastningen från för-den löpande
valtningen, bara skulle tillfalla sådana försäkrade hade AP-som som
fonden förvaltare. skäl det inte skulle kunnaEtt är gärnaannat attsom
gälla placeringsbestämmelser för den tillfälliga och den löpandesamma
förvaltningen. placeringsinriktning skulle för den tillfäl-En som passa
liga förvaltningen skulle med sannolikhet oacceptabelt lågstor ge en
avkastning i den löpande förvaltningen, och inriktning skulleen som

för den löpande förvaltningen skulle alltför riskfylld medpassa vara
den korta placeringshorisont gäller för den tillfälliga förvaltning-som
en.

Enligt utredningens bedömning skulle det enklast ordnaattvara en
sådan uppdelning inrätta fondstyrelsertvå inom AP-attgenom nya
fonden. skulle inte behöva medföraDetta några kostnader, efter-stora

fondstyrelsemade med fördel skulle kunna samlokaliserassom nya
med och ha helt eller delvis personal några de befintligasamma som av
fondstyrelsema. Exempelvis skulle den tillfälliga förvaltningen gande

fondstyrelsen kunna samordnas med första-tredje fondstyrelsema och
den löpande förvaltningen åttonde fondstyrelsen samordnas med den
nyinrättade sjätte fondstyrelsen.

För sjunde fondstyrelsen skulle naturligtvis kunna gälla styrelsenatt
skulle placera sina medel kontopå hos Riksgäldskontoret. skulleDetta
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skullemeningslöst.påtagligt Dethelaemellertid göra arrangemanget
från gällerefter förebild vadtill handsligga närmare att somsom-

föreskriva med-första-tredje fondstyrelsernaförhuvudaltemativ att-
kreditrisk. Omskuldförbindelser med lågilen skulle placeras man

förvalt-den tillfälligaöka risktagandet iberedd någotskulle attvara
mindremöjligt tillåta placeringskulle det ocksåningen, att enavvara

aktier.idel medlenav
ungefärfondstyrelsen skulle kunna arbetasjunde sättDen samma
åttonde fondstyrelsen,fondstyrelserna. det gällerbefintliga Närdesom

organisation ochkräver frågornalöpande förvaltningen,dvs. den om
utgåröverväganden. Utredningeningåendeverksamhetsformer mer

innebörd deAP-fondsalternativet skulle hafrånhärvid att somsamma
försäkrade skulle stå deni den bemärkelsen deprivata alternativen att

förutsättningen brister,för förvaltningen. Om denfinansiella risken
följande relevans.saknar det i detsägssom

jämföra AP-fondsalternativetde försäkrade skulle kunnaFör att
möjligtalternativen borde det i så utsträckningmed de privata stor som

frånbåda alternativen. skulle ocksågälla regler för de Det mersamma
värdefullt det långt möjligt råddesynpunkt såallmän enom somvara

mellan alternativen. inte AP-konkurrensneutralitet Försynbar att
vidarebli alternativ skulle detfondsalternativet skulle sämreett vara

och serviceförsäkrade kunde få information inödvändigt deatt samma
från de privata fondförvaltarna.från detta alternativövrigt som

syntetisktfram till det borde tillskapassagda lederDet ettattnu
Åt-värdepappersfond AP-fonden.syntetisk inomfondbolag och en

fondbolaget, och de medelfondstyrelsen skulle dåtonde utgöra som
värdepappersfonden; i bilaga harstyrelsen förvaltade skulle 8utgöra

för-medel åttonde fondstyrelsen skulleutredningen betecknat de som
pensionsfonden, Premie-särskild fond inom Allmännavalta ensom

sparfonden.
reglerna i lagen värdepappersfonderFöljaktligen borde görasom

för åttonde fondstyrelsen och dess verksamhet, och fondsty-tillämpliga
Finansinspektionen. innebär bl.a.relsen borde stå under tillsyn Dettaav

fondstyrelsen skulle skyldig fondbestämmelserupprättaattatt vara som
inspektionen, fondstyrelsen skulle deskulle godkännas upprättaattav

fondbolag skall nämligen in-inforrnationshandlingar upprätta,ettsom
ochformationsbroschyr, årsberättelse halvårsredogörelse, pla-samt att

ceringsbestämmelsema i lagen värdepappersfonder skulle gälla;om
den inriktningen placeringsverksamheten skulle få inärmare av anges

21 En sålunda vidgad placeringsmöjlighet kan tillskapas också inom för denramen
utredningen föreslårordning i avsnitt 4.1, Premiepensionsmyndighetenattsom genom

tillåts föra del medlen hos Riksgäldskontoret till sin kapitalförvaltning.över en av egen
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fondbestämmelsema. skulle detHärutöver naturligtvis nödvändigtvara
åttonde fondstyrelsen uppfyllde de krav enligt utredningensatt som

förslag skall ställas fondbolagen se avsnitt och kap.4.2 2 lag-3 §
förslaget.

Vissa bestämmelserna i lagen värdepappersfonder skulleav om
dock praktiska skäl inte kunna eller behöva tillämpas. gällerDetav

bestämmelserna tillstånd till fondverksamhet och förva-t.ex. om om
ringsinstitut. Vidare borde Finansinspektionen bemyndigas medgeatt
undantag från lagens bestämmelser för sådana fall där det visade sig att
bestämmelserna inte kunde tillämpas på ändamålsenligtett sätt.

På i vanlig fondverksamhet borde kostnadernasätt församma som
förvaltningen i AP-fondsaltemativet de förvaltade medlen. Lag-tas ur
stiftningen värdepappersfonder bygger på fonden särskildärattom en
förmögenhetsmassa skall hållas avskild från fondbolagets förmö-som
genhet, vilket innebär fondförmögenheten minskar fondbolagetatt när

kostnadsersättning. förhållandeDetta torde inte kunnatar ut återskapas
fullt i AP-fondsaltemativet, eftersom fondstyrelsema inte själv-ut är
ständiga juridiska kan tillgångar vid sidan deägapersoner som av me-
del de har i sin förvaltning. För överskådlighetens skull det emel-vore
lertid nödvändigt med hjälp särredovisning åstadkomma någotatt av
liknande i åttonde fondstyrelsens verksamhet.

Vid sidan lagen värdepappersfonder kunde vissa deav om av ge-
bestämmelserna i lagen 1983:1092 med reglemente förmensamma

Allmänna pensionsfonden gälla för sjunde och åttondeäven fondstyrel-
gällerDet bestämmelserna i 7-10 styrelsearbetet,t.ex.sema. om

delegation och bestämmelserna i 21-24 revision. Med tan-m.m. om
ke på dessa fondstyrelser skulle förvalta medel föratt syfteett änannat
övriga fondstyrelser kan det tveksamt deras balansräkningarvara om
borde fastställas regeringen 25 § och deras årsredovisningarav om
borde ingå i den sammanställning fondstyrelsemas årsredovisningarav

regeringen varje år skall överlämna till riksdagen 45 §. Om ba-som
lansräkningama inte skulle fastställas regeringen, skulle det dockav

nödvändigt ordna någon kontroll kundeattvara motsvaraannan som
ägarfunktionen i fondbolag.ett

4.6.2 Utredningens bedömning

Såvitt utredningen har kunnat finna skulle AP-fondsaltemativet, jäm-
fört med alternativet statligt fondbolag, inte innebäraett ägt några för-
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försäkrade. heller för medföradelar för de alternativetInte staten synes
fördelar.några

alternativet förenat med vissa svagheter och risker.Däremot är
bilaga skulle det krävas relativt omfattandeframgår 8Som av en

undvaras i alternativet statligtlagreglering, helt kan med ägtettsom
Även svårigheterna inte skall överdrivas, skulle detfondbolag. ävenom

lagreglering kunna uppstå del oklarheter vadmed omnoggrann enen
olika hänseenden; det kunde bl.a. gälla de förvaltadegällde isom

karaktär. skulle allt fråga tilläm-medlens rättsliga Det trots attvara om
avsedda för viss associationsform heltregler är annansom en enpa

organisation.typ av
skulle det med AP-fondsalternativet bli svårare bedömaVidare att

alternativen be-i det statliga respektive de privataverksamhetenom
inrättas visserligen inte förlika villkor. Premiereservsystemetdrevs på

skull, sådana synpunkter kan ändå haprivata fondbolagensde enmen
AP-fondsalternativet skulle konkurrerabl.a. med tanke påviss vikt att

fondförvaltare. kan inte utesluta det skullemed utländska Manäven att
subventionering statliga alternativet.misstankar detuppstå avom

det riskSlutligen, och enligt utredningens mening viktigast, finns en
AP-fonden hos försäkrade skulle skapakopplingen till mångaatt en

det statliga alternativet. förut-omotiverad tilltro till Som angetts ovan
försäkrade AP-fondsalternativet skulleutredningen de iävensätter att

för försäkradeden finansiella risken förvaltningen, mångabära men
alternativen innebar skulle kunnasig i vad de olikainte trosattesom

automatiskt skulle få och säkrarepensionssparande bättrederasatt en
hos förvaltarna inteutveckling i AP-fondsalternativet de privataän -

till de olika alternativens placeringsin-därför de hade tagit ställningatt
därför det alternativet tillhandahöllshelt enkeltriktning attutan avena

AP-fonden.
allt-de olika alternativen innebar skulleinte sig in vadDe sattesom

AP-fondsalternativet slags normalalter-kunna någotså atttro var
bra för de flesta. skulle intenativ, kunde ganska Såpassa varasom

inte placeringsinriktning kanfallet, den enkla anledningen någonattav
flesta. gäller vilka placerings-bra för alla eller de Det oavsettensvara

22 Jämfört med inlåning hos Riksgäldskontoret skulle modellen med den tillfälliga
förvaltningen förlagd till AP-fonden medföra statligt upplåningsbehov inågot störreett
samband med den tillfälliga förvaltningen fördes Därmed skulle statsskuldenöver. ävenatt

emellertid liten effekt, motsvarande denbli högre. Det pånågot årsär etten summa ca
premiepensionsrätt finns i den tillfälliga förvaltningen. Eftersom kan förmodasdet attsom

betydande del medlen skulle placeras i skulle effekten den konsolide-påstatspapperen av
bli försumbar. förhållandet ickeväljamas skulle förvaltasrade bruttoskulden Det medelatt

för den offentligainom AP-fonden har ingen betydelse skuldsättningen. Se närmare om
dessafrågor i avsnitt 11,4.
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Vilken place-för AP-fondsalternativet.skulle gällabestämmelser som
enskildesutifrån denskall väljas måsteringsinriktning avgörassom

hansförhållanden ochhans ekonomiskahans ålder,situation, främst
iutredningenMed den inriktningovilja risk.vilja eller att ta av-som

högststatliga alternativet dvs. 30förordat för detharsnitt 4.4 procent
riskvärdepapper finns deti räntebärandeochi aktier attresten en-

pensioneringenkvar tillkanske år ellerhade 20försäkrade, mersom
skälAP-fondsalternativet sådanaoch valde antytts ovan,somavsom

fått väsentligt mycketskulle finna de hadepensionvid attuttaget enav
varit möjligt isparande skulle hasittavkastninglägre än ettsom

och 6.alternativ jfr bilagorna 5annat
utredningensidan den modellmellan åjämförelseVid somenaen

AP-fondsalter-och andra sidanavsnitt och 4.4 åi 4.1har presenterat
inte innebärAP-fondsalternativetutredningen alltsåfinnernativet att

det där-försäkrade ellerför sig denågra fördelar attstaten menvare
Utredningen saknarsvagheter och risker.med vissaförenatäremot

i det föregå-förslag har redovisatsfrångå dedärför anledning att som
medförknippadede nackdelardock inte påståsende. kanDet äratt som

inte skulle kunnaalternativetsåAP-fondsalternativet väger tungt att
förutsätt-skäl skulle visa sig önskvärt. Enandragenomföras det avom

alternativeninformation de olikaklar och tydligning dockär att omen
försäkrade.tillgänglig för deeffektivtgörs
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premiepension5 Uttag av

premiepensionutredningen framgårdirektiven tillRedan att uttag avav
försäkrade fyller år,den månad då den 61ske fr.0.m.skall kunna att

samtidigt med inkomstpensionenbehöverpremiepensionen inte tas ut
inte skall fm-pensionen måstetidpunktoch någon när utsenast tasatt

nedan. Vi-till pension, avsnitt 10.1preskriptionang. rätten seavnas
lika för kvinnor ochskall beräknaspensionemadare män.attanges

principentidigare fastlagdabakgrund den redanSett attmot myn-av
principerenligt försäkringsmässigaverksamhet skall drivasdighetens

innebärfondförsäkringssystem,uppbyggdoch i huvudsak ettsomvara
klara.i liggerhuvuddragendetta systemetatt

ställningfrågor för utredningenantalfinns detHärutöver att taett
den försäkradehärvid varitgrundinställning hartill. Utredningens att

gäller utformningenbestämmande detskall ha mått näregetstortett av
användas till. Förut-tillgodohavandet skallpensionsskydddet somav

omotiverade merkostna-valfriheten inte medförsättningen baraär att
det gäller frågornaförsäkrade. Påder för övriga sätt närsamma som

oftafunnit dethar utredningenfond avsnitt 4.3 ovanbyte se attom av
försäkrade, förut-alternativ för denvisst ståbättre låta öppetär ettatt

helt förbjudaadministrativa kostnaderna,dehan själv bär än attsatt att
alternativet.

försäkrade haralternativ densammanställning de olikaEn somav
avsnitt 12.3.3.till kap.finns i kommentaren 3 3 §ställning tillatt ta

vilkautredningen har gjortberäkningarocksåkommenterasDär avsom
olika antaganden.komma gälla underkanpensionsnivåer attsom

Övergång med garanterade belopptill livränta5.1

försäkradestillgodohavandet på dengrundaltemativ gällerSom att
värdepappersfonderplacerat ipremiepensionskonto skall ävenvara

pensionsbeloppet kommer dåmånatligaunder pensionstiden. Det att
fondandelar. det be-visst antal Genomuttryckt värdet ettavvara som

pension fastställsPremiepensionsmyndigheten beviljarslut varigenom
för varje må-fondandelar skall ligga till grunddet minsta antal som
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pensionsbelopp,23natligt och i denna bemärkelse innebär pensionsbe-
slutet utgå.garanti för storleken den pension kommer atten av som

detta kommerTrots emellertid de månatliga utbetalningarna att va-
riera i storlek med förändringarna i fondandelarnas värde. Detta kan
innebära otrygghet för många försäkrade. bör därförDeten samma-

regelmässigt förekommer vid privat fondförsäkringsätt införassom -
möjlighet för den enskilde till traditionell livränteförsäk-överatten

ring.
Utredningen föreslår alltså Premiepensionsmyndigheten skallatt

tillhandahålla traditionell livränteförsäkring den för-garanteraren som
säkrade livslång utbetalning fast månadsbelopp. Myndighetenettav

då den finansiella risken för de tillgångar tillgo-övertar motsvararsom
premiepensionskonto.dohavandet den försäkradespå Pensions-

beloppet beräknas med utgångspunkt i tillgodohavandets storlek vid
övergången på vid betalning engångspremie tillsättsamma som av en

försäkringsbolag. Härtill kan, vid utvecklingett t.ex. en gynnsam av
myndighetens kapitalförvaltning, komma återbäring. frånBortsett att-
myndigheten i detta alternativ storleken pensionsbelop-garanterar av

bör det gälla regler pension till-uttag närpen samma om av m.m. som
värdepappersfonder.godohavandet ligger kvar i

alternativ börDetta stå bara för den vill helt tillöppet översom
traditionell försäkring. bör alltså inteMan tillåta komplicerade mellan-
former där del tillgodohavandet används för traditionell försäk-en av
ring, medan återstoden placeras i fondförsäkring. harDen baraen som

så begränsat önskemål stabilitet, får tillgodose dettaett om genom en
lämplig blandning fonder inom fondförsäkringssystemet.av

Inte heller bör det möjligt för försäkrad få sina fondan-attvara en
delar inlösta och medlen överförda till den traditionella försäkringsrö-
relsen före den tidpunkt då han önskar sin pension. sådanEn åt-ta ut
gärd skulle syfta till låsa in uppnådda värdestegringar i fondspa-att
randet fondandelarna löstes vid från marknadssynpunktattgenom en
lämplig tidpunkt. önskemålDetta stabil värdeutveckling under kan--
ske högst fem år kan emellertid tillgodoses lika bra denattgenom-
försäkrade vid den strategiska tidpunkten flyttar sitt tillgodohavande
till fonder med låg risk, obligationsfond med duration påt.ex. en en

23 I normala fall kommer antalet fondandelar sedan öka återbäringatt genom m.m.
24 Om den försäkrade byter fond, måste naturligtvis omräkning det antalsenare en av
fondandelar skall ligga till grund för pensionen med hänsyn till värdetgörassom av
andelarna i den fonden.nya
25 Normalt löser myndigheten den försäkrades samtliga fondandelar.
26 Detta innebär bl.a. den försäkrade har endast del pensionen ochatt rätt taatt ut en av

avbryta påbörjat se avsnitt. sådanaNär åtgärder vidtas, leder tillatt ett nästa deuttag
omräkning de garanteradebeloppen.en av
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år.ungefär fyra sistaDe till två åren före överföringenett till den tra-
ditionella försäkringen kan medlen flyttas till penningmark-över en
nadsfond med duration på omkring år. Genom välja fonderetten att
med placeringshorisont den tidpunkt då medlen skallmotsvararen som
överföras till den traditionella försäkringsrörelsen minimerar den för-
säkrade ränterisken. Därmed kan också den ungefärliga avkastningen

beräknas.för perioden
Däremot bör det inte finnas något hinder övergången tillmot att tra-

ditionell försäkring sker vid tidpunkt. Den har börjaten tasenare som
sin premiepension fondförsäkringssystemetiut bör alltså vid en senare

tidpunkt kunna använda det då finns kvar hans tillgodohavandesom av
till teckna traditionell försäkring.att En sådan begäran kan ha sinen
grund i han på nedgång i fondvärdenaatt tror också i hansatten men
personliga förhållanden har förändrats han behö-sättett gör attsom

bättre kontroll sin ekonomi.överver

Övriga5.2 frågor premiepensionuttagom av

direktivenI till utredningen också antal frågortas ett uttagupp om av
pension tekniskär närmast Dessa frågor behandlas i dettanatur..som av
avsnitt. Om den försäkrade gift ellerär motsvarande, måste han inför

premiepensionuttaget han skalläven överväga utnyttja möjlig-av om
heten till efterlevandeskydd. frågornaDe behandlas i avsnitt.nästa

Partiellt uttag

förstaEn fråga vilka regler börär gälla partiellt uttagsom om av pre-
miepension. kap.I 5 förslaget1 § till lag inkomstgrundad ålders-om
pension Ds 1995:41 har med siktenärmast på fördelningssystemet-

27 Durationen mått på hur länge placeringår ett bunden. Omär hela påt.ex. räntanen
räntebärande obligation betalas obligationen förfaller,när durationen densammaen är

obligationens löptid. Om placeraren däremot får s.k. kupongräntasom under obliga-
tions löptid, förkortasså durationen eftersom del fordringen betalas före obliga-en av
tionens förfallodag; kupongräntan frigörs och kan återinvesteras. femårigEn obligation
med 12 kupongränta har såledeskortare durationprocent motsvarande obligationän en
med 8 kupongränta.procent
28 Detta med den placeringsstrategistämmer traditionellt rekommenderas tillsom pen-
sionssparare och går på bör placeringarut att göra med förhållandevis högsom spararen
riskprofil medan han och placeringarär med lägre risk han kommernärmareung
pensioneringen.
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fjärdedelarskall kunna bara med jämnaföreslagits görasatt uttag-
försäkrings- ochfull pension. Bådeeller 1007525, 50, procent av

fullt möjligt de försäkradedet sannoliktdatatekniskt skulle attvara ge
föreslår valfriheten be-utredningenfrihet,måttstörre attett menav

vissti premiereservsystemet. harDetpå sätt ettgränsas egen-samma
gäller i de båda delarna ålderspensionssys-värde gränseratt avsamma

från informationssynpunkt allmäntinte minstoch det har etttemet,
alltför hellervariationer inte kan knappastvärde antalet Detär stort.att

fler ibehov dela påfinnas praktisktnågot sätt änatt uttagetav upp
fjärdedelar.

Återkallande påbörjat uttagav

möjligt avbryta påbörjatfråga det skallNästa är att ett uttag avvaraom
utredningens mening fallet.bör enligt Denpremiepension. Så somvara

tidigt kan få sina förhållan-har tagit sin pensionnågon anledning utav
kunna avbrytaberättigat önskemåländrade och då haden attett om

för Beräknings-till arbetslivet några år.och återgåpensionsuttaget t.ex.
svårigheter för Premie-avbrytande inte någramässigt vållar sådantett

för moturvalheller finns det några riskerpensionsmyndigheten. Inte
därför själv kunna bestäm-bör den försäkradeliknande. principeller I

pensionsuttaget. börmotsvarandeskjuta Påtills vidare sättatt uppma
ändrapensionen habegärt partielltden har rätt att uttags-uttag avsom

harinom degraden angetts.ramar som nyss
för hur ofta det skall möj-då det behövsFrågan gränserär varaom

försäk-dessa slag. Finns det risk vissaåtgärderligt begära attatt enav
frittregelbundet skulle använda möjligheteneller mindrerade attmer

utredningenslikviditetsreserv Enligtpensionsflödetreglera som en
Bland förproblem.bedömning skall detta inte behöva något annatvara

deni den riktningen bör dockmotverka eventuella tendenseratt som
premiepensionenvill ändra vad han tidigare har bestämt uttagom av

administrationPremiepensionsmyndighetenssjälv bära kostnaderna för
ändringen.av

29 medför för den försäkrade iavbrytande pensionsuttaget inte riskEtt någon attav
månadsbeloppen medlevnad skall försörjning. Tvärtom kommerslutet sin stå utanav

därför tillgo-pensionsuttaget påbörjas igen, delssannolikhet högre när attstor att vara
tillgodoha-premiepensionskontot normalt skall ha vuxit, dels därfördohavandet på att

sigfördelas kortare återstående livslängd. detta avseende skiljervandet då skall Ipå
diskuteradefrån den i tidigare sammanhangalltså avbrytande pensionsuttagetett av

de första fem eller tiomöjligheten premiepensionen skulle kunna undertasatt ut t.ex.
pensioneringen.efteråren
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beloppEtt förminsta premiepensionuttag av

ytterligareEn fråga eventuell för hur beloppsmågränsavser en som
skall betalas Någon sådan behövs inte den försäkradeut. gräns om sam-
tidigt uppbär inkomstpension fårsom premie-antas större änvara
pensionen. Marginalkostnaden för samtidigt betala premie-att ut ett
pensionsbelopp då försumbar.är

det fallFör den försäkrade begär få bara sin premiepen-att att ut
sion, kunde däremot tänka sig kostnadsskäl skulle motiveraattman en

under vilken utbetalning inte skullegräns ske. Utredningen föreslår
emellertid den frågan skall hanteras på i premiereserv-att sättsamma

i fördelningssystemet, dvs. så vidsystemet låga pensions-attsom man
belopp inte betalar pensionen månadsvis med längre mellan-ut utan

vidare i författningskommentaren,Se avsnitt l2.3.5.rum.

Intjänande ytterligare efterpensionsrätt pensionuttagav av

Den sista fråga direktiven i detta sammanhang huruvidatar ärsom upp
premiepensionsrätt skall kunna tjänas in efter pension ochuttag utanav

åldersgräns. Enligt den ordningövre föreslås gälla inom fördel-som
ningssystemet skall möjligheten tjäna pensionsrätt inte upphöraatt
vid viss ålder. Pensionsrätt skall alltså kunna tjänas efterävenen

hel eller partiell pension se Ds 1995:41,uttag del 49. Utred-av s.
ningen inte några hinder dessa möjligheter inommot att ävenser ges
premiereservsystemet. kanDet angeläget den kanske baraattvara som
har tagit partiell pension och fortsätter arbeta deltid underut attsom
några fårår möjlighet fylla på sitt tillgodohavande inför den tid dåatt
han skall leva uteslutande på sin pension.

privata livränteförsäkringarAtt hittills inte har varit föröppna ytter-
ligare premiebetalningar livräntan har börjat betalasnär har sinut, nog
grund i traditionellt och framför allt desynsätt hanterings-ett rent- -
mässiga svårigheterna hålla uppgifterna aktuella; har i situatio-att man

detta slag föredragit lägga försäkring för denattner av upp en ny nya
premiebetalningen. Med moderna datahanteringsverktyg torde svårig-
heter detta slag inte längre ha någon avgörande betydelse. Om detav
visar sig tekniskt enklare lägga konto för den försäkradeatt ett nyttupp

fortsätter tjäna pensionsrätt, det naturligtvisatt inte någontingärsom
hindrar Premiepensionsmyndigheten väljer den lösningenatt försom

sin interna hantering. Men den försäkrade bör myndighetengentemot
redovisa konto med behållning.ett en
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den själv kan handUtbetalning till sin pensioninte tasom om

lämpligen kan iinte berörs i direktivenfrågaEn tas uppmen somsom
utbetalning till den inte själv kansammanhang frågandetta rör om som

pension.hand sinta om
drogmissbrukgrund ålderdomssvaghet, sjukdom,påOm någon av

försäkringskas-hand sin pension, fårliknande inte själv kaneller ta om
pensionen till kommunal myndighetför närvarande betala ut ensan

för användaspensionsberättigades make eller någoneller den attannan
lagenpensionsberättigades och hans familjs 16 kap. 12 §till den nytta

försäkring, motsvarande bestämmelseallmän AFL. En1962:381 om
inkomstgrundad ålderspensionförslaget till lagfinns i kap. 7§7 om

del 24.Ds 1995:41, s.
äldre tids förhållanden och värderingarregel återspeglarAFL:s en

vidmening inte nyttig funktionenligt utredningens någonoch fyller
förvaltarskap och godmanskapbestämmelsersidan de allmänna omav

lagstiftningen. inte kanfamiljerättsliga Denfinns i den tasomsom
förvalta sinbehöver sannolikt hjälp medpension självhand sin attom

avseenden. kansin i andra Detegendom eller bevaka ävenrätt t.o.m.
tillpensionen nå-enligt bestämmelsen i AFLutbetalningså att avvara

godmanskap ellermedförpensionsberättigades anhörigaden attgon av
sakligt påkallat.stånd detinte kommer tillförvaltarskap trots att vore

desamma föravseende naturligtvis börreglerna i dettaTrots att vara
har utred-reformerade âlderspensionssystemetdelarna detde olika av

bestämmelse i sitt lag-motsvarandedärför inte tagit någonningen upp
förslag.
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Efterlevandeskydd6

Inledning6.1

direktiven skall det i försäkringenEnligt ingå frivilligt efterlevande-ett
skydd. detta avsnitt diskuteras först kortfattat finansieringenI ettav
sådant skydd och därefter för och fullständig frihetargumenten emot en
för den enskilde själv utforma sitt efterlevandeskydd.att

Eftersom efterlevandeskyddet skall frivilligt, måste kostnadenvara
för skyddet bäras de individer väljer skyddet. Finansieringenav som

ske denkan två olika enskilde själv betalar premiesätt: attgenom en
föroch kostnaden skyddet dras från tillgodohavandet påattgenom

premiepensionskonto.hans med betalning premier med-Ett system av
för förhållandevis omfattande administration och kan föraen synas

form försäkringsrörelsepå i första hand bör drivasstaten en av som
försäkringsbolagen.privata talar förde Detta det frivilliga ef-attav

terlevandeskyddet skall finansieras kostnaden för skyddetattgenom
dras från den enskildes premiepensionskonto och därmed sänker värdet

själv.den pension kan till honomutgåav som
direktivenSamtidigt talar frivilligt efterlevandeskydd,ettsom om

också de medel frigörs försäkrad avlider i principsägs näratt som en
skall fördelas inom försäkringskollektivet. Angående sådana s.k. arvs-
vinster, i avsnitt kan verka7.1. Det det finnsnärmarese som om en

mellan dessa bådamotsättning uttalanden: kan de medel finnssom
premiepensionskontot den enskilde avlider både användas till ef-när
terlevandeskydd och fördelas inom kollektivet Som skallstrax ut-
vecklas, behöver det dock inte finnas någon sådan motsättning. Förut-

tillämpar försäkringsmässiga principer, kostar efterle-satt att ettman
vandeskydd någonting förinte de medlemmar kollektivet avstårav som
från skyddet.

30 relativt enkel modell kunde dockEn premien debiterades och drevs påattvara
skatter och egenavgiñer.sättsamma som

31 också det ställningstagande tycksDetta förutsett i direktiven, där detär sägsattsom
utredaren skall hur eñerlevandeskyddet skall påverka pensionen för denöverväga som
har valt sådant skydd.ett
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Med viss förenkling kan förmåns-premie- ochsäga atten man
beräkningen i âlderspensionssystem bygger på de försäkradeett att
uppbär pension i visst genomsnittligt antal innan avlider.år de Deett
medel blir någon avlider tidigareöver genomsnittetnär änsom an-
vänds för betala pensioner till dem lever längre genomsnit-att änsom

dör tidigt kan alltså subventionera dem leverDe sägastet. som som
länge. försäkringsgivarennågot med i sin beräkningDetta är tarsom av

och förmåner frånpremier redan början.
Antag vid 62 års ålder villA, sin pension. harAatt ta uten person,

kr sitt premiepensionskonto.200 000 A kan då vilja användat.ex.
sitt tillgodohavande för

l enbart ålderspension,egen
2 ålderspension efterlevandepension till sin make, B,+egen

enbart efterlevandepension till3 B.

Vilket alternativ väljer spelar i princip inte någon roll för sigA vare
försäkringsgivaren eller övriga medlemmar kollektivet enav reserva-
tion, nedan. alla alternativen får exakt den försäkringI Atrese som en

försäkringsmatematisktpremie 000 kr räcker till. Alternativ200 2
det månadsbeloppet, eftersom detlägsta alternativet statistiskt settger

utbetalningstiden.den längsta Vilket alternativen 1 och 3ger av
det högsta månadsbeloppet beror ålder; makarnapå Bzs ärsom ger om

jämngamla alternativ 3 det högsta beloppet.ger
heller efterlevandeskydd under aktivtiden kostar kollektivetInte ett

någonting, den försäkrade då inte har någon möjlighet självtrots att att
tillgodohavandet kontot.tillgodogöra sig på Förutsättningen baraär att

kostnaden efterlevandeskyddet beräknasför på försäkringsmatema-ett
och kostnaden dras fråntiskt korrekt den försäkrades tillgodo-sätt att

havande. exempel kan det förslag frivil-Som standardiserat,tas ettom
ligt efterlevandeskydd i form basbelopp femåret under årettav om

lades fram Försäkringsförbundet i förbundets remissyttrandesom av
Överbetänkandet Allmänt pensionssparande SOU 1996:83. ti-över

den räcker de sammanlagda belopp dras frånin dem har valtsom som
efterlevandeskydd för betala ersättning i de få fall försäkra-där denatt
de verkligen avlider under den aktuella tiden. Alla har valt efterle-som
vandeskydd lever ända till pensionen får då betala för ef-men som
terlevandeskyddet de har mindre tillgodohavande sittatt ettgenom
konto de hade avstått från efterlevandeskyddet; de får följaktli-än om

lägre månatligt pensionsbelopp.ettgen

32 förutsätter ålderspensionen eñerlevandepensionenResonemanget och skall utgåatt
med månadsbelopp.samma
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alltså förekomsten efter-hittills pekar påDet att ettsagts avsom
någonting för de medlemmar kollektivetlevandeskydd inte kostar av

finns emellertid fråga måstefrån det skyddet.avstår Det en somsom
förskall hållbart, nämligen riskendettahanteras resonemang varaom

moturval.
första hand skullemoturval efterlevandeskyddet iMed attmenas

enskilda löper risk dö i förtid ochefterfrågas sådana stor attsomav
efterlevandeskyddet. sin läkare får hanalltså utlösa Den attvetasom av

dö månader vill naturligt-sannolikhet kommer inom någramed attstor
sin till till efterle-vis det läget förvandla pensioni rättgärna ettegen

för sina anhöriga.vandeskydd
försäkringsgivaren lyckas korrekt uppskattning hurOm göra en av

kan visserligen sådan situation pri-negativt urvalet blir, även enpass
hanteras kostnader för kollektivet. På grund det negativamärt utan av

efterlevandeskyddet emellertid dyrt för de enskildaurvalet blir som
det, och det tenderar leda till bara de löper allraväljer störstatt att som

välja skyddet i ond cirkel.risk vill kosta på sig att osv. en
försäkringsgivaren andra sidan inte lyckas förutse huråOm pass

kommer efterlevandeskyddet bli kostnads-negativt urvalet blir, att en
sänkta förmåner höjda avgifterbelastning för kollektivet med eller som

naturlig konsekvens.
vill välja ef-praktiskt räkna med enskildinteDet är att att en som

terlevandeskydd i premiereservsystemet skall igenom hälsopröv-en
moturval kankomma till med riskerna förning. Ett rättasättannat att

Ytterli-börjar gälla förrän efter viss karenstid.skyddet inteatt envara
efterlevande-möjlighet begränsa antalet tillfällen närär attgare en

denskydd väljas. Tänkbara valtidpunkter skulle kunnakan närvara
får barn och han börjar sinförsäkrade gifter sig, hannär när ta ut pen-

sion.
frivilligt efterlevandeskydd bör alltså inte kosta någonting förEtt

kollektivet, bara riskerna för moturval kan hanteras. Från sådanaom
liberal densynpunkter kan ganska det gäller låtanär att en-man vara

tillgodohavande till.skilde bestämma själv vad han vill använda sitt
Emellertid premiereservsystemet del i allmän socialförsäkring.är en en
Redan detta talar för vissa begränsningar bör finnas. Vidare innebäratt
den enskildes beslut välja efterlevandeskydd han reducerar sinatt att

ålderspension. talar för den enskilde skall kunna väljaDetta att ettegen
efterlevandeskydd bara för situationer där det typiskt föreliggersett ett

skydd.behov sådantav
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under aktivtidenEfterlevandeskydd6.2

framunder aktivtiden lägger utredningenefterlevandeskyddetFör ett
Försäk-till det nämnda förslaget frånförslag anknyter nära nysssom

efterlevandepension under fem årringsförbundet, alltså temporären
övergångslösning för de efterlevande. Kostna-kan fungera som ensom

från tillgodohavandet den för-bör fortlöpande drasden för skyddet
föregåendepremiepensionskonto det beskrevs isäkrades sätt som

och be-teckna sig för efterlevandeskyddetförsäkrade kanavsnitt. Den
tilldet behövs och sedan återgålänge han tyckerhålla det så attatt en-

tillgodohavande.vidare på sittbart bygga
riskförsäkringbör utformasSkyddet sparmoment,utansom en ren

förokomplicerad konstruktion. Blandbillig ochvilket annat attger en
familjesituationtill den enskildesskall kunnaviss hänsyn tas m.m.en

välja mellan: basbeloppförsäkringsbeloppbör det finnas två att ett om
kr månad och två basbe-motsvarande 3 000under fem åråret ca per

motsvarande kr månad.under tid 6 000lopp året percaom samma
basbeloppför försäkring tillRiskkostnaden år rätt etten som gerper

ungefárz33femåret under år ärom

för 20-åring kr,220en
kr,för 50-åring 480en

kr, ochför 60-åring 0001en
kr.för 65-åring 4801en

administrera efterlevan-kostnaderna förTill riskkostnaden kommer att
efterlevandepensionen i deadministrationendeskyddet, inklusive av

avlider under den tid skyddet gäller.fall försäkrade Dessadär den när
till försäkrad och år.uppskattas 50-100 krkostnader kan grovt per

den kr i måna-siffror skall ställas tjänar 00014Dessa mot att som
premiepensionskontofår årlig avsättning till sittden schematiskt sett en

Även måttliga inkomsteravkastning. vid relativtkr jämte3 360av
efterlevandeskydd ochpremiepensionskontot till båderäcker alltså ett

ålderspensionen.påbyggnad den egnaen av
efterlevandeskyddet kunnaföregående avsnitt böriSom angetts

situationer där det typiskt föreligger behovtecknas bara i ettsett av

33 ränteantagande 4 och dödlighetsanta-Beräkningarna bygger på på påett procent ett
i försäkringsbranschen tillämpat antagande könsneutralgande motsvarar ettsom om

dödsfallsforsäkring, ökat med 20 Skälen till höjningendödlighet/livslängd vid procent.
befolkningsdödligheten dödlighetendels hänsyn tagits till något högreär änär attatt

till riskenförsäkrade hos de privata försäkringsbolagen, dels viss hänsyn tagitsbland att
för moturval.
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sådant skydd. Enligt utredningens mening bör skyddet i första hand
kunna tecknas den har barn under 20 år och den gift el-ärav som som
ler registrerad enligt lagen 1994:1117 registreratpartner part-om
nerskap. det gäller fråganNär efterlevandeskydd för andraom sam-
manlevande gifta och registrerade har utredningenän främstpartner -
med hänsyn till risken för moturval och utredningssvårigheter stannat-
för sammanlevandebegrepp ligger detett användsnärasom som annars
inom socialförsäkringen. skallDet fråga ogiftavara om personer som
stadigvarande sammanbor och tidigare har varit gifta med varand-som

eller registrerade ellerpartner har eller har haft barn tillsam-ra som
skallDet alltså inte kunna förekomma den försäkrade har bå-attmans.

de make och sammanboende berättigar till efterlevande-en en som
skydd.

Redan föregåendei avsnitt har detangetts att ett system av nu an-
givna slaget förutsätter risken för moturval kan hållas under kontrollatt

det inte realistiskt tänka sig de försäkradeär önskarsamt att att att som
teckna efterlevandeskyddet skall genomgå hälsokontroll. Utredningen
föreslår därför det huvudregel skall gälla karenstid åratt ettsom en av
från ansökan innan efterlevandeskyddet börjar gälla. Från denna hu-
vudregel föreslås emellertid det viktiga undantaget skyddet skallatt
kunna börja gälla redan vid månadsskiftet efter ansökan, ansökanom

inom frånmånader det den försäkradegörs ingick äktenskap el-tre att
ler fickpartnerskap eller barn. Eftersom risken för moturval har större
praktisk betydelse för kollektivet äldre den försäkrade föreslårär,
utredningen dock det alltid skall gälla karenstid år denatt etten av om
försäkrade 60 år han begär få ansluta sigär över när till efterlevan-att
deskyddet.

vilkaNyss har anhöriga den försäkrade måste ha förangetts typer av
få ansluta sig till efterlevandeskyddet. En naturlig konsekvensatt av

detta efterlevandepensionen också skall betalasär tillatt utresonemang
sådan och inte kunna bort till någon utomstående. Omstyrasen person

det vid den försäkrades död visar sig han inte längre har någon så-att
dan anhörig, skall någon efterlevandepension alltså inte betalas. Inom
kretsen tänkbara bör den försäkrade däremot kunna be-mottagareav

fritt fördelningen försäkringsersättningen.stämma Detaljernaom av
skall behandlas i författningskommentaren avsnitt 12.4.

Som redan skall den försäkrade fritt kunna sig efterle-sagts avsäga
vandeskyddet han inte längre det behövs.när Och under allaattanser
förhållanden skall det skydd diskuteras upphöra gällaatt närsom nu
den försäkrade börjar sin premiepension. harHan i detta ut samman-
hanget ofta möjlighet till det efterlevandeskyddöver föreslåsatt som
i avsnitt.nästa
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pensionstidenEfterlevandeskydd under6.3

in-praxisutvecklatslivförsäkringsbolagen harsvenskadeHos somen
premieytterligareochhälsoprövningbolagennebär utanutanatt acep-

tillliv räknasgäller makeslivränteförsäkringattterar omensomen
längealltså sålivränta utgårliv;båda makarnasförsäkring enen

medsambandbara iOmräkningen kanlever.makarnanågon görasav
såomräkningen måsteochbörja betalasskall göras attlivräntan ut,att

frånutbetalningstiden bortsettunder helautgårbelopp eventu-samma
alltså intemoturval tillåtseffekternaminskaåterbäring. Förell att av

förefterlevandepensiontillhela sinförsäkrade rättden göratt egenom
maken.34den andra

byggerhustrutalar ochexempel,Följande men sommanomsom
fungerar: 65-hur reglerna Endödlighetsantaganden, visarkönsneutrala

motsvarande 000ålderspension 1tillharårig rätt en egenman, som
efterlevandepension för sin 62-tillmånad, villfondandelar rättgeper

fondandelarmotsvarande 768pensionutgår dååriga hustru. Det per
hustrunexemplet ändras sålever.dem Omlänge någonmånad så attav

blirför åräldre i ställetårår, dvs. än68 treär tre pen-yngre mannen,
månad.fondandelarsionen 845 per

i premiereserv-införs ocksådenna ordningföreslårUtredningen att
slagdetsystemet. och sammanboenderegistreradeMakar, partner av

efterlevan-skall alltså kunna skapaavsnittföregåendei ettsom angavs
pension. Någotminska sinvarandradeskydd för stortatt egengenom

torde knappastbarn i detta skyddmedkunnapraktiskt behov taattav
införa reglernödvändigtdetskulle dessutomfinnas och göra att om

ochtill makarbegränsningför dessa. Medlivräntortidsbegränsade en
efterlevande detför denregler få gällavanliga närmotsvarande kan

pensiongäller uttag m.m.av
aktivtidenföreslås förefterlevandeskydddet ärdet gällerNär som

kret-förfalla bara förförsäkringsskyddetlåtanödvändigtdet inte attatt

34 Åmoturval. andra sidanändå visstreglerna ärofrånkomligttordeDet ettatt gervara
sinöverblickaskall fokusera och kunnamakarna pâför mycket begärtdet kanske att

aktuell för pension. Detkanske dempensionärstiden innan någonunderekonomi ärav
valetminskasmoturval allt förmodligen någotrisken för attkan också trotssägasatt av

helst framdet kundetillfälle, jämfört medendakan vid göras närbara göras ett somom
tidpunkt.visst.0.m.

35 antagande köns-försäkringsbranschen tillämpatibygger påBeräkningarna ett om
viss risk förtäckalivsfallsförsäkring kandödlighet/livslängd vidneutral även ensom

uttryckt ieftersom pensionenränteantagande gjortshar ingetmoturval. Däremot är
inte i kronor.fondandelar och

36 delningpensionsrättdel sinockså överföramake kanEn genom av pen-av egenen
6.avsnittföreslagits i 1995:41regler har Dssionsrätt enligt de som
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anhöriga växlar exempelvis så den försäkrade skiljer sig frånattsen av
den make gjorde skyddet kunde tecknas däremot harattsom ettmen
barn under 20 år han dör. berorDettanär försäkringsbeloppetatt är
fast och alltså inte beroende vilkaär beloppetmottagareav av som
finns.

detNär gäller efterlevandeskyddet för pensionstiden ställer sig sa-
ken helt annorlunda. Här beror kostnaden för efterlevandeskyddet till
allra delen den andra makensstörsta ålder. I exemplet i avsnitt 6.1av
bestämdes reduktionen make A:s pension hur gammal makeav egen av
B Ju B i förhållande tillär A och därmed längre kanBvar. yngre

överleva destoväntas A reduceras A:s pension.mer egen
efterlevandeskyddDet diskuteras kan alltså inte flyttas översom nu

make eller motsvarande. Därför måste den regeln införasen ny att
efterlevandeskyddet gäller bara den försäkrade vid sin död giftärom
eller sammanboende med efterlevandeskyddetnärsamma person som
tecknades. Vid skilsmässa eller motsvarande kan den försäkrades egen
pension på räknas upp. Vidnytt äktenskap ellernyttom motsvaran-
de kan det för efterlevandeskyddöppnas igen, dåett eftermen ny om-
räkning. Av skäl skall utvecklas i författningskommentarensom
avsnitt 12.4.7 kan den försäkrade däremot inte andra skäl upphöraav
med efterlevandeskyddet under pensionstiden.

På gäller i försäkringsbolagenssätt praxis föreslårsamma som ut-
redningen efterlevandeskyddet för pensionstidenatt i princip bara skall
kunna tecknas i samband med den försäkrade för förstaatt gången
börjar premiepension. Om äktenskapetta ellerut motsvarande inleds

bör det visserligen finnas möjlighet då välja efterlevande-senare, atten
skyddet, för den situationen föreslår utredningen ettårig ka-men en
renstid för minska riskerna för moturval.att

Också efterlevandeskyddet under pensionstiden skall bygga på
könsneutrala dödlighetsantaganden och utformat så kostnadenattvara
för skyddet inte belastar dem avstår från skyddet. Detta innebärsom att

vid beräkningarna måste beakta risken för moturval i formman attav
dödligheten bland dem tecknar skyddet högreär genomsnittetänsom
bland de försäkrade, bl.a därför skyddet tecknas fleratt män änav
kvinnor.
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Premiepensionsmyndighetens7

verksamhet

för7.1 Regler försäkringsrörelsen

Som framgått det föregående skall premiereservsystemet ekono-av
miskt slutet i bemärkelse ömsesidigtett system ettvara samma som
försäkringsbolag det: några tillskott statligaär medel skall inteav vara
möjliga, och inga medel skall för ändamål hängertas ut änannat som

försäkringsverksamheten.37med Detta medför beräkningenattsamman
utgående förmåner, kostnader måste ske med precisionav m.m. samma

i försäkringsbolag och verksamheten: allmänt be-ett måsteatt settsom
drivas enligt vedertagna försäkringsmässiga principer. framstårDet
därför naturligt delar det regelverk enligt försäk-att storasom av som
ringsrörelselagen 1982:713, FRL, gäller för försäkringsbolagens
verksamhet också skall gälla för försäkringsverksamheten i premiere-
servsystemet.

Utredningen föreslår alltså delar FRL tillämpliga påatt görsav
Premiepensionsmyndighetens verksamhet. främstDet reglerna iär

kap.7 FRL intresse. Utredningen i det följandeär kortfattattarsom av
några de försäkringstekniska huvudfrågoma.upp av

kap. och finnsI 7 1 2 bestämmelser beräkning försäk-ettom av
ringsbolags försäkringstekniska avsättningar. Avsättningarna skall mot-

det belopp behövs för bolaget vid varje tidpunkt skallattsvara som
kunna uppfylla sina åtaganden de försäkrade, däribland bolagetsmot
ansvarighet för löpande försäkringar premiereserven. Om premiere-

skall kunna slutet ekonomisktservsystemet på detett system sättvara
måste försäkringstekniska avsättningarangetts detta slagsom ovan, av

uppenbarligen också i myndighetens verksamhet.göras bestäm-Dessa
melser bör alltså tillämpliga.göras

37 dettaI sammanhang räknar utredningen inte den tillfälliga förvaltningen delsom en
premiereservsystemet. Eftersom de avgifter förs till den tillfälliga förvaltningenav som
preliminära i förhållande till de pensionsrätterär sedan fastställs, måstesom en succes-

siv avstämning ske. Om det uppstår överskott i den tillfälliga förvaltningen, torde den
naturliga lösningen bli minska tillförseln medel vid kommandeatt tillfällen seav av-
snitt 4.1 ovan.
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försäkringstekniskabestämmelserna i 3-8gällerDetsamma a om
verksamheten. skall grundernaEnligt 4 §grunder för att tryggaavse

försäk-förpliktelser enligt ingångnasinafullgöraförmågabolagets att
skäligkostnadförsäkringar tillmeddelaoch ärringsavtal att en som

försäkringenstillmed hänsyn art.
och andra riskmått,antaganden dödlighetinnehållerGrunderna om

Enligt gäller dessadriftskostnader. 5 §räntefot och antagan-attomom
sådanbetryggande. Enför sig kandeskall väljas såden vantatt anses

för premiereservsystemet.gälla ocksåmåsteprincip
försäkrings-beräkningdegrundernaviktigasteDe är avser avsom

behövaskommerGrunder i dessapremiereserv.premier och ämnen att
visserligenblirverksamhet. DetPremiepensionsmyndighetensockså i

myndighetenseftersom dessapremier,beräknainte aktuellt settatt ur-
iformler ingårpåverka.går Degivna och intesynvinkel är att som-

beräkna huranvändas föremellertid lika välpremiegrunder kan sto-att
premiere-berättiga till. Attpremie skallvisspensionsförmåner enra

beräk-försäkringsgivarensbestämmaanvänds förservgrunder, attsom
behövs uppenbart.försäkrade, ocksådeskulder tillnade är

skalli grunderna avseregeln 4 §återgivna att tryggaDen attovan
kostnadförsäkringar tillmeddela ärförmågabolagets att somen

s.k. skä-för denuttryckförsäkringens arttillmed hänsynskälig är ett
försäkrings-ibetydelsefulla principernadelighetsprincipen, mesten av

rörelselagstiftningen.39 kravdeninfördes, innebarprincipenNär ett
till deförhållandeskall skälig iförsäkringkostnaden föratt varaen

ochför försäkringstagaren premie-innebärförsäkringentjänster som
denbl.a.försäkringen skallKostnaden förkostnadsskälighet. motsvara

rimligtskall fördelas påomkostnaderoch sättrisken, ettövertagna
effek-bedrivasskall verksamhetenVidareförsäkringstagarna.mellan

administrationskostnaderna. Kra-hållaförsäkringsbolagetochtivt nere
relationenkostnadsskälighet har ocksåpremie- ochpå ansettsvet avse

inomoch försäkringstagargrupperolika försäkringstagaremellan ett
möjligaiåterbäringenskall fördelningenbl.a.kollektiv; största ut-av

till bolagetsförsäkringarnas bidragenskildapå desträckning grundas
Skälig-kontributionsmetoden.s.k.densamlade överskott -

andra villkorställa krav ocksåsedermerahetsprincipen har ansetts

38 matematiska form-regler, till del beståendeomfattande tekniskaGrunderna är en av
livförsäkring. Grunderna harfrämst utgöraberäkningar inom ettför olika ansettsler,

delocksåi civilrättsliga sammanhangbolagsordningenkomplement till utgör en avmen
försäkringsavtalet.
39 soliditetsprincipen.huvudprincipenandraDen är
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premien villkorsskälighetän och på skaderegleringen
skaderegleringsskälighet.

Försäkringsutredningen har föreslagit skälighetsprincipen skallatt
FRL.4° Såvitt gällerutmönstras premie- och kostnadsskälighetenur

anför utredningen principen i grunden innebär prisregleringatt samten
önskemålen försäkringsskydd skallatt tillhandahållasatt till rimligaom

priser och försäkringsbolagens verksamhet bedrivas kostnadseffektivt
tillgodoses bättre väl fungerande konkurrens och höga in-genom en
formationskrav i kombination med frihet i frågastörre produktut-om
formning och prissättning. Frågor villkorsskälighet och skaderegle-om
ringsskälighet bör enligt Försäkringsutredningens mening lösas i den
civilrättsliga lagstiftningen, inte i rörelselagstiftningen.

Principen premie- och kostnadsskälighet har under lång tid haftom
avgörande inflytande på utformningenett regler framför allt liv-av om

försäkring. gällerDet både lagstiftningen och försäkringsbolagens in-
regler. Man torde kunna räkna med principenterna i långa styckenatt

uttrycker försäkringsbolageni fast etablerad uppfattning huren om
verksamheten bör bedrivas.

Premie- och kostnadskäligheten alltså betydelsefull delutgör en av
det utredningen har kallat försäkringsmässiga principer.som ovan

förhållandeDetta skulle enligt utredningens mening inte ändras attav
skälighetsprincipen bort FRL, bl.a. därför de skältogs kanattur som
motivera borttagandet inte har någon relevans det gäller Premie-när
pensionsmyndighetens verksamhet: myndigheten kommer haatt mono-
pol på verksamheten, och produktutformningen i allt väsentligt be-är
stämd i lag. Principen premie- och kostnadsskälighet bör alltsåom vara
vägledande för myndighetens verksamhet, Försäkringsutred-även om

genomförsfilningens förslag
I kap.7 9-11 finns regler vilka slag tillgångar försäk-ettom av

ringsbolag får använda för täcka sina försäkringstekniskaatt avsätt-
ningar s.k. skuldtäckning; det alltså fråga denär praktiska fort-om
sättningen bestämmelserna i 1 Enligt den centrala bestämmelsen iav
9§ gäller tillgångarna skall placeras på sådantatt lämpligsätt att en
riskspridning uppnås så bolagets betalningsberedskapsamt till-att är
fredsställande och den förväntade avkastningen tillräcklig. Härjämte
uppställs relativt detaljerade bestämmelser hur andelar detstoraom av

40 Se betänkandet Försäkringsrörelse i förändring 3 sou 1995:87 avsnitt
41 Kraven villkorsskälighetpå och skaderegleringsskälighet har knappast själv-någon
ständig betydelse det gäller premiepensionsförsäkringen.när Villkoren för försäkringen
kommer till delen bestämdasagt största i lag, och skaderegleringenatt isom vara
premiereservsystemct har inte karaktär skaderegleringen i försäkrings-samma ettsom
bolag.
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till-olika slagplacerade ifårskuldtäckasskallbelopp avvarasomsom
fårbeloppetmycketoch hurfastigheteraktier,t.ex.gångar somav

Place-emittent.ochfrånvärdepapperiplacerat t.ex. sammaenvara
Premiepensionsmyn-också förfinnasmåsteslagdettaringsregler av

verksamhet.dighetens
finns någradet inteför sig konstateras exter-ochkan i attDet s.a.s.

regler här;justtillämpa FRL:snödvändigtdetfaktorer attgörsomna
frågorheller haroch intetillämpliga,inteEG-direktivnågra är om

inte kon-myndigheteneftersomaktualitetnågonkonkurrensneutralitet
principerallmännadeförsäkringsbolagen. Attde privatamedkurrerar

fö-Premiepensionsmyndighetenföljas ocksåmåstei 9 § avangessom
Även detaljreglerna fram-tekniskadesjälvklart.emellertidrefaller mer

dettaHelaverksamhet.myndighetensförändamålsenligastår re-som
bestämmel-gällertillämpligt. Detsammadärförbörgelkomplex göras

terminerochoptioneranvändningenbegränsari b§17 avsomserna
finansiella instrument.liknandeoch

försäkringsbolagsbegränsarbestämmelserfinns ett17 §I som
försäkringsbolagutländska aktiebolagsvenska ellerandra änägande i

Bestämmel-samtliga aktier.röstetalet förtill högst 5 procent avm.m.
förförbudet i kap. 3 § FRLtill 1komplementhar ettsetts somserna

fyllahar ocksårörelse, och dedrivaförsäkringsbolag avsettsatt annan
domine-alltförblirförsäkringsbolagenförhindrafunktionen attatt en

alltsåbestämmelserna harekonomin;svenskai denmaktfaktorrande
kapitlet.i Be-placeringsbestämmelserövrigakaraktär änannanen

striderdebl.a. hävdatsdet haromstridda;också attstämmelserna är
skallföreslagit deFörsäkringsutredningen haroch attEG-rätten,mot

upphävas.
rörel-drivaPremiepensionsmyndighetenförförbudNågot att annan

inte.syftet, behövs Inteindirekt har detbestämmelsereller somse,
privatamed demyndighetenattjämställanaturligtdetheller i övrigt är

slag.dettaplaceringsbegränsningardet gällerförsäkringsbolagen när av
inom Allmännagällermed vadsamordningliggerDäremot somen

betydandebåda fallen frågahands. itill Detpensionsfonden ärnära om
ålderspensionssyste-det allmännaförinomkapitalförvaltning ramen

Allmännaförmed reglemente1983:1092lagenEnligt 37 §met. pen-
fondstyrelsernafemtefjärde ochochgäller försionsfonden en avvar

42 förvaltningöverförs till myndighetens närmedelförsta hand deiFrågan somavser
utsträckning delivränteförsäkring. dentill traditionell Iförsäkrade väljer gå överatt

etteri värdepappersfondertillgodohavanden kvar ävenha sinaförsäkrade väljer att
blirsådana fonderplaceringsreglerna i lagenfrämstdetpensioneringen är avsomom

betydelse.
43 avsnitt 6.3.4,sou 1991:89,Försäkringsrörelse i förändring 1betänkandenaSe

1995:87förändring SOU 21.Försäkringsrörelse i 3och s.
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de inte får förvärva så många vid svensk eller utländsk börsatt elleren
liknande marknadsplats noterade aktier i svenskt aktiebolag des-ett att

uppgår till 10 samtliga aktier i bolaget eller,än procentsa mer av om
aktierna har olika röstvärde, röstetalet för aktierna uppgår tillatt änmer
10 röstetalet för samtliga aktier i bolaget. sådanEn regel börprocent av
gälla också för Premiepensionsmyndigheten.

hellerInte bestämmelserna i kap.7 17 § FRL s.k. branschglid-a om
ning har någon relevans för Premiepensionsmyndigheten. Också dessa
bestämmelser upphävda.44har för övrigt föreslagits bli

Som skall enligt FRL antagandena dödlighetangettsnyss om m.m.
väljas så de för sig kan betryggande. Under normala för-att vart anses
hållanden medför detta det fortlöpande uppstår överskott i verksam-att
heten, utgående förmåner bestäms till lägre beloppatt ängenom som
hade varit möjligt med fullständig kunskap framtiden. Precis iom som

livförsäkringsbolag bör detta överskott iett premiereservsystemet till-
föras de försäkrade. Detta särskilt viktigt för dem harär valt liv-som

med garanterade belopp, eftersomränta det i dessa fall myndighetenär
har hand kapitalförvaltningen normalt den viktigasteärsom om som

källan till återbäring. På denna punkt krävs det uttrycklig bestäm-en
melse i den särskilda lagen premiepension. försäkringsbolagensFörom
del framgår nämligen den s.k. ömsesidighetsprincipen bara förbudetav
i 12 kap. 2 § för livförsäkringsbolagFRL dela vinst till aktieägareatt ut
eller garanter.

Försäkringsutredningen har föreslagit också utdelningsförbudetatt
vid livförsäkring upphävas.45skall Något förenklat kan skälensägas att

i huvudsak desammaär det gäller skälighetsprincipen.när så-Ensom
dan lagändring skulle emellertid inte ha någon betydelse för Premie-
pensionsmyndighetens verksamhet, kan jämställasnärmast medsom
den bedrivs ömsesidiga försäkringsbolag. Någon vinstutdel-som av
ning från premiereservsystemet skall alltså inte förekomma.

De överskott kan uppkomma bör alltså tillföras de försäkrade.som
Man kan dock inte räkna med några betydande överskott skallatt kun-

delas under de första verksamhetsåren. Blandut kommer detna annat
uppkomma förhållandevis kostnaderatt i samband medstora att myn-

digheten inrättas och premiereservsystemet drift.45skall i Vidaretas
torde det nödvändigt åtminstone huvuddelenatt eventuellavara av
överskott bildas under de första åren buffertfonder in-som sparas som
för år då verksamheten inte går lika bra. Om underskott skulleett upp-

44 A. st.
45 Se betänkandet Försäkringsrörelse i förändring 3 SOU 1995:87 avsnitt
46 För inte den första generationensatt skall drabbas alltför hårt dessakost-sparare av
nader bör dessaredovisningsmässigt fördelas på så många år möjligt.som

4 17-1251
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dettabörhar skapats,buffertfondertillräckliga ännuinnankomma
skall någraredanRiksgäldskontoret;i angettskreditmedtäckas som

eventuella förlusterförekomma,inteprincipifrån utantillskott staten
kollektivet.försäkradedetbärasmåste av

för-dessatillgängliga böröverskottsmedel finnsutdelningsbaraNär
principer. Somaktuariellasedvanligaenligtåterbäringi formdelas av

överskottetinnebär detskälighetsprincipen,tal attpåangetts omnyss
förhållande till iförsäkrade idemellanfördelasmöjligtså långt som

räkning harför derasbetalatsharmedeldeutsträckningvilken som
tilldelninginte någonDocköverskottet.skapa görstillbidragit avatt

pensionsan-vilkasavlidit ochharförsäkradesådanatillåterbäring som
ske månat-böråterbäringBeräkningslutreglerats.harspråk redan av-

pensionsutbetalningen.medsambandiligen,
skall imedlenutdelningsbaradevilken takt tasisärskild frågaEn är

åter-varje år, kommerdelasmedelutdelningsbaraallaanspråk. utOm
pensionemasvarierarDärmedtill år.från år ävenvarierabäringen att

i botten. Inombeloppdet finnsfalli detotalbelopp, garanteratettäven
s.k.med hjälpefterbolagenförsäkringprivat attsträvar prognos-av

jämntåterbäringenfördelamöjligtutsträckningi sågrunder stor som
sänkas så-inte behövernormaltbelopppensionemastiden, så attöver

före-Utredningenvanligt.återbäringskapaciteten lägre ändå ärdana år
i premiereservsystemet.skall gällaordningsådan ävenslår att en

någradet behövsutredningenskalldirektiven övervägaEnligt om
deMed arvsvinster vär-arvsvinster.hanteringenförriktlinjer avsesav

medelfinnsdetavlider medanförsäkrad ännufrigörsden när ensom
premiepensionskontof ochriskutjämning,Försäkring ärpå hanskvar

dettafrigörs påmedelde sättförsäkringensiliggerdet attnatur som
föranvändsalltsåkollektiv ochi attförsäkradeövrigatillförs samma

länge.levertill demutbetalningarnafinansiera som
försäkringredanarvsvinstenbeaktasoch närberäknasregelSom en
kollektivetidödlighetenhurgrundatdvs.tecknas, prognoser om

47 begärtförsäkrade hardenarvsvinstuppkommeravsnitt 6.1 äveniSom angetts omen
frågaOm detföreslår.modeller utredningende äreñerlevandeskydd enligt någon av

konto-aktuellafrigörs hela denaktivitiden,tecknas förskall kunnadet skydd somom
ochfrån kontothar dragitsfortlöpandeför skyddetkostnadeneftersombehållningen

iOm detförsäkrades konto.belastar denförsäkringsersättning inteutbetalningen av
medlenfrigörs del påpensionstiden,eñerlevandepension understället frågaär en avom

liv.skall gälla barafortsättningen påiförsäkringen ettkontot attgenom
48 försäk-hand sådandvs. i förstalivsfallstörsäkring,framgårSom resonemangenavser

angivnafleraellerlänge någon någonutbetalningar såpågårperiodiskaring där av
lever.personer
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kommer utveckla sig under försäkringsperioden.att fondförsäk-I ett
ringssystem används arvsvinstema för inköp fondandelar den för-av
säkrade. Om det i efterhand visar sig arvsvinsten blivitatt större än

antagits i sker ytterligare tilldelning används påsom prognoserna, som
blirDet här dock oftastsätt. fråga relativt blygsamma be-samma om

lopp, normalt ingår i det överskott ligger till grund för beräk-som som
ningen återbäring.av

Som framgår denna beskrivning arvsvinsthanteringenär viktigav en
del i livförsäkringstekniken, och enligt utredningens mening bör arvs-
vinstema hanteras på i premiereservsystemetsätt isamma som annan
livförsäkring. Om arvsvinstema skall fördelas i förskott med senare
uppföljning det faktiska resultatet eller helt och hållet i efterskottav är

teknisk fråganärmast och beror främst hur säkraen av pass
bedöms Eftersom premiereservsystemet skallprognoserna vara.

omfatta mycket kollektiv, bör detett stort möjligt redan frånattvara
början fördela arvsvinstema i förskott. Några särbestämmelser om
hanteringen arvsvinster behövs alltså inte vid sidan den tidigareav av
nämnda allmänna regeln myndighetens verksamhetatt skall drivas
enligt försäkringsmässiga principer.

Övriga rörelseregler i kap.7 FRL saknar relevans för myndighetens
verksamhet, bl.a. därför det driveratt är verksamheten;staten någ-som

bestämmelser kapitalbas uppenbarligenär inte påkallade.ra om m.m.
Ännu bestämmelse i kapitlet måste dock behandlas, nämligen 20 §en

skydd för uppgifter förmånstagarförordnanden fråganDenom om m.m.
i avsnitt 10.3.tas upp

Som framgått kommer komplicerade försäkringstekniska beräkning-
väsentligt inslag iatt utgöra Premiepensionsmyndighetensett verk-ar

samhet. Myndigheten bör därför ha ansvarig aktuarie uppfylleren som
de behörighetskrav gäller för aktuarien i livförsäkringsbolag.ettsom
Utredningen föreslår bestämmelserna iatt 8 kap. 18 § FRL, be-som
handlar dessa frågor, tillämpliga förgörs myndigheten.

49 Den prognosticerade arvsvinsten för viss försäkrad A beräknas fortlö-en person
pande för korta tidsenheter produkten faktorer:tresom av

sannolikheten för A skall avlida underatt perioden,-
det belopp frigörs han avlider under perioden, ochsom om-
periodens längd.-

Det beräknas alltså, teknisktär värdet för övriga försäkradesom sett, möjligheten attav
A avlider. Samma värde tilldelas A prognosticerad arvsvinst; härigenomsom uppnås
balans mellan det värde den enskilde får och det värde han tillför kollektivet. Den vars
död skulle innebära belopp tillfördesatt ett stort övriga försäkrade får alltså storen
tilldelning arvsvinst. På får densätt på grundav hög åldersamma löpersom storav
statistisk risk avlida under periodenatt högre tilldelning arvsvinst denen än ärav som
ung.
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irörelsereglerna FRLdelaralltsåföreslårUtredningen att stora av
fall därsådanatankeMedpremiereservsystemet.itillämpasskall

bör tilläm-bestämmelsevisshurellersvårbedömtkandet enomvara
bestämmelsesig någondet visar äreller därmyndighetenför attpas

dis-bemyndigasFinansinspektionenolämplig bör attelleropraktisk ge
bestämmelserna.frånpens

Redovisning7.2

irörelsereglerna FRLviktigasteföreslagit deharUtredningen attovan
förut-verksamhet. EnPremiepensionsmyndighetensförgällaskall av

meningsfullskall blireglerdessatillämpningenförsättningarna att av
följsam-sådantutformas påredovisning sättmyndighetens attettär att

därförbörMyndighetenkontrolleras.kanrörelsereglernatillheten
gällersärskilda reglerdeårsredovisning enligtåläggas upprättaatt som

årsredovisning i1995:1560enligt lagenlivförsäkringsbolagför om
hänvis-bestårdellagen tilldenförsäkringsföretag. Genom storatt av

ocksåblir1995:1554,årsredovisningslagenallmännatill denningar
Premiepensionsmyn-förtillämpligutsträckningisistnämnda lag stor

digheten.
myndig-redannödvändigdeltillredovisningsådanEn är stor av
bedömaskall kunnaledningmyndighetensfördvs.skäl,hetsinterna att

också förRedovisningen behövsställning.ochresultatverksamhetens
och destatsmakternaförminst,och, intetillsynFinansinspektionens att

verksamhetenhuruppfattningbilda sigskall kunnaförsäkrade omen
sköts.

behöverförsäkringsföretagårsredovisning i gö-lagenhelaInte om
bestämmelservissaverksamhet; är övermyndighetenstillämplig förras

innehållakanbestämmelserAndradär.relevantaintehuvud ärtaget
funnit detinteutredningen harrelevans,saknardelmoment mensom

till bara dethänvisningen äri lagtextändamålsenligt avgränsaatt som
Medsvåröverskådlig.lagtextenskulle baradettillämpligt; göradirekt

vålla någ-tekniken inteden valdatillämpningen börsmidighet ivissen
föreskrift,förbi visshelt enkeltfall kanmångaproblem. I enmanra

skall Avaktiekapitalföretagetsdet sägsnär att sammat.ex. anges.som
bestämmelserna ifråndispensi frågaanförtsharskäl omnysssom

från be-dispensbemyndigasFinansinspektionen ävenbör attFRL, ge
undantagbehövakan detBlandlag. görasi dennastämmelserna annat

förutsätterbestämmelservissai fråga attanpassningareller somom
vilarförsäkradeoch deförsäkringsföretagetmellan ettförhållandet

försäkringsavtal.
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Regeringen bör två revisorer skall granska årsredovisning-utse som
och förvaltningen försäkringsrörelsen. Revisorerna bören m.m. av rap-

sina iakttagelser till regeringen.portera
Statliga myndigheter skyldiga årsredovisning enligtär upprättaatt

förordningen 1996:882 myndigheters årsredovisning Denom m.m.
statliga skiljerredovisningen sig vissa väsentliga punkter från den
privata; det gäller klassificeringenbl.a. och värderingen tillgångar-av

Om Premiepensionsmyndigheten skulle behöva följa de statli-ävenna.
redovisningsreglerna skulle det alltså kräva förett avancerat systemga

Ävendubbel redovisning och förorsaka myndigheten hel del arbete.en
myndighetens verksamhet inte skall finansieras med anslag seom av-

snitt och premiereservsystemet7.4 i sig skall slutet ekono-ettvara
miskt kan det emellertid finnas behov någon formsystem, ett av av
koppling till den samlade statliga redovisningen.

Utredningen har inte kunna analysera dessa frågor fullt inom denut
tidsram har stått till förfogande. Utredningen föreslår därför attsom
regeringen Riksrevisionsverket i uppdrag lägga fram förslagatt ettger

hur myndigheten i så utsträckning möjligt skall kunnastorom som un-
dantas från reglerna statlig redovisning och redovisningsrevisionom
och hur det behov uppgifter till den samlade statliga redovis-om av
ningen kan finnas då skall kunna tillgodoses. Uppdraget börsom avse -

tillämpningen förordningen myndighetersutöver årsredovisningav om
tillämpningen bokföringsförordningen 1979:1212. Omm.m. av re--

dovisningen huvudsakligen skall ske enligt lagen årsredovisning iom
försäkringsföretag, det naturligt myndigheten tillämpar bokfö-är att
ringslagen 1976:125 i stället för bokföringsförordningen.

Som i avsnitt utredningen7.5 däremotnärmare Pre-attanges anser
miepensionsmyndigheten bör föremål for effektivitetsrevisionvara av
Riksrevisionsverket.

Premiepensionsmyndighetens7.3 kostnader

Premiereservsystemet bör självfinansierat på sätt ettvara samma som
försäkringsbolags verksamhet det. Premiepensionsmyndighetensär
kostnader för verksamheten bör alltså finansieras avgifter frångenom
de försäkrade. Avgifterna bör i princip betalas i förskott, det börmen
överlämnas Premiepensionsmyndigheten bestämma både tid-att
punkten för avgiftsuttaget och avgiftemas storlek.

Trots avgifterna i förskott bör de för enkelhetens skullatt tas ut vara
definitiva. Vid bestämmandet års avgifter bör dockett avstäm-av en
ning utfallet för det föregående året.göras mot
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de försäkradefördelas mellanbörKostnaderna procentu-ettgenom
försäkrads premie-varjebehållningenberäknas påellt avdrag, som

jämtepensionsrättdet aktuella åretstilläggefterpensionskonto av-av
alltsåFörslaget innebärförvaltningen.tillfälligafrån denkastningen att

därmed inte på-särskild ordning ochkostnader imyndighetens tas ut
återbäring.beräkningenverkar av

försäkrade Somdebärs dettaKostnaderna gemensamt.sätt av
kostnader hanbära vissaförsäkrade dock självframgått bör den som

börjatfond och den harbytergäller denråder Det ta utöver. somsom
andeleller ändra denvill avbrytasedansin pension och uttaget av pen-

sionen tas ut.som
mellanförhållandet åstorlek i beroravgiftensEftersom procent av

ochkostnader för det aktuella åretberäknademyndighetenssidanena
premiepen-de försäkradestillgodohavandenavärdetdet samlade av

i princip innebäraangivna beräkningssättetskulle detsionskonton, att
förhade fastställtsförrän pensionsrättinte kundekostnadernågra tas ut

skall ske avstämninghänsyn till detförsäkrade. Medsamtliga att aven
bör det emeller-och avgifter följande årmellan kostnaderförhållandet

grund-fastställer tidigare,myndighetengodtastid procentsatsenatt
tillgodohavanden. På såförsäkradesuppskattning de sättval avav en

fastställs.pensionsrätterna Föri den taktkan avgifter attuttas ensom
avgiftendetavgifter för året förekostnader ochavstämning mellan som
myndig-preliminärt bokslut fördockmåsteskall kunna göras, ettavser

avgifterna kan bestämmas.klart innanför det åretheten vara
Premiepensions-bedömningförsöktUtredningen har göra en av

så-under de första verksamhetsåren. Endriftskostnadermyndighetens
inne-utifrån två olikakan Detdan bedömning angreppssätt.göras ena

ställsspecifikationer de krav påledningmedbär att somavavman
kostnadskalkylantaganden volymerochverksamheten görm.m. enom

IT-kostnader ochkostnadsslag, hyra, löner,olikabestår t.ex.avsom
verksamhet kom-Eftersom myndighetensför köpta tjänster.kostnader

motsvarighet irelativt komplex och saknaromfattande ochatt varamer
möjligtdet detta stadium inte varitförvaltningen, har påden statliga att

myndighetens verksamhet.detaljbeskrivningsådangöra aven
innebär jäm-valts det andrastället harI angreppssättet, att mansom

med liknande verksamheter och grundarverksamhetför myndighetens
nyckeltal. Eftersom myndighetenkostnadsberäkningarna olika

liknar den bedrivs pri-bedriva verksamhetkommer att avsom somen
till hands jämföra medförsäkringsbolag, ligger det närmast attvata

utförts utredningens uppdrag harVid beräkningar påsådana bolag. som
jämförelseobjekt.ömsesidigt valts FörFörsäkringsbolaget SPP, som

50 utförts KPMG Bohlins.Beräkningarna har av
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få fram olika nyckeltal har det bolagets driftskostnader ställts i rela-att
tion till premieinkomster, förvaltat kapital och antal försäkrade. Det
nyckeltal har valts utgångspunkt för beräkningarna Pre-som som av
miepensionsmyndighetens kostnader driftskostnaderna i förhållandeär
till antalet försäkrade. Att de andra nyckeltalen inte har valts beror

den genomsnittliga premieinkomsten försäkrad kommeratt attper vara
betydligt lägre hos myndigheten hos ochSPP myndighetens ka-än att
pitalförvaltning inledningsvis kommer liten omfattning.att vara av
Sannolikt kommer myndighetens kostnader beroendeatt vara mer av
antalet försäkrade premieinkomster och förvaltat kapital.än av

Premiepensionsmyndighetens driftskostnader har bedömts komma
uppgå till år.51200-300 kr försäkrad och Beräkningarnaatt per avser

åren 1999, 2000 och 2005. årenFör 1999 och 2000 har lagts till över-
kostnader på respektive40 20 i form initialkostnader ochprocent av
kostnader för låg produktivitet under etableringsfasen. Antalet för-
värvsaktiva har uppskattats till 4,1 miljoner år 1999 till miljo-4,2samt

Årår 2000 och 2005. tillkommer2005 300 000 pensionärer.ner
Enligt utredningens preliminära bedömning kommer Premiepen-

sionsmyndighetens driftskostnader hamna i den delen inter-att övre av
vallen enligt nedanstående tabell.

År Är2000 ÅrBeloppim/rr 1999 2005
Qriftskostnader 820 1230 840 1260 900 1350- - -Overkostnader 330 490 170 250- - -Summakostnader 1150 1720 1010 1510 900-1 350- -

Som i avsnitt 11.3 nedan kommer 34 miljarder kronor för-attanges ca
valtas i premiereservsystemet år 1999 jfr bilaga 7. Driftskostnadema
under år kommer vid angivna antaganden uppgå till mellanattsamma

År3,4 och 5,1 förvaltat kapital. 2005 kan behållningen iprocent av
premiereservsystemet uppskattas till 135 miljarder kronor se bilaga 7.
Driftskostnadema under det året skulle då uppgå till mellan och0,7
1,0 förvaltat kapital.procent av

51 detNär gäller SPP uppgick de genomsnittliga driftskostnaderna 1986-1995åren till
275 kr försäkrad. förhållandetDet Premiepensionsmyndigheten kommeratt haper att
betydligt fler försäkrade bolaget harän 1,3 miljoner försäkrade exklusive Frittsom-
Val talar för myndighetens kostnader försäkradatt kommer bli lägre bola-att änper-

Å andra sidan erbjuder försäkringen förgets. premiepension fler valmöjligheter deän
försäkringsprodukter hos SPP har legat till grund för jämförelsen. Dessutom kansom
informationsbehovet hos de försäkrade i premiereservsystemet förväntas större änvara
hos de försäkrade hos bolaget. Dessa omständigheter talar för driñskostnadernaatt per
försäkrad kan bli högre hos myndigheten hos bolaget. De möjligheterän informa-som
tionsteknologin erbjuder kan emellertid ha kostnadsdämpandeeffekt.en
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organisationPremiepensionsmyndighetens7.4 m.m.

premiere-beskrivingen försäkringsverksamheten iframgårSom avav
bedriva verk-Premiepensionsmyndighetenkommer attservsystemet en

bedrivs privata försäkringsbolag. Till-liknar densamhet avsom som
livränteföräkringen innebärden traditionellahandahållandet ett stortav

bakgrund utred-för myndigheten. dennafinansiellt Mot anseransvar
myndigheten styrelseledningsform bör väljas fördenningen äratt som

inför regeringen jfr bet.för verksamhetenmed fullt ansvar
kunskap ochstyrelsen bör ingå med god1995/96:KU1. I ompersoner

privat livförsäkring och de finansi-erfarenhet socialförsäkring,bred av
ella marknaderna.

mening bör PremiepensionsmyndighetenutredningensEnligt vara
hög kompetens. bör inte krävasorganisation med Detliten att myn-en

alla verksamhetsområden.på Myn-digheten bygger resurserupp egna
anlita utomstående för skötselnmöjlighet i ställetdigheten bör ha att av

billigaremyndigheten bedömer detta blir ochfunktioner,vissa när att
dock den begränsning-grund regeringsformen gällereffektivare. På av

stöd lag kan överlämna förvalt-intemyndigheten utanatt av enen
myndighetsutövning till utomstående seningsuppgift innefattarsom

kan be-stycket regeringsformen. Såvitt utredningenkap. tredje6 §11
bli aktuellt inteuppgifter där överlämnade kandöma innefattar de

uppgifter kanexempel på sådanamyndighetsutövning. Som nämnas
för traditionella livränteför-medlen inom denförvaltningen ramenav

exempelmyndigheten skall tillhandahålla.säkring Ett ärannatsom
information till de försäkrade. Ytterligare exempelutarbetandet ettav

ADB-driften avsnittADB-driften. också i 7.5.Seär om
Även skötseln vissa funktionermyndigheten skulle lägga ut avom

myndigheten dock vidmakthålla mycketutomstående, måste såpå egen
kan bedöma uppdragstagaren sköter sittexpertis myndighetenatt om

sätt.tillfredsställande Myndigheten får inte heller för-uppdrag ett
kan uppdragsavtalsig i situationer där den inte kommasätta trotsettur

med uppdragstagarens arbete. det gällerden missnöjd När ADB-äratt
situationer myndighetområdet det med tanke på sådana viktigtär att en

försäkrathar äganderätten till sina eller harsättannatprogramvaror
sig kostnader eller störningar i driften inte uppstår samarbe-att omom

avbryts. allmänt ocksåmed uppdragstagaren Som krav måsteetttet
gälla detta slag inte får försvåra Finansinspektio-att arrangemang av

52 Även för utvärdering kapitalförvaltare Myndigheten fårtjänster går köpa.t.ex. attav
dock sig beroende inte tjänsteman vidinte så någongöra externa experter attav myn-
digheten kan bilda sig uppfattning i frågorna.en egen
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nödvändigt.med inspektionen alltsåsamrådtillsyn; ärnäraettnens -
koncession förförs regeringsbeslutiliknandeEtt ett omresonemang

livförsäkringsverksamhet.53 föremål förkan också bliFrågan övervä-
försäkringsrörelsereglemamed den reformeringsambandganden i av

Regeringskansliet.inomnärvarande pågårförsom
skall Premiepensions-i föregående avsnittvadEnligt angettssom

finansieras avgifterför verksamhetenkostnadermyndighetens genom
Verksamheten skall därför inte redovisasfrån de försäkrade. stats-

statsbudgeten.lagen 1996:1059budgeten se 18 § om
det reformeradebeslutade under hösten 1996Riksdagen att pen-

träda i kraft den januariintjänanderegler skall 1 1999sionssystemets
reformerade reglerna skallpension enligt deutbetalningarnaoch att av

avsnittl996/97:1 5.1,januari 2001 prop. 11påbörjas den 1 utg.omr.
skallUnder mellantiden1996/97:SfU rskr. 1996/97:124.bet. pen-

premiereservsyste-förfluten tid fastställas, såvittförsionsrätter avser
fr.o.m. år 1995.met

i god tid förePremiepensionsmyndigheten bör möjligt inrättasom
behövainledningsskedet kommer myndighetenjanuariden 1999. I1 att

ADB-utrustning o.d. hyra lokaler ochanskaffa inventarier, samt an-
Riksgälds-får finansieras med lån och krediter ipersonal.ställa Detta

statsbud-regeringen 20 och lagenefter beslut se 21kontoret omav
medskall betala amorteringar ochmyndighetenEftersomgeten. räntor

betalningsvillkorenvid bestämmandetmåste detavgiftsinkomstema, av
möjligt.vilken takt avgiftsuttag blirhänsyn bl.a. till i etttas

förbedömning risken mycket liten Pre-utredningensEnligt är att
inte skalltillgångar vid någon tidpunktmiepensionsmyndighetens

pensionskrav. framgårde försäkrades Somräcka för tillgodoseatt ovan
dödlighet väljasmyndighetens antagandenavsnitt skall7.1 m.m.om

för snabbabetryggande. Vidare riskenför sig kanså de äratt vart anses
i rörelseresultatet väsentligt mycketsvårkontrollerade svängningaroch

för andralivsfallsförsäkringmindre för rörelse än typersom avseren
föreligger riskden mån det huvudförsäkringsrörelse. I över taget enav

pensionsförmånerinte skall kunna betala deför myndigheten utatt som
början, innan erfor-försäkrade har till, får den ide störsträtt antas vara

myndigheten ibuffertfonder byggts börderliga Som angettsupp. ovan
erhålla kredit i Riksgäldskontoret med stöd be-sådan situation aven

lagen statsbudgeten. Visserligen skall riksda-stämmelserna i 21 § om
fastställa kreditram inom vilken regeringen får beslutavarje år engen

myndigheter, vilket kan till-krediter till enskilda det svårtgöra attom
den kre-godose plötsligt uppkommande behov belopp. månIstoraav

ditbehov det diskuterade slaget uppstår för Premiepensionsmyn-av nu

53 september Finansdepartementet.Beslut den 25 1997, 4nr
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fråndigheten, kan dock utgå problemen uppmärksammas i såattman
finns möjlighet lösa frågangod tid det på smidigt sätt.att att ett

Tillsyn7.5

i avsnitt bör Premiepensionsmyndighetens verksamhetSom 3.2angetts
stå under tillsyn Riksförsäkringsverket. Tillsynen bör be-attav avse
stämmelserna premiepension tillämpas likformigt och rättvistettom

i förhållande till de försäkrade. Motsvarande uppgift har Riksför-sätt
försäkringskassorna.säkringsverket också Därutövergentemot ansvarar

verket för ekonomistymingen hela den nuvarande socialförsäk-av
ringsadministrationen och för de centralasystemägareansvarar som

vilket innebärADB-systemen, verket skall ställa krav på ochatt ut-
veckla dessa så de regelverketmed seöverensstämmersystem att

1996/97:63 90 framstårDetta naturligt i organisationprop. s. som en
med central förvaltningsmyndighet och 25 formellt fristående regio-en
nala torde det inte finnasDäremot något behov den typenorgan. av av
styrning från Riksförsäkringsverket det gäller Premiepensionsmyn-när
digheten.

Vad särskilt ADB-verksamhetenangår pågår för närvarande en
formerna för och organisationen ADB-verksamhetenöversyn av av

Översyneninom socialförsäkringen se prop.. frågan hura. avser en
effektiv ADB-verksamhet kan åstadkommas, där Riksförsäkringsver-

förkets de bibehålls samti-systemägaransvar systemengemensamma
digt försäkringskassoma reellt inflytande. dettaIettsom ges samman-
hang skall i vilken utsträckning det lämpligt konkurrensut-prövas är att

verksamheten.sätta
Under våren uppdrog regeringen1997 Statskontoret bidra medatt

underlag inför regeringens överväganden i de angivna frågorna. Upp-
draget redovisas i promemorian 1997-09-23 Organisation och styrning

IT-verksamheten inom socialförsäkringsområdet dnr 242/97-5.av
Utredningen har erfarit regeringen under hösten lägga framatt attavser
förslag socialförsäkringsadministrationens framtida ADB-om
verksamhet.

har inte varit möjligt för utredningenDet fullt överblicka frå-att ut
hur ADB-verksamheten i det reformerade ålderspensionssys-gan om

inklusive premiereservsystemet, bör organiserad. Frågantemet, vara
bör vid regeringens pågående framtidadenövervägas ADB-översyn av
verksamheten inom socialförsäkringen. emellertidDet angelägetär att
inrättandet Premiepensionsmyndigheten inte härigenom fördröjs.av

kanDet i sammanhanget Statskontoret i den i avsnitt 3.2nämnas att
omnämnda promemorian till utredningen den bedömningen detgör att
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IT-stöd,Premiepensionsmyndigheten harrimligtär ett egetatt som
pensionssyste-samordnas med Övriga delarsjälvfallet skall kunna av

met.
styrningenhar tagit sikte den övergripandehittillsDet sagtssom

Premiepensionsmyndighetens verksamhet. Vid sidan detta kanavav
verkställighetsföreskrifter för Premiepen-bl.a.komma behövasdet att

information ochdet gäller samordningensionsmyndigheten när ut-av
från de olika delarna i det reformerade ålderspen-betalning pensionav

kan i in-vidare avsnitt 7.6 och 12.3.1. Regeringensionssystemet se
meddelaRiksförsäkringsverket överlåta verketstruktionen för att

för Premiepensionsmyndigheten.sådana föreskrifter
bör vidare ha på motsvarandeRiksförsäkringsverket rätt sättatt -

förhållande till de allmänna försäkringskassomai verketsgällersom -
rollenPremiepensionsmyndighetens beslut ochöverklaga övertaatt

enskild överklagar myndighetens be-företrädare för staten om ensom
vidare i författningskommenta-allmän förvaltningsdomstol seslut till

avsnitt 12.7.1.ren,
gäller försäkringstekniska sidorna Premiepen-det deNär mer av

framgått,verksamhet föreslår utredningen,sionsmyndighetens attsom
principer ochdrivas enligt försäkringsmässigaverksamheten skall att

gäller för försäkringsbolag ocksåde rörelsereglerhuvuddelen somav
sinaden utsträckning de försäkrade låtergälla för myndigheten.skall I

pensioneringen,kvar i värdepappersfonder eftertillgodohavanden ligga
verksamhet fondförsäk-drivakommer myndigheten ettatt samma som

formväljer sin pension imån de försäkraderingsbolag. denI att ta ut
överlåta den finansiella riskengaranterade belopp ochlivränta medav

kommer verksamheten i ställetmyndigheten,för placeringama på att
livförsäkringsbo-verksamheten i traditionelltmedöverensstämma ett

lag.
verksamhetbakgrund det naturligt myndighetensdennaMot är att

Visserligen kan intetillsyn Finansinspektionen.också ställs under av
fungera vis det gäller statligsanktionssystem påFRL:s närsamma en

gäller försäkringsbolag, det angelägetmyndighet det ärnär ett mensom
försäkringstekniska kompetens kan till i verk-inspektionens tasatt vara

försäkrades förtroende för premiereserv-minst för desamheten. Inte
värdefullt verksamheten står under tillsyndetär att veta attsystemet av

oberoende expertmyndighet.en
PremiepensionsmyndighetenUtredningen har förordat såattovan

skall undantas från statlig redovisning och redovis-långt möjligtsom
myndighe-ningsrevision. utredningen det angelägetDäremot attanser

föremål för effektivitetsrevision Riksrevisionsverket.blir Ettten av
kontrolldet behövs effektiva verktyg förviktigt skäl för detta är att av

myndigheten. Myndighetens verksamhetkostnadsutvecklingen hos
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med anslag ochskall inte finansieras blir därför inte föremål för den
prövning regering och riksdag budgetprocessen innebär.av som annars

försäkringen för premiepensionEftersom obligatorisk för de försäk-är
dessa effektivtrade, kan inte heller alltför högt kost-mot ettreagera

nadsläge. därför angeläget Riksrevisionsverket fortlöpandeDet är att
granskar utvecklingen myndighetens organisation och verksamhet.av
Myndigheten bör också ha intemrevision. skallNaturligtvis deäven

revisorer utredningen föreslår uppmärksamma dessa frå-externa som
det naturligt tyngdpunkten i deras arbete kommerär attgor, men om

ligga redovisningssidan.mer

Information till de försäkrade7.6

premiereservsystemet skall fungera krävs infor-För att avsett attsom
enskilda hållermationen till de hög kvalitet; den tillenskildes in-rätt

formation förutsättning för han skall kunna till de möj-är att taen vara
ligheter premiereservsystemet erbjuder. informationDet krävssom om

sådant, utvecklingen den enskildes tillgodo-systemet som om av
havande och åtminstone i någon utsträckning fondförvaltarna ochom
fonderna. Huvudansvaret för informationen måste ligga på Premiepen-
sionsmyndigheten.

Informationen sådant naturligtvis allraärsystemet mestom som an-
gelägen i samband med ikraftträdandet. viktigt tillräckligaDet är att

kan för dessa insatser, så uppfattas posi-avsättas att systemetresurser
tivt allmänheten och de enskildaså kan fatta rationella beslutattav

riktigt underlag redan från början. Med hänsyn till många männi-ett att
skor saknar kunskap hur fondsparande fungerar bör Premiepen-om
sionsmyndigheten framställa informationsmaterial kan liggaävensom
till grund för diskussioner på arbetsplatser och i studiecirklar.t.ex.

Även igång kommer det behövas allmän infor-när ärsystemet att
mation hur det fungerar. Trycksaker beskriver börsystemetom som
därför hållas tillgängliga på försäkringskassornas och kansket.ex.

skattemyndigheternas kontor. kanDäremot det knappast begärasäven
personalen på dessa kontor generellt skall kunna frågorbesvaraatt som

inte behandlas i trycksakema. Sådan specialinformation får normalt
lämnas Premiepensionsmyndigheten, bör ha särskild infor-av som en
mationsenhet lätt tillgänglig via 020-nummer ochär även t.ex.som
elektronisk se vidare i författningskommentaren, avsnitt l2.5.6.post -
Härutöver måste naturligtvis riktade insatser för varjegöras ny genera-
tion kommer i systemet.som
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uppgifterfåbegäranpåhaenskilde börden rätt attUtöver omatt
Premiepensionsmyndighetenhelst, börtillgodohavande närsitt ensom

till-enskildesdenutvecklingeninformationlämnaåretgång avomom
efterutformaskanInformationenårsbesked.formgodohavande i ettav

kunder.sinaförsäkringsbolagen lämnarårsbeskeddeförebild somav
kostnaderochavkastninginbetalningar,ingående saldo,redovisasDär

valtenskilde hardensaldo. änutgående Omunder året enmersamt
för sig.redovisasfondvarjefond, bör

beträffan-i kronoruttrycktockså lämnasbörbeskedetI prognosen
hurbörpension. Prognosenkommande storenskildesdende pen-ange

intjänaddittillsbaragrundasskallbli denberäknaskansionen om
fort-försäkrade ibli denberäknasden kanoch hurpensionsrätt stor om

underårliga beloppmedpensionsrätttjänarsättningen somsamma
enskildedenfastställts.har Förpensionsrätt attför vilketdet år senast

förhål-aktuellatill sinarelationbelopp iskall kunna sätta prognosens
ochinflationenbådeantagandetgrundas pålanden bör attprognosen

under tidennollbruttonationalprodukten kommertillväxten att varaav
antagandeförsiktigtbör detpensioneringen. Däremottill görasfram ett

försäkradesför denförvärvasfondandelardevärdetillväxt i somom
till-aktuellanaturligtvis detliggerberäkningengrund förräkning. Som

förflutenförpremiepensionskontoförsäkradedengodohavandet på -
framtida till-för denavkastningenfaktiskadenalltsåtid beaktas men-

kanvärdetillväxtantagandenväljas deexempelviskanväxten somom
rele-minskar inteuppräkningsådanfond. Enickeväljarnasförgöras

förhållandenaktuellaenskildesmed denjämförelse utanav envansen
missvisande.skall bliinteförnödvändig atttvärtomär prognosen

tillgodohavandenaturligtvis detårsbeskedetUtgångspunkten för är
pensionsrättdenförbör tilläggårsskiftet. Dockvidgällde görassom

fast-den harnästföregående året,fastställts för det ävenhar omsom
förpensionsrätttidigare kommerårsskiftet;efterställts angettssom

efterdecember åretperiodenfastställas underintjänandeårvarje att
ologisktdetföljande året, ochdärpådet attintjänandeåret voremars-

försäk-beträffande deårsbeskedet baramed ipensionsrättdenna togs
årsskiftet. Tankenfastställd förepensionsrättfå sin ärråkaderade som

den faktiskaskallredovisastillgodohavandealltså detatt varasom
måni denfastställd pensionsrättårsskiftet, värdetvidställningen av

årsskiftetvidställningeni uppgifteningår redanvärdeinte detta om
samtidigt hartillfälliga förvaltningenfrån denavkastningdensamt som

värdeför-redovisa sådanabeskedet inteskallkontot.tillförts Däremot
sådanefter årsskiftet. Genominträffatkan haändringar av-ensom

för-information till deårsbeskedet aktuelluppgifterna igränsning, ger
för myndigheten.administrativt krångelmycketalltförsäkrade utan



110 Premiepensionsmyndighetens verksamhet SOU 1997: 131

Utredningen har utifrån olika antaganden försökt uppskatt-göraatt
ningar hur premiepensionen kan förväntas bli förstor skildaav perso-

Resultatet redovisas i bilaga I underlaget för dessa kalkyler in-ner.
går dock antaganden utvecklingenäven bruttonationalprodukten.om av

Utfärdandet årsbeskeden administrativär serviceåtgärd ochav en
innebär inte något åtagande från myndighetens sida i fråga den för-om
säkrades till pension. gällerDetta båderätt den fram-prognoserna om
tida pensionen och uppgifterna storleken tillgodohavandetom av
premiepensionskontot Om det något misstag kommer attm.m. genom

för höga belopp i något dessa avseenden, innebär det alltsåanges av
inte den försäkrade får till det högre beloppet.att rätt I vad mån felakti-

uppgifter i årsbeskedet till följd fel eller försummelse frånga av myn-
dighetens sida kan leda till skadeståndsansvar för får bedömasstaten
enligt allmänna regler se vidare nedan. Det emellertid viktigtär att
det i årsbeskedet tillräckligt tydliga reservationergörs för det frå-äratt

så beräkningarna inte i någotatt avseende kanga om prognoser, upp-
fattas utfästelser vilka pensionsbelopp den intjänade pensions-som om

kommer upphovrätten till. Pensionsbeloppenatt kan komma på-ge att
verkas inte bara förändringar i den eller de valda fondemas värdeav

också ändringar i antagandenautan dödlighet görsav om m.m. som
innan den försäkrade börjar sin pension.ta ut

sådanaFör försäkrade har valt efterlevandeskydd, bör årsbe-som
skedet innehålla uppgifter detta. För dem har valt efterlevande-om som
skyddet under aktivtiden skall kostnaden för skyddet naturligtvis fram-
gå redogörelsen för utvecklingen tillgodohavandet på premiepen-av av
sionskontot se kap.4 1 § tredje stycket lagförslaget. Vid båda typerna

efterlevandeskydd bör den försäkrade också erinras förutsätt-av om
ningarna för skyddet skall gälla vid dödsfall.att

I 26-29 lagen värdepappersfonder finns bestämmelser in-om om
formationsmaterial fondbolag skall tillhandahålla förett varje fondsom

bolaget förvaltar informationsbroschyr, årsberättelse och halvårs-som
redogörelse. Dessa handlingar bör inte ingå i utskicket från Premie-
pensionsmyndigheten till den enskilde; myndighetens besked bör alltså
begränsas till de uppgifter den enskildes tillgodohavandeom som

Däremot bör detangetts myndighetens besked framgå denovan. attav
enskilde har få dessa handlingarrätt från fondbolagetatt och hur han
då skall bära sig åt. En sådan ordning, där den enskilde måste aktivt
begära handlingarna, visserligen intestämmer helt med tankarna bak-

regeln i 27 § andra stycket lagen värdepappersfonder årsbe-om attom
rättelsen och halvårsredogörelsen skall tillställas alla andelsägare som
inte har sig detta. Med tanke påavsagt sparandet inom premiere-att

inte kommer till på den enskildesservsystemet initiativeget samma
vanligtsätt sparande i värdepappersfonder måste emellertidsom man



verksamhet lllPremiepensionsmyndighetens1997:131SOU

försäk-andel delitensåskulle läsasmaterialetmedräkna att avav en
materia-skickaförsvarbartekonomisktskulle attdet interade, att vara
informa-sigaktiva åtgärdenvidtagit den avsägaintealla atttilllet som

tionen.54
skall skickasårsbeskedettidpunktvid vilken utfrågasärskildEn är
ålderspensions-åtgärder inommed andrasamordnasskalldetoch hur

systemet.
skallSocialdepartementetinomplanerasEnligt det system som nu
efterdecember åretfastställas mellanvisst årförpensionsrättalltså ett

Försäkringskassanföljande året.det därpåochintjänandeåret mars
denunderrättaintjänandeåretefteråretandraden 31skall senast mars

intjänandeåretförpensionsrättfastställdbeslutsittförsäkrade omom
ålderspension.inkomstgrundadtill lagförslagetkap. §se 4 ll om

betydelse föruppgifter hardesåfastställasskallPensionsrätt snart som
fast-kommerpensionsrättinnebärklara. Detta attpensionsrätten attär

successivt.försäkradetill deskickasbeskedställas och utatt
redovisasskallunderrättelsenmedsambandidetföreslåsVidare att

förhållande tilliförändratsharpensionsbehållningensamladedenhur
deninnehållaocksåRedovisningen bör överföregående år. prognosen

informationfrågaalltsåstorlek. motsva-Detpensionensframtida är om
föreslårutredningenårsbeskeddetrande ovan.som

premie-tillgodohavande påenskildesdenutvecklingenFör att av
föreslagitsdetredovisaskunnaskall sättpensionskontot ovansom

fastställts,harnästföregående åretför det attpensionsrättkrävs av-att
och Pre-har fördelatsförvaltningentillfälliga attfrån denkastningen

genomförts.avgiftsuttag harmiepensionsmyndighetens
årsbe-innanföreliggauppgifter måstesamtliga dessatillSkälet att

Pensions-varandra.beroendeuppgifternautfärdassked kan ärär att av
tillfälli-från denavkastningenför fördelningenbetydelseharrätten av

demellanskall fördelasavkastningeneftersomförvaltningen, en-ga
avsnitt 4.1.pensionsrätten sepåslagprocentuelltskilda ettsom

tillfälligadenavkastningen frånochbåde pensionsrättenharVidare
Myndighetensavgiftsuttag.myndighetensförbetydelseförvaltningen

de försäkradefördelas pånämligen procentu-kostnader skall ettgenom
premie-försäkradspå varjebehållningenberäknas påavdrag,ellt som

jämtepensionsrättaktuelladet åretsefter tilläggpensionskonto av-av
7.3.förvaltningen se avsnitttillfälligadenkastningen från

54 värdepappersfonderlagenbestämmelsen imotsättning tillformellNågon upp-om
och där-andelsägarePremiepensionsmyndighetendetinte, eñersom ärkommer är som

informationen.berättigad tillmed
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Även pensionsrätt fastställs för försäkrad redan i decemberom en
året efter intjänandeåret, kan årsbesked alltså inte skickas till honomut
förrän i början året därpå. I samband med årsbeskedet skickasattav ut

det naturligt den enskilde ocksåär erhåller blankett föratt valen av
fond.

Ambitionen skall naturligtvis årsbesked skall sändas tillatt ettvara
varje försäkrad. Av praktiska skäl kan det dock nödvändigt att ute-vara
sluta vissa kategorier försäkrade svåra nå med beskedär att ettsom
t.ex. utländska sjömän har arbetat svenska fartyg. Dessa frå-som

får samordnas med vad skall gälla utskick från de allmännagor som om
försäkringskassoma och regleras förordningsnivå.

Som det viktigt den enskildeär får bra informationangetts attovan
han första gången kommernär in i premiereservsystemet. Detsamma

gäller han skall börja sinnär pension. Premiepensionsmyndighe-ta ut
måste alltså framställa materialten detaljerat de allmännaänsom mer

trycksakerna redovisar vilka valmöjligheter den blivande pensionären
har och hur han skall bära sig åt för få uppgift vad konkretatt om som
gäller för honom. kanHan vilja vilket månadsbelopp han kant.ex. veta
räkna med han väljer halv premiepension elleratt vilketta ut må-om
nadsbelopp kommer gälla han väljer efterlevandepensionattsom om
för sin make. Sådana uppgifter bör Premiepensionsmyndigheten be-

tillhandahålla dengäran enskilde kostnad.utan
Pensioneringstidpunkten kritisk tvåär det gäller efter-sätt när

levandeskydd: dels det eñerlevandeskydd har gälltattgenom som un-
der aktivtiden upphör då, dels det för de flesta kommeratt attgenom

enda tillfället då de kan begära efterlevandeskydd för pensionsti-vara
den. Information dessa frågor bör ingå i det material skallom som ges
till dem kan stå i begrepp sin pension.antas Med tankeatt ta påutsom
hur viktigt efterlevandeskyddet kan för den enskilde bör det över-vara

inte informationvägas det slaget också bör finnas på blankettenom av
för ansökan pension.om

Eftersom pensionsåldern rörlig, finns detär emellertid inte någon
given tidpunkt vid vilken informationsmaterial detta slag bör skickasav

skickaAtt materialet införut. den försäkradesut 6l-årsdag kommer i
många fall för tidigt. Att tillatt den påminnelsevänta skallvara som
sändas inför den försäkrades 70-årsdagut kommer å andra sidan att

alltför En lämplig lösning kansent. det på årsbeskedetvara attvara
från och med det år dent.ex. försäkrade fyller 60 år skrivs till tydligen

uppgift detta material finns ochatt kan beställas från Premiepen-om
sionsmyndigheten.

Som bör Premiepensionsmyndighetenangetts inte ha tillnyss upp-
gift informera de enskilda sådantatt de kan inhämta från fon-om som
dernas informationsmaterial.eget Däremot kan det ifrågasättas om
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myndigheten till de enskildasbör ledning framställa allmänt informa-
tionsmaterial de fonder har anmälts till premiereservsystemet.om som

kunde sammanställningar fondernaDet efter deras place-t.ex. vara av
ringsinriktning och förvaltningsresultat under de åren. Sådantsenaste
material skulle i fall kunnaså sändas till de försäkrade i sambandut
med underrättelsen årets intjänade pensionsrätt, valnär ett nyttom av
fond skall göras.

material detta slag skulleEtt tvivel kunna värdeutan stortav vara av
för de försäkrade. Visserligen skulle det uppstå inte obetydliga kostna-

för ochder produktion utskick, kostnader skall bäras de försäk-som av
rade, och visserligen kan räkna med de fonder medverkar iattman som

kommer för fortgående granskning och bedöm-utsättassystemet att en
ning ekonomijoumalister m.fl., vilket naturligtvis minskar behovetav

statliga insatser. Emellertid det från flera håll omvittnat detär attav
föreligger mycket behov information villkoren för fond-stortett av om
sparande. Utredningen föreslår därför Premiepensionsmyndighetenatt
skall Översikter detta slag.utge av

Sådana Översikter redanmåste praktiska skäl bygga på uppgifterav
myndigheten får från förvaltarna själva, uppgifter i det.ex.som rap-

kostnadsuttag förvaltarna skall till myndighetenporter om som ge
varje eller framgårår, publicerad statistik eller liknande. Detsom av
kan alltså inte begäras myndigheten skall kontrollera riktighetenatt av
uppgifterna. framhållasbör i översikterna,Detta så inte myndighe-att

i onödan blir för kritik någon uppgift skulle visa sigten utsatt om vara
felaktig. Formellt torde någon friskrivning detta slag dock intesett av

nödvändig. Framställande och utgivande översikt dettavara av en av
slag kan knappast betecknas åtgärder vid myndighetsutövning.som
Något skadeståndsansvar för torde därför inte kunna bli aktuelltstaten

oriktig uppgift i översikten skulle bero fel frånpå ettens om en myn-
dighetens sida jfr kap. § skadeståndslagen3 2 och NJA 1987 535;s. se
också Bertil, allmännasBengtsson, Det enligt skadeståndslagen,ansvar
1990, 34s.

detta avseende kan dockI situationen bli förslagen ien annan om
betänkandet allmännas skadeståndsansvarDet SOU 1993:55 genom-
förs. Betänkandet bereds för närvarande inom Regeringskansliet och en
lagrådsremiss under hösten. betänkandetI föreslås bl.a. detväntas att
införs bestämmelse i skadeståndslagen det allmännas ska-atten ny om
deståndsansvar skall omfatta situationer då myndighetäven en
grund fel eller försummelse lämnar felaktig information detutan attav
sker vid myndighetsutövning. förslagenOm genomförs det därförär
särskilt viktigt Premiepensionsmyndigheten i översikterna tydligtatt

sig för de bygger uppgifter myndigheten fått frånattreserverar som
förvaltarna och uppgifterna inte kontrollerats myndigheten.att av
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till de enskildahuvudansvaret för informationenskallframgåttSom
till det frågaPremiepensionsmyndigheten. Med hänsynligga på äratt

ganskainte anledning hamyndighet finns detstatlig änatt merom en
informationsskyldigheten i lag;bestämmelserallmänt hållna even-om

instruktion.i myndighetensföreskrifter kantuella ytterligare tas t.ex.
premiereserv-lämpligt i lagen markerakan detDäremot attattvara

del den allmännainformationshänseendei utgörävensystemet en av
informationensamordning måste ske mellanålderspensioneringen. En

respektiverättigheter i fördelningssystemettill försäkrade derasde om
naturligt Riksförsäkringsverketpremiereservsystemet. Det är att som-

försäkringskassoma och denbåde de allmännaskall ha tillsyn över nya
samordning.Premiepensionsmyndigheten får för dennaansvaret-
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Åtgärder8 vid ändrad pensionsrätt och

felaktig utbetalning

Utredningen skall enligt sina direktiv hur skall hanteraöverväga man
den situationen fastställd pensionsrätt ändras i efterhand.att Frågor

uppkommer vilka konsekvenser ändringsbeslutär bör få förettsom
medel redan överförda till premiereservsystemet,är hur skallsom man

på frågan avkastning på medlen och skall bära kostna-se om vem som
derna för de åtgärder vidtas. Det i huvudsak dessa frågorärsom som
behandlas i detta avsnitt. Avslutningsvis berörs också andra situationer,
där pensionsutbetalning har skett felaktigt eller med för högt belopp.

För premiereservsystemet betraktat frågan ändra-system ärsom om
Årde pensionsrätter inte särskilt betydelse. 1996 gjordes efterstorav

taxeringsperiodens utgång ändringar i de försäkrades taxeringar som
påverkade den pensionsgrundande inkomsten i mindre 1än procent av
alla deklarationer ca fall.40 000 Frågan kan emellertid vara av avse-

betydelsevärd för den enskilde.
vanligtEtt exempel fallpå där ändringar i förhållande till deklara-

tionen påverkar den pensionsgrundande inkomsten skattskyl-är när en
dig först efter begäran omprövning tidigare taxeringsbeslutettom av
eller efter överklagande till domstol får bifall till yrkat avdrag förett
vissa kostnader i tjänsten eller sådant yrkande blir underkäntnär ett
först efter omprövning.

En ändring den pensionsgrundande inkomsten kommer emeller-av
tid inte alltid innebära pensionsrätten påverkas. Ett exempelatt att är

inkomsten både före och efter ändringennär överstiger det s.k. intjä-
inkomstbasbelopp.55nandetaket 7,5 Vidare kan beslut sänktett om

pensionsgrundande inkomst i vissa fall få till följd pensionsgrun-att
dande belopp för bamår höjs med motsvarande belopp. detta fallI på-
verkas inte pensionsrätten endast den inbördes fördelningen mel-utan
lan de olika pensionsgrundande posterna.

55 Omkring denll yrkesverksamma befolkningen hade år 1995procent årsin-av en
komst 7,5 basbelopp.överstegsom
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Ändring följdänd-för försäkrad kan leda tillpensionsrätten enav
för försäkrad, pensionsrättenpensionsrättenringar närt.ex.en annanav

pensionsrätt mellan makar.fastställts efter delninghar av
pensions-det avsikten ändringarfördelningssystemetInom är att av

om.56arvsvinst- och indexuppräkning Omskall leda till görsrätten att
betalas och pensionsrätten höjs, skall den högrepension har börjat ut

för förfluten tid. tillkommande beloppenbetalas Depensionen ävenut
klumpsumma.skall betalas iut en

sänks, föreslåspension har börjat betalas och pensionsrättenOm ut
egenföretagare. anställda gällerför anställda ocholika regler För att

förnormalt inte blir återbetalningsskyldig för denden försäkrade
Återbetalningsskyldighet blir i denna situ-utbetalda pensionen.mycket

uppgifterden försäkrade hade lämnat oriktigaation aktuell bara om
tillfullgöra uppgifts- eller anmälningsskyldigheteller underlåtit att en

exempel kan den försäkradeförsäkringskassan. Som nämnas att un-
förinkomster, vilket lett till pensionsrättderlåtit utländska attatt uppge

för belopp.barnår tillgodoräknats med högt
föregenföretagare bli skyldig betala tillbakaskallDäremot atten

uppgif-han inte har lämnat oriktigautbetald pension,mycket även om
grund omde-hans pensionsrätt fallit bort påi den situationen attter, av

fall ske efter beslutobetalda avgifter. detta skall återkravbitering Iav
de därefter följandeförsäkringskassan, antingen avdraggenomav

indrivning vanligtpensionsutbetalningarna eller sätt.genom
naturligt-för fördelningssystemet måstesålunda planerasVad som

särlösningarför premiereservsystemet. Vissavis vägledande ocksåvara
pensionsrätten i premiereservsystemetnödvändiga därförblir dock att

penningtransaktioner och premiereserv-verkligadirekt motsvaras av
system.hänseende skall sluteti ekonomiskt ettsystemet vara

utredningens mening vidUtgångspunkten måste enligt attvara man
skall försöka återskapa den situationändringar pensionsrätten somav

avsättningen till premiereservsystemet hade blivithade förelegat om
betyder ändringsbeloppet skall läggas tillfrån början. Deträtt att re-

Vidare börspektive dras från den försäkrades premiepensionskonto.av
ändringsbeloppet räknas med belopp skall täcka avkastningenupp som

förvaltningen och den individuella fondförvaltning-från den tillfälliga
skall det framräknade beloppet förasVid höjning pensionsrättenen. av

försäk-från den tillfälliga förvaltningen hos Riksgäldskontoret till den
fö-rades fondförvaltare, vid sänkning pensionsrätten skall beloppetav

56 beräkningar, delOm dessa Ds 1995:41, 196-212.se s.
57 räknar utredningen i detta tillfälliga för-Som sammanhang inte denangetts ovan
valtningen hos Riksgäldskontoret i premiereservsystemet.
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tillämpas för bådeskall förfarandeIväg. settstortmotsatt sammaras
egenföretagare.anställda och

avkastningenändringsbeloppet skall täckauppräkningDen somav
vid både höjning ochförvaltningen lättfrån den tillfälliga är göraatt

väl vilken procentuelleftersom det käntsänkning pensionsrätten, ärav
aktuella avsnitttillfälliga förvaltningen det året seavkastning den gav

och4.1 12.2.1.
fondför-avkastningen för tiden efter överföring tilldet gällerNär

möjligtdäremot funnit det inte utgåvaltare har utredningen är attatt
föravkastning förekommit. principiellt skälfrån den faktiska Ettsom

bygger på den enskilde själv skalldetta premiereservsystemetär attatt
för sina placeringsbeslut; skall alltsåfinansiella riskenbära den staten

den försäk-eller bära förlusterna de valvarken skörda vinsterna somav
praktiska skäl talar för denna ståndpunkt.rade har gjort. Också Det

enskilda fallet med vilken fond-ofta svårt i detskulle avgöraattvara
Särskilt skulle det falletförvaltning jämförelse skulle ske. vara omen
det fastställdesursprungliga beslutet innebar inte någondet att pen-

fak-ordning skulle bygga på jämförelse medsionsrätt alls. En som en
detalje-avkastning skulle alltså kräva omfattande ochtiskt uppnådd ett

för val jämförelseobjekt.regelsystemrat av
stället uppräkningen skall med denUtredningen föreslår i görasatt

1997:403.53s.k. basräntan enligt kap. § skattebetalningslagen19 3
generellt det eller den enskil-Eftersom inte kan säga äratt statensman

des fel ändring i pensionsrätten måste börgöras, ränte-att sammaen
och sänkning pensionsrätten.gälla vid både höjning Avsats av samma

utredningen inte specialregel fördelningenskäl föreslår någon om av
kostnaderna för ändringsåtgärdema. får systemkostnaderDe ses som

helhet.skall bäras kollektivet somsom av
det avsikten i fördelningssystemet skallSom ärangetts attovan man

arvsvinstuppräkningen vid ändring i pensionsrätten. Förgöra om pre-
miereservsystemets del bör däremot eventuella korrigeringar för arvs-
vinster, liksom för återbäring, ingå i den schablonmässigaanses upp-

föreslagits.räkning harsom nyss
pensionsrätten inträffaVid sänkning kan det någon gång till-attav

försäkradesgodohavandet på den premiepensionskonto inte täcker det
belopp frånskall dras kontot. sådana fall bör det felande be-Isom av
loppet, skäl återkrävas direkt den försäkradeangettsav som ovan, av

Äregenföretagare.han han däremot anställd bör direktkrav bliärom
aktuellt bara han har lämnat oriktiga uppgifter vidare i författ-seom
ningskommentaren, avsnitt 12.6.3.

58 Skattebetalningslagen träder i kraft den l november 1997.



Åtgärder118 vid ändrad pensionsrätt... SOU 1997: 131

Från de diskuterade fallen måste skiljas de situationer där pensionnu
har betalats felaktigt eller med för höga belopp därför den försäkra-att
de har lämnat felaktiga eller ofullständiga uppgifter och situationer där
pensionsutbetalningar har gjorts med för belopp på grund be-stora av
räkningsfel eller tekniska fel hos Premiepensionsmyndigheten. sådanaI
fall skall den försäkrade gäller i dag enligt ochsätt AFLsamma som

också föreslås för fördelningssystemets del normalt betala tillbakasom
det för mycket utbetalda beloppet se vidare i författningskommenta-

avsnitt 12.6.4.ren,
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Överklagande9 m.m.

Förhållandet mellan Premiepensionsmyndigheten och fondförvaltama
kommer i allt väsentligt vila civilrättslig grund, och tvister mel-att
lan dem får alltså lösas allmän domstol. kommerDäremot förhållan-av
det mellan Premiepensionsmyndigheten och den enskilde reglerasatt
direkt i lag, och myndighetens verksamhet kommer i viktiga delar haatt
karaktären myndighetsutövning. Myndighetens beslut t.ex. ut-av om
betalning pension skall därför överklagas i förvaltningsrättslig ord-av
ning.

föreslåsI Ds 1995:41 relativt omfattande regelverk kringett om-
prövning och överklagande olika beslut. föreslagnaDettyperav av re-
gelverket till del präglat det beslutsmönster gäller förär stor av som
fastställande pensionsgrundande inkomster och belopp och faststäl-av
lande pensionsrätt.av

Utredningen har funnit så omfattande regelverk inte behövsatt ett
för premiereservsystemets del där med fördel kan användas deutan att
vanliga reglerna i förvaltningslagen 1986:223. behövs dockDet ett

specialbestämmelser hänsyn till försäkringen förtar attpar som pre-
miepension socialförsäkring. Bland bör Riksförsäkrings-är annaten
verket, tidigare ha överklaga Premiepensionsmyn-nämnts, rätt attsom
dighetens beslut. Likaså bör det gälla frister för överklagandensamma

inom fördelningssystemet se vidare i författningskommentaren,som
avsnitt 12.7.
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Övriga frågor10

Preskription10.1

inte lyfterOm pensionär pensionsbelopp har förfallit tilletten som
preskriberas beloppet förbetalning, närvarande efter drygt två år se

kap. likadan bestämmelse20 5 § AFL. En har tagits i kap.9 12 §upp
första stycket förslaget till lag inkomstgrundad ålderspension seom

delDs 1995:41, 32.s.
Bestämmelser detta slag torde ha ganska liten praktiskav numera

betydelse, eftersom 90 alla pensionsbetalningar skeröver procent av
överföring till konto; i och med överföringen beloppet lyft iärgenom

lagens bemärkelse. motsvarande regel börEn dock gälla också för pre-
miereservsystemet; regeln i allt väsentligt med vad gällerstämmer som
vid privat försäkring se lagen försäkringsavtal.29 § om

Vidare finns i kap. andra stycket9 l2§ förslaget till lag in-om
komstgrundad ålderspension bestämmelse preskriptionstidenatten om
för fordran pension enligt den lagen skall räknas tidigast frånannan
den dag då den försäkrade fyller 70 år. Av motiven till bestämmelsen
framgår den framför allt avsedd för premiereservsystemets deläratt
och den innebär hela pensionsrätten preskriberas den berätti-att att om
gade inte gjort sin gällande före preskriptionstidens utgång, dvs.rätt
normalt den dag han fyller 80 år se Ds 1995:41, del och del271s.

183.s.
Enligt utredningens mening bör inte till pensionsbelopprätten som

inte förfallithar till betalning kunna preskriberas.ännu Den som en
gång har tjänat pensionsrätt och kanske först vid mycket högsom
ålder begär få sin pension skall inte kunna med invänd-att ut mötas

preskriberad.59ningen till pensionrättenatt är

59 kan visserligenDet ifrågasättas själva till premiepension omfattas be-rättenom av
stämmelserna i preskriptionslagen 1981:130. bakgrundMot till premie-rättenattav
pension enligt utredningens mening omfattas egendomsskyddet i 2 kap. 18 §av rege-
ringsformen, har utredningen emellertid det lämpligt i lagen uttryckligansett att ta en
bestämmelse preskriptionslagen inte skall tillämplig se 8 kap.att 2 § andraom vara
stycket lagförslaget.
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skäl bestämmelserdet praktiska behövssakEn är att omavannan
kunskap ochmyndigheten inte har någonnär somompersoner, som

strykas böckerna. sådan strykningskall Endöda,kan antas s.a.s. urvara
kanderas premiepensionskontontillgodohavandet påbl.a.innebär att
sinskall inte innebära de misterarvsvinsthanteringeniin attmen

förmodan dyker får hanssådantill pension; moträtt person upp,om en
rekonstruerasöo Frekvensen sådana händelsertillgodohavande av

åldersgrän-vidare torde kunnabli så lågmåste sättaatt utanantas man
vid 80 år.för strykning t.ex.sen

motsvarande kap. andra stycketregel 9 12 §innebär någonDetta att
enligt utredningensinkomstgrundad ålderspensionförslaget till lag om

strykning böckerna det slaginföras.mening inte bör En som an-ur av
ibehöver därför inte reglerasde enskildas ochberör inte rätttytts ovan

lag.

Registerfrågor10.2

för varje försäkrad föra premie-Premiepensionsmyndigheten skall ett
lagförslaget. konton kommerkap. 4§ Dessapensionskonto se 1 att

personregisterautomatisk databehandling ochföras med utgöra ett en-
fallaUppgifterna i registret kommer1973:289.ligt datalagen att

handlingsbegrepp, och handlingentryckfrihetsförordningensunder
och förvarad hos myndigheten se 2 kap. 3upprättadkommer att anses

kommertryckfrihetsförordningen, Uppgifterna i registretTF.och 7
handlingar hos myndigheten.därför allmännaatt vara

frågortill både datarättsliga frågor ochupphovDet sagts gersom nu
sekretess.offentlighet ochom

förslag tilltill riksdagen överlämnatRegeringen har våren 1997 ett
1996/971155, Enhetlig register-socialförsäkringsregisterlag prop.en

innebärsocialförsäkringsområdet, m.m.. Förslagetlagstiftning en
socialförsäkringsadmini-personregistren inomgenerell reglering av

all-för de ändamål i lagen skall destrationen. Inom ramen som anges
Riksförsäkringsverket själva fåförsäkringskassoma och avgöramänna

behövs för verksamheten.socialförsäkringsregistervilka som
socialförsäkringsregisterlagen tillämpligföreslagna börDen göras

Premiepensionsmyndighetens register de försäkrade ochockså på över
Lagförslagets bestämmelser generellttillgodohavandenderas ärm.m.

svårighet tillämpas också detta register.utformade och kan Deutan
behövs tillägg medför lagen blirenda ändringar utöver attsomsom -

60 rekonstruktion förutsätter uppgifterna detta torde nöd-En sådan att sparas,men vara
föreskriñema arkivering myndigheters handlingar.vändigt redan grundpå av om av
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tillämplig också på myndighetens register bestämmelserär om vem-
eller vilka skall ha direkt åtkomst till uppgifterna i registerettsom som
förs för myndighetens räkning och skallom vem som vara
registeransvarig för registret.

Som huvudregel bör bara Premiepensionsmyndigheten själv få ha
direkt åtkomst till det eller de register förs särskilt för myndighe-som

Om det nödvändigt för ärendehanteringen börär dock Riks-ten. även
försäkringsverket och försäkringskassorna kunna sådan åtkomst.ges
Exempelvis kan försäkringskassoma behöva ha åtkomst till uppgifter i
Premiepensionsmyndighetens register för avräkning andra förmå-mot
ner.

Såvitt gäller registeransvaret föreslår utredningen Premiepen-att
sionsmyndigheten blir registeransvarig för det eller de registerensam

förs särskilt för den myndigheten; grund de regler direktsom av om
åtkomst har skulle Riksförsäkringsverketangetts ävensom nyss annars
och försäkringskassoma kunna komma registeransvarigaatt anses som
jfr 1 datalagen.§

framgåttSom avsnitt 4.2 kommer Premiepensionsmyndig-ovan
heten också föra register de fonder har anmälts föratt ett över som
deltagande i premiereservsystemet och de fondbolag förvaltarsom
dessa fonder. Såvitt utredningen kan bedöma kommer det registret inte

behöva innehålla några personuppgifter. Registretatt kommer då inte
falla under socialförsäkringsregisterlagen,att bara gällersom

personregister, och inte heller under datalagen. Om det skulle visa sig
personuppgifter behövs också i detta register, böratt socialförsäk-

Ändamåletringsregisterlagen tillämplig i det fallet.ävenanses vara
med det registret får täckt 3 § 2 förslaget till socialförsäkrings-anses av
registerlag; det fråga förberedande åtgärder förär handläggningom av
ärenden val och byte fond.om av

10.3 Sekretess för uppgifter hos

Premiepensionsmyndigheten

Som redan framgått kommer uppgifterna i Premiepensionsmyndig-
hetens register de försäkrade allmännaöver handlingar hosutgöraatt
myndigheten. Detsamma gäller naturligtvis traditionella handlingar

hos myndigheten eller kommerupprättas dit. Frågan dåsom ärsom
möjligheten för utomstående del dessa uppgifter böratt be-taom av

gränsas.
Utgångspunkten här delär allmänna handlingarrättenatt att ta av

får begränsas bara det påkallat med hänsynär till vissa i angivnaTFom
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i lag ochfordrar stödBegränsningamakap. 2 § TF.förhållanden se 2
och denmyndighetenavtal mellanenbartreglerasalltså intekan genom

sekretessBestämmelsermyndigheten.uppgiften tillhar lämnat omsom
1980:100.sekretesslagenfinns i

i ärendensekretessbestämmelserlagen finnsdenkap. 7 §I 7 om
omfattarSekretessenförsäkringallmänlagstiftningenenligt m.m.om

förhållanden;personligahälsotillstånd eller andrauppgifter någonsom
sjuk-uppgifterocksåförhållanden räknaspersonliga t.ex. omsom

storlek. Sekretessensjukpenningensinkomst ochpenninggrundande
eller någonuppgiftendendet kan rörgäller bara antas att somom

vad brukaruppgiften röjs; dettanärstående liderhonom är sommen om
föreslagits ändringar iharskaderekvisit. 1995:41I Dskallas raktett

meningen ochförsta stycket förstaiinnebärparagrafen att mansom
ålderspensioninkomstgrundadlagstiftningenfogarfjärde stycket om

del 79se s.
uppgifterskydd för detillräckligtkap.då 7 §Frågan 7 ettär gerom

Premie-finnas hosförhållanden kommerförsäkradesden attsomom
dels uppgifternaintressepensionsmyndigheten. Vad ärär omsom av

premiepensionskontot ochtillgodohavandetstorleken omav
harfonder den försäkradeuppgifterna vilkastorlek, delspensionens om

räkning. Bådaförvaltas för hansför de medelvalt typerna avsom
förhållanden.till uppgifter personligahänförasuppgifter kan om

socialförsäkringssystemuppgifter i dagensde närmastFör som
tillgodohavande iden försäkradesuppgifternamotsvarar om

hans pension gälleroch storlekenpremiereservsystemet sagtsomav
det kansekretess gäller baraskaderekvisit;sekretess med rakt antasom

närstående lideruppgiften eller någonden röratt men omsom
vägandekunnat finna tillräckligtUtredningen har inteuppgiften röjs.

uppgifter iordning för motsvarandeföreslåskäl för att annanen
tillgodohavandenkan visserligenpremiereservsystemet. Det sägas att
kunna uppgå tillsmåningom kommerpremiepensionskonton såpå att

komma blioch uppgifterna därmed kanrelativt höga belopp attatt av
enskilda skulleför media på mångaintresse sättettstörre t.ex. som

obehagligt. detta kan emellertiduppfatta Motkunna sägas attsom
fram med hjälpenskildas pensionsrätt lätt kan räknasuppgifter avom

enskildesoffentliga och uppgift denuppgifter redan är att en omsom
känsligarepremiereservsystemet knappasttillgodohavande i är än en

sjukpenninggrundande inkomst eller hansuppgift hans omom
hälsotillstånd. Utredningen föreslår alltså sekretessatt samma som

uppgifter desekretesslagen skall gälla också förenligt kap. §7 7 om
tillgodohavanden i premiereservsystemet.försäkrades m.m.

det med uppgifter försäkradsAnnorlunda förhåller sig om en
uppgifterfondval och fondbyten. Sådana kan känsliga. måsteManvara
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försäkrade skulle uppleva deträkna med många allvarligtettatt som
personliga integritet sådana uppgifteri deras skulle lämnasintrång om

skulle kanske påverkas fondervissa i sitt valt.o.m.ut; av ompersoner
uppgifterna kunde lämnas dessa uppgifter börde visste För detut.att
utredningens mening gälla sekretessdärför enligt med s.k. omväntett

skall lämnasskaderekvisit; uppgifterna alltså kunna bara det stårut om
uppgiftenklart försäkrade inte lider röjs.den attatt men av

har har tagit sikte den försäkrade och hansDet sagtssom nu
uppgifter val fonderhans inte lämnasintresse ut.att om avav

emellertid också det fondbolag ellerUppgifterna i registret detrör
har placerats för försäkradesutländska fondföretag där medel den

har med hänvisning till behovet skyddräkning. Utredningen nyss av-
föreslagit det skall gälla sekretess för uppgifterför de enskilda att om-

vilka fonder enskild har valt. kan också uttryckas detDetta atten som
sekretess för uppgifter vilka försäkradekommer gälla haratt om som

blir alltsåvalt viss fond. normalt inte möjligt förDeten en
uppgifterfondförvaltare få vilka försäkrade har valtatt ut t.ex.om som

förvaltarefonder hos viss och sedan rikta särskildannanen
marknadsföring till dessa försäkrade. kan diskutera dettaMan ärom en

föreslagnapositiv eller negativ effekt den regeln. emellertidDet stårav
enligt utredningens mening klart de fördelar i form ökad kon-att av

skulle kunna vinnas uppgifterna enskil-kurrens deattsom genom om
fondval lämnades inte tillräckligt fördas deär uppvägaut stora att

enligt det ovanstående skulle följanackdelar med utlämettsom
nande.61

fondförvaltare kan emellertid i stället vilja ha uppgift vilkaEn om
Ävenförsäkrade har valt någon hans fonder. utlämnandeettsom av om

förvaltarentill den typiskt kanske inte borde uppfattasegna sett som
lika negativt de försäkrade, det inte säkert alla försäkradeär attav
skulle vilja detta. bör därför inte regelDet inacceptera tasens en av
den innebörden i lagen, särskilt sådan regel inte skulle ha densom en

61 Jfr kap. sekretesslagen, föreskriver sekretess8 22 i verksamhet enligt lagensom
1994:448 pantbrevsregister. Uppgifter vilket kreditinstitut innehavareärom om som

visst datapantbrev får inte lämnas det inte står klart uppgiften kan röjasett ut, attav om
innehavaren pantbrevet lider skada; det alltså kreditgivaren skyddasutan äratt av som

sekretessen, inte låntagaren. Som huvudsakliga skäl för denna ordning i för-av angavs
arbetena prop. 1993/94:l97 40 t offentlighet skulle möjlighet för konkurre-atts. ge
rande kreditinstitut del omfattande och ADB-hanteringen lätt tillgängli-att ta av genom

sammanställningar skulle avspegla respektive kreditinstituts kundkrets ochga som
fördärmed kunna orsaka skada instituten. tilladesDet det fråga verksam-att var om en

het där intresset offentlighet inte kunde särskilt och fullständigsägasväga tungt attav
offentlighet skulle mindre väl med syñet bakom bestämmelsenstämma överens om
banksekretess i dåvarande kap.1 6§ bankrörelselagen; l kap. lO§numera samma
lag.
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verkan kunde skäl förkonkurrensfrämjande störreettsom annars vara
erinras den enskilde enligt kap.öppenhet. kan också 14 4Det §attom

eftergehar möjlighet sekretessen och han enligtsekretesslagen att att
förslag alltid själv kan vända sig till förvaltaren hanutredningens om

4.2.52information avsnittvill ha semer
i avsnitt måste det också det behövsSom 7.1 övervägasangetts om

motsvarighet till kap. § uppställer förbud utläm-7 20 FRL, motsomen
uppgifter personregister.nande vissaav ur

försäkringsväsendet försäkringsbola-det privataInom attanser man
avtalsförhållandet till försäkringstagama förhindra-grundpå ärgen av

uppgifter dispositionerde försäkringstagamade lämnaatt ut om som
vidtagit beträffande i framtiden utfallande försäkringsbelopp,kan ha

förmånstagarförordnanden. Emellertid har dendvs. i första hand som
i dataregister enligt datalagenhar blivit registrerad praktisktett tageten

uppgifterobegränsad få vilka har registrerats ho-rätt att veta som om
datalagen. försäkringsbolagen skall kunna hemlig-10 § För attnom

hålla uppgifter förmånstagarförordnanden dessa haräven närom m.m.
tagits dataregister har därför i kap. tagits7 20 § FRL be-ett en
stämmelse personuppgifter detta slag har införts isäger attsom av som

personregister enligt datalagen inte får lämnas till den registrera-ett ut
de.

den försäkrade har förprincip till sekretess sina dis-En rättattom
positioner bör gälla också inom premiereservsystemet. Eftersom för-

detta skall hanterassäkringsfunktionen i statlig myndig-system av en
för offentlighetsprincipen gäller,het, vilken måste bestämmelsen här-

sekretesslagen. Bestämmelseni bör innebära generellt för-tas ettom
bud uppgifter vad den försäkradelämna har bestämt så längeatt ut om
han älv lever.

Bestämmelserna sekretess i ärenden enligt lagen premie-om om
pension bör för överskådlighetens skull i paragraf i sekre-tas en ny

Bestämmelsernatesslagen 7 kap. §. bör tillämpliga7 göras utoma -
för Premiepensionsmyndigheten för de andra myndigheter kansom-
komma få tillgång till uppgifter premiereservsystemet, dvs. Riks-att ur
försäkringsverket, de allmänna försäkringskassorna och domstolar.

62 berörda bestämmelsen iDen 8 kap. 22 § sekretesslagenhindrar inte uppgif-attnyss
lämnas till pantbrevshavaren själv; kreditgivare kan alltså begäraterna ut atten genom

utdrag registret enkelt få överblick vilka pantbrev han själv innehar. Häröverur en
föreligger det dock skillnad i förhållande till premiereservsystemet kredit-atten genom
givaren redan har tillgång till uppgiñerna det finns låneavtal mellan kreditgiva-ett-

och låntagaren, där har upplåtits. I premiereservsystemet kommer för-panträttenren
valtama i princip bara ha Premiepensionsmyndigheten sin och inteatt motpartsom

försäkradeskänna till vilka enskilda val ligger bakom myndighetens placering.som
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generella direktiv till kommittéer ochRegeringens10.4

särskilda utredare

Enligt sina direktiv skall utredningen beakta regeringens generella di-
till kommittéer och särskilda utredarerektiv attom

regionalpolitiska konsekvenser dir.redovisa 1992:50,-
offentliga åtaganden dir. 1994:23,pröva-

redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124, och-
för brottslighetenredovisa konsekvenser och det brottsförebyggande-

arbetet dir. 1996:49.

Regionalpolitiska konsekvenser10.4.1

framgår avsnitt föreslår utredningen försäkringsfunktio-Som 3.2 attav
i premiereservsystemet skall handhas nyinrättad myndighet,nen av en

Premiepensionsmyndigheten. Utredningen har därför redovisa över-att
väganden decentralisering och lokalisering utanför Stockholmsre-om
gionen.

Myndighetens organisation beskrivs i avsnitt 7.4. Därnärmare
framgår Premiepensionsmyndigheten enligt utredningens meningatt
bör liten organisation med hög kompetens. förstället byg-I attvara en

på alla verksamhetsområden bör myndighetenga upp egna resurser
kunna anlita utomstående för skötseln funktioner,vissa myndig-närav
heten bedömer detta blir billigare och effektivare. Inrättandet denatt av

myndigheten kommer alltså inte i någon nämnvärd utsträckning attnya
bidra arbetstillfällen.till skapaatt nya

skälFlera talar för myndigheten bör förläggas till Stockholmsre-att
gionen. sådant skäl rekryteringenEtt personal med hög specia-är att av
listkompetens då underlättas; detta särskilt viktigt med tanke på denär
korta tid återstår till dess myndigheten måste inrättad seattsom vara
vidare i avsnitt 11.1. Vidare kommer myndigheten att tvungen attvara
stå i kontakt med antal fondförvaltare, praktiskttät ett stort tagetsom
alla har sina kontor i Stockholmsregionen. del rutinkontak-En stor av

kommer visserligen ske via telefon, faxterna att mötenm.m., men av
olika karaktär kommer också bli nödvändiga, särskilt i uppbygg-att
nadsskedet. Premiepensionsmyndigheten bör därför lokaliserad tillvara
Stockholm.
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åtagandenOffentliga10.4.2

denförutsättningslöstutredningenskalldirektiv prövadettaEnligt om
of-uppdrag börutredningensföremål förverksamhet är vara ensom

innebärförslagenutredningen,skallangelägenhet. Vidarefentlig om
hurallmänna, Visainkomstminskningar för detellerutgiftsökningar

finansieras.skalldessa
frågan detutredningens uppdragiinte ingåtthar prövaDet att om

ålderspensione-den allmännainompremiereservsystembör finnas ett
den juni 1994beslutade riksdagen 8avsnitt 2framgårringen. Som av

ingår detdessaålderspensionssystem. Iframtidaförriktlinjer attettom
premiereservsystem.skall finnas ett

ochhuvuddragen iavsnittframhållits iVidare har, systemetsom
utredningens di-ilagts fast redandetaljutformningentill viss del även

utformatpremiereservsystemetskallEnligt dessarektiv. ettsomvara
tillförsäkringsfunktionen knutendärfondförsäkringssystem, är staten

administrerasvärdepappersfondersker ikapitalförvaltningenoch som
fondbolag.friståendeav

premiereserv-iförsäkringsfunktionenredan bestämtalltsåDet attär
gäller där-offentlig angelägenhet. Detsammaskallsystemet vara en

förförvaltningendet gällerEndastkapitalförvaltningen.inte näremot
särskiltfond skall havalaktivtintedem ettstatengör ett an-avsom

sker ikapitalförvaltningenutredningenföreslårdenna delI ettattsvar.
fondbolag.statligt ägt

utred-enligtskall premiereservsystemetavsnitti 7.3Som angetts
försäk-självfinansieratningens förslag sätt ettsomsammavara

Premiepensionsmyndighetens verksam-det.verksamhetringsbolags är
Ävenförsäkrade.avgifter från dedärför finansierasskallhet genom

det fond-de försäkrade;fondförvaltningen betalaskostnaderna för av
Premiepensionsmyndighetentillredovisarförvaltarnaandelsvärde som

utgångspunkterdeför kostnader. Medefter avdragnettovärdeutgör ett
utredningsförslaget alltså intemedförarbeta utifrånhaftutredningen att

för allmänna.inkomstminskningar detutgiftsökningar ellernågra

konsekvenserämställdhetspolitiska10.4.3 J

ochinnehålla analysutredningens förslagdirektiv skallEnligt detta en
effekterna förslagen.jämställdhetspolitiskaredovisning de avaven

ål-för reformeratde allmänna principernaharSom ettangetts ovan
riksdagsbeslutet i juni 1994.redan bestämtsderspensionssystem genom

frånpensionsförmånernaberäkningendessa principerEn är att avav
dödlighetsantagan-bygga könsneutralaskallpremiereservsystemet
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alltså inteutredningens direktiv. harfast i Detslås ocksåden. Detta
förslagfråga. Enligt utredningensdennai uppdragetingått prövaatt

lika för kvin-beräknasfrån premiereservsystemetålderspensionskall
stycket lagförslaget.förstaoch kap.3männor

efterle-frivilligtockså två formerförslag ingårutredningensI av
pensionstiden avsnitt 6.aktivtiden och för seförvandeskydd: ettett

försäkringstekniska beräkningarna grundasskall dedelarOckså i dessa
dödlighetsantaganden.könsneutrala

brottsligheten och detKonsekvenser för10.4.4

brottsförebyggande arbetet

från aktuella synpunk-premiereservsystemet denföreslagnaDet är nu
helt fastställdaPensionsförmånerna grundar sigokomplicerat.ten

förvaltats för denoch avkastningen de medel harpensionsrätter som
frånräkning. skälighetsbedömningar eller liknandeförsäkrades Några

Premiepensionsmyndighetens sida skall inte förekomma. Möjligheterna
oriktiga uppgifter missbruka ochför enskild systemetatt t.ex. genomen

han inte berättigad till torde därförskaffa sig förmåner ärsom vara
förekomma någon skulleVad skulle kunnasmå. är närmast attsom

efterlevandepension oriktigt sig haskaffa sig tillrätt attgenom uppge
försäkrad har avlidit avsnittsammanboende med se 6. Ivarit en som

enkelt denflesta fall kommer det dockde avgöraatt attvara om som
efterlevandepension verkligen berättigad till denna.anspråk ärgör

den försäkrade i dessa situationer har bekostatTill bilden hör också att
efterlevandepension skulleefterlevandeskydd och ha utgåttattett en

haft efterlevande inom kanhan bara hade någon den krets som om-om
fattas skyddet.av

Överföring pensionsrättigheter till och från10.5 EUav

artikel i bilaga till Tjänsteföreskrifter för tjänstemännen iI 11 8 Euro-
finnspeiska gemenskaperna regler överföring pensionsrättighe-om av

pensionssystem.till och från föreskrifter har fastställtsEU:s Dessater

17-12515
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ministerrådet förordning 259/68, vilket innebär de ärattav genom nr
Sverigebindande och direkt tillämpliga i

Reglerna innebär anställs institu-EU:satt en person som av en av
tioner har överföra sina i hemlandet intjänade pensionsrättighe-rätt att

till EU:s pensionssystem låta kapitalbeloppter att ettgenom som svarar
pensionsrättigheterna betalas dit. hanNär slutar sin anställning harmot

han under vissa förutsättningar möjlighet med sig sina i intjä-EUatt ta
nade pensionsrättigheter föraoch dem till pensionssys-över ett annat

han börjar anställning.tem om en ny
Utredningen pensionssamordning med EU-institutioner har haftom

i uppdrag i olika avseenden klarlägga innebörden EU:s regleratt av om
överföring pensionsrätt och lämna förslag till svenska åtgärder.attav
Resultatet utredningens arbete redovisas i betänkandet Pensions-av
samordning för svenskar i EU-tjänst SOU 1996:57. Betänkandet be-
reds för närvarande inom Regeringskansliet. arbete kanDetta resultera
i det i lagen premiepension införs bestämmelser överföringatt om om

pensionsrättigheter mellan premiereservsystemet och EU:sav pen-
sionssystem. denna bakgrund finnsMot det inte anledning för föreva-
rande utredning dessa frågor.övervägaatt

63 Rådet har också utfärdat förordning tillämpningen för socialsystemenen om av
trygghet anställda, egenföretagare och deras familjemedlemmarnär flyttar inom gemen-
skapen 1408/71.nr En bedömning vilka konsekvenser förordningen har förav pre-
miereservsystemet ligger vid sidan utredningens uppdrag. Såvitt utredningen kanav
bedöma emellertid utredningens förslagstår inte i strid med förordningen.
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övergångsfrågorIkraftträdande och11

Inledning1.11

lagen inkomstgrundadtill lag införandeEnligt det förslag omom av
lagenlades fram i skulle de delarålderspension Ds 1995:41 av omsom

fastställande pensionsrättålderspensioninkomstgrundad avsom avser
vidjanuari och tillämpas första gångenträda i kraft den 19971m.m.

Ävenför år införandelagen skullefastställande pensionsrätt 1997.av
Övrigajanuari delar lagen inkomst-träda i kraft den 1997.1 av om

skulle träda i kraft den januari Vidaregrundad ålderspension l 2000.
pensionsrätt för premiepension med viss begränsning skulleattangavs

och och införandelagen.fastställas för åren 1995 1996 21 23
beslutade riksdagen under hösten dettidigare 1996Som angetts att

intjänanderegler skall träda i kraft denreformerade pensionssystemets
utbetalningarna pension enligt de reformeradejanuari och19991 att av

påbörjas den januari 2001. Under mellantiden skallreglerna skall 1
för förfluten tid fastställas, såvitt premiereserv-pensionsrätter avser

frånfr.o.m. Utredningen utgår i det följandeår 1995.systemet prome-
införandelag med de ändringar föranledsmorians förslag till som av

ikraftträdande den januari skallriksdagsbeslutet. l 1999För att ett vara
enligt utredningens bedömning nödvändigtmöjligt, det dockär att ett

förberedande arbete med organisera Premiepensionsmyndighetenatt
påbörjasoch dess verksamhet så möjligt; inte allaävensnart som om

funktioner behöver fullt utbyggda vid ikraftträdandet, måstevara man
förberedelsetid.räkna med åtminstone årsett

kap. lagen socialavgifterEnligt 4 3 § placeras sedan år 1995om
influtna tilläggspensionsavgifter hos Riksgälds-ll på kontoprocent av

kontoret. Enligt lagen förvaltning tilläggspen-1994:1748 vissaom av
sionsavgifter gäller medlen skall placeras på räntebärande kontoatt

skall marknadsmässig och läggas till kapitalet.räntansamt att vara
Riksgäldskontoret debestämmer villkoren för placeringen. Inärmare

också förvaltadelagen medel skall finansiera framtidaattanges pen-
dessasioner. Avsikten medel skall täcka de pensionsrätter förär att

premiepension enligt det ovanstående skall fastställas för förflutensom
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kraft.64i dessa pensionsrätter hartid pensionsreformen träder Närnär
förvaltade medlen jämte avkastning föras tillfastställts, skall de över

dvs. motsvarande den överfö-Förvaltning inom premiereservsystemet
skall enligt kap. förslaget tillfullfunktionsstadiet 2 2 §ring i görassom

medel inklusivepremiepension. Marknadsvärdet inbetaldalag avom
miljarderi mitten augusti till 29avkastning beräknades 1997 näraav

kronor.
uppgifter detta område,har enligt sina direktivUtredningen tre

nämligen att

förförvaltningen dessa medel bör ändras tidenöverväga om av-
det träder i kraft,fram till att systemet

fördelas mellan dehur avkastningen medlen skallöverväga-
pensionsrätt under de aktuella åren,individer har tjänat insom

och
statsfinanserna finansiellavilka effekter för och deanalysera-

Riksgäldskonto-överföringen medlen frånmarknaderna som av
föreslåfristående kapitalförvaltare kan få och åtgärdertillret

motverka eventuella negativa konsekvenser.syftar till attsom

i nämnda ordningen.frågorna denUtredningen tar upp nu

Ändrad förvaltning medlen hos11.2 av

Riksgäldskontoret

föreslagit den tillfälliga förvalt-har i det föregåendeUtredningen att
Skälenskall ligga Riksgäldskontoret.ningen i premiereservsystemet

med i styrka för denför det förslaget talar stort sett att nuvaran-samma
överföringkontoret skall bestå till dess till kapi-de förvaltningen hos

avsnitt Till det kommer riksdagsbesluttalförvaltare sker se 4.1. att ett
utredningens förslag inte kan föreligga förrän vå-med utgångspunkt i

innan huvuddelen de förvaltade medlen kandvs. år1998, ettca avren
bli överförda till förvaltare. Mycket litet skulleberäknas komma att

genomgripande ändring förvaltningen.alltså stå vinna påatt en av
föreslår därför den nuvarande förvaltningen skallUtredningen att

ikraftträdandet. medel kan medelbestå fram till De återstå närsom
pensionsrätter för förfluten tid har förts till fondför-motsvarande över

bör ingå i den tillfälliga förvaltningen enligt lagen premie-valtare om

64 samband ikraftträdandetJfr 1994/95:4l 46 I med ålderspensionsrefor-s. avprop.
lag upphävas.bör 1994 årsmen
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Premiepensionsmyndigheten Riksgäldskontoretspension, där är mot-
avtala villkoren för placeringen. Premie-det gäller Omnär attpart om

pensionsmyndigheten skulle inrättas någon tid innan lagstiftningen trä-
kraft, kan det lämpligt myndigheten redan från inrättandetder i attvara

funktion till kontoret.får denna motpartsom

Fördelningen avkastningen mellan de11.3 av
försäkrade

Vid ikraftträdande den januari 1999 kommer det möjligtlett att vara
efter ikraftträdandet fastställa de pensionsrätter hänför sigkortatt som

Till dessa pensionsrätter kan då avkastning-till åren 1995-1997. läggas
1995-l998.65hos Riksgäldskontoretfrån förvaltningen under årenen

beräkningar Riksgäldskontoret kommer behåll-Enligt preliminära av
till miljarderningen hos kontoret då uppgå 34 kronor,att ca varav ca

avkastning.55miljarder bör denna avkastning fördelasHur4 utgör
Såvitt gäller fördelningen mellan de åren finns det två faktorertre

länge avgiftsmedlenkan beaktas: hur har stått inne konto ochsom
vilken faktiska avkastningen har varit förden de olika årens avgiftsme-
del.

utredningens mening bör hänsynEnligt någon inte till vilken dentas
förfaktiska avkastningen har varit de avgiftsmedel har betalatssom

för detta främst placeringende olika åren. Skälet medel förär att av
olika perioder framför allt följd den osäkerhet har råttsom en av som-

medlen skulleoch vilket i anspråk har varieratnär sätt tasom -
ordningslumpartat En inte hänsyn till vilkennärmast sätt.ett tarsom

eller avkastning visst års avgifter har ocksåränta ärett genereratannan
enklare hantera. gäller särskiltDetta det skulle visa sigatt attom sum-

fastställda pensionsrätter det nominella beloppetär större änman av av

65 del avkastningen under 1998 hänför sigEn år till avgiftsmedel har betalatsav som
Ävendet och skall täcka de pensionsrätteråret hänför sig till år.som som samma av-

kastningen dessa medel kan emellertid läggas till pensionsrättema för åren 1995-av
1997. Med det för fördelning avkastningen från den tillfälliga förvaltningensystem av

utredningen föreslår i 2 kap. 1 § andra stycket lagen premiepension blir desom om
försäkrade har tjänat in pensionsrätt 1998 kompenseradeår den avkastningsom genom
de får 1999 se i avsnitt 12.2. Tilldelningår avkastning från den tillfälliganärmare av
förvaltningen förbör alltså 1998 del enligt deårs regler skall gälla eñergöras som
ikraftträdandet.
66 Kontorets beräkningar tillflödet avgiftsmedel avkast-år 1997t.0.m. samtavser av
ningen för 1995-1998. I brist underlagåren på utredningen i det följandeutgårannat
från pensionsrättema kommer lika avgiñerna.att att storavara som
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för dehar betalats in se vidare nedan. Avkastningende avgifter som
avgiftsåren bör alltså enda belopp.etttre ses som

utredningens tidsfaktom,det enligt mening rimligtDäremot är att
väsentligt mycket betydelse för enskildahar större än räntesatsensom

har andellängre avgiñsmedlen stått inne, destoår, beaktas. Ju större av
avkastningen bör läggas till pensionsrätten.den totala

avseende år betalades till delen inAvgiftsmedlen 1995 största suc-
Omräknat till tid kan det uttryckascessivt under det âret. attsom av-

konto halva innebär medlengiñsmedlen stod inne på året. Det att avse-
kan inneende vid utgången år 1998 ha stått 3,5 år.år 1995 sägasav ca

medlenPå motsvarande kan avseende år 1996 ha stått innesätt sägas ca
och medlen avseende år år. leder till följande2,5 år 1997 1,5 Dettaca

årgångamazmfördelning avkastningen mellanav

1995-199835genomsnittligPensionsrätt 1995 1 avkastning för+
1995-199825Pensionsrätt genomsnittlig avkastning för1995 1 +
1995-l998°5Pensionsrätt genomsnittlig avkastning för1995 l +

pensionsrätten för årAntag 1995 uppgår till miljarder kronor, för9att
år till miljarder kronor och för till kronor.1996 10 år 1997 miljarder11

vidare den genomsnittliga avkastningen för periodenAntag 1995-att
Med ledning1998 varit år. beskrivna formel5 procent per av ovan er-

hålls fördelning enligt tabellen

årenTabell Fördelning avkastningen 1995-1998av

FdsfaktorPensions/ätt Pensionsrätt Avkasm/hgsamt
avkastning

1995 9 3.5 10.67 1,67
1996 10 2,5 11.29 1.29
1997 1,5 11,83 0,83
Summa 30 33,79 3,79

avkastning belöper visstDen års pensionsrätter skall sedanettsom
fördelas mellan de försäkrade. bör proportionellt förhållan-Det igöras
de till den intjänade pensionsrätten. innebärDet varje försäkradsatt
pensionsrätt för visst år räknas med den detett procentsatsupp som
årets andel den totala avkastningen det årets sammanlagdautgörav av
pensionsrätter. Med de siffror valts i exemplet skulle alltsåsom ovan

67 Som i avsnitt 4.1 det svårt exakt beräkning hur längeangetts är göraatt en av av-
giñsmedlen för visst skall ha funnitsår i den tillfälliga förvaltningen.ett Dettaanses
påverkar emellertid inte den inbördes relationen mellan de åren.tre
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räknas med för årpensionsrätten för år 1995 18,6 1996procent,upp
och för år med 7,6med 199713 procent.procent

fråga bör ställas vad skall gälla, det skulle visaEn är som omsom
fastställs överstiger det nominella belop-sig de pensionsrätteratt som

betalats kanske förde avgifter har men inompet som ramenav ryms
avkastning. Enligtinbetalda avgifter plus utredningens mening detär

rimligt i den situationen tillskjuter det belopp behövs föratt staten som
alla försäkrade skall kunna erhålla belopp motsvarande fastställ-att ett

uppräknade formelda pensionsrätter, enligt den har angettssom ovan.
Tillskottet torde i första hand få ske från Allmänna pensionsfonden. I-

fallet, dvs. fastställdadet pensionsrätter visar sig uppgå tillmotsatta om
mindre det nominella beloppet inbetalda avgifter, börän av en propor-
tionell del avkastningen läggas till den del kapitalet inte be-av av som

för täcka fastställda pensionsrättenhövs belopp bör sedanDettaatt
tillfälliga förvaltningeni den reguljära enligt den föreslagna lagen

premiepension.om

Effekter för statsfinanserna och de finansiella11.4

marknaderna

alltsåVåren kommer medel motsvarande fastställda pensionsrät-1999
för kunna föras frånåren 1995-1997 Riksgäldskontoret tillöverattter

fristående fondförvaltare. tidigare kommer detSom angetts samman-
lagda beloppet uppgå till miljarder.34att ca

effekt överföringen Riksgäldskontorets och därmedEn är attav
upplåningsbehov ökar med det överförda beloppet. låne-Frånstatens

teknisk synpunkt har på Riksgäldskontoret bedömt detta inte ärattman
något problem; räknar med kunna låna beloppet på mark-attman upp
naden motsvarande villkorpå har gällt för inlåningen avgifts-som av

Överföringenmedlen. bidrar emellertid till under år 1999 höjaatt
statsskulden med 34 miljarder kronor. budgetpropositionenI för årca

beräknas1998 statsskulden vid utgången år 1999 uppgå till 1 455attav
miljarder kronor eller 75,3 % bruttonationalprodukten BNP. Efterav
överföringen premiereservmedlen höjs statsskuldkvoten med 1,8av
procentenheter till %. Statsskuldkvoten77,1 beräknas dock, medäven
hänsyn till denna överföring, sjunka mellan åren och Ef-1998 1999. -
fekten statsskulden skall bedömas bakgrund den inlåningmot attav
i Riksgäldskontoret sedan år bidragit1995 till minskaägt attsom rum
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varitjämfört med vaddärmed Statsskuldenochupplåningstatens som
pensionsreformen68fallet utan

tillfälliga förvaltning-avsnitt skall denföreslås i 4.1vadEnligt som
ske med-fortsättningsvisavgiftsmedelinbetalda även attgenomen av

påverkas iStatsskulden kommerRiksgäldskontoret.hoslen placeras att
till kontotunder år betalasavgiftsmedelden de över-mån ettsom

fondför-överförs tillunder årdeneller understiger sammasumma som
sig små effekter.dock kommatordevaltare. Det röraatt om

i natio-premiereservsystemetavsnitt kommerframgår 3Som attav
Över-sektorn.del den offentligabetraktasnalräkenskaperna en avsom

fondförvaltarna bokförs därmedpremiereservmedlen tillföringen av
sek-offentligaoffentliga sektorn.transaktion inom den Densom en

påverkas därmed inteeller nettoställningsparandefinansiellatorns av
premiereservsystemet.

bedömningenligger till grund förbl.a.skuldbegreppDet avsom
offentligaMaastrichtvillkoren denenligt de s.k.medlemsländerEU:s är

omfattar hela den offentligakonsoliderade bruttoskuld.sektorns Denna
sektorer istatliga kommunala, till andraskulder, såvälsektorns som

delsektorer inom den offentliga sektornSkulder mellansamhället. net-
följdbruttoskulden kommer öka tillkonsolideradeDen atttas ut. av

Ökningen blir mindre ök-fondförvaltarna. docköverföringen till än
deleftersom förvaltarna kan placerastatsskulden,ningen antas en avav
internkommer bokförasisina tillgångar attstatspapper, som ensom

offentliga sektorn.denskuld/fordran inom
vilken effekt det kan tänkashar vidare sökt bedömaUtredningen

dessa under kort tid tillförs mil-marknaderna 34de finansiella om
bygger antal antaganden.Bedömningenjarder kronor. ett

Vissaval fond.de försäkrade 60Av göraantas procent ett eget av
räntebärande värdepappervälja enbart aktier, andra enbartkommer att

Sammanlagtvälja blandning.återigen andra kommeroch antasatt en
procentenhetermedlen placeras i aktier, i5575att procent varavav

Resterandeprocentenheter i utländska aktier. 25svenska och 20 pro-
procentenheterräntebärande värdepapper, iplaceras i 20cent varav
värdepapper.procentenheter i utländska räntebärandesvenska och 5

68 Till den del medel behöver tillföras från AP-fonden, i det fall behållningen Riks-på
gäldskontorets konto understiger det belopp skall överföras till fondförvaltarna,som

statsskulden.påverkas inte
69 statistik från Svensk Fondstatistik FondbolagensAntagandena bygger på se Före-
ning, Fondmarknaden 1997-03-31. Fördelningen baseras fondförmö-hur den totalapå

fonder, fördelades förgenheten, uppdelad 746 den 31 1997. Kriteriernapå attper mars
ingå i statistiken fonden marknadsförs i Sverige fondens andelsvärdes-är att samt att

daglig basis.rapportering sker
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tillickeväljarnas medel 70placerafondbolagetstatligaDet antas
akti-i svenskavärdepapper,räntebärande 20svenskai procentprocent

utländska aktier.ioch 10 procenter
miljar-det belopp 34antagandena kommergjordaMed de caomnu

sig följandefördelaplaceras våren 1999skall sättkronorder attsom
kronor:miljarderuttryckt i

13,9aktierSvenska
5,4Utländska aktier

räntebärande värdepapper 13,6Svenska
räntebärande värdepapper 1,0Utländska

räntebärande värdepapper kani svenskagäller placeringarSåvitt näm-
följande.nas

till belopputelöpande statsobligationeri juni 1997hadeStaten ett
statsskuldväxlar till belopp 167kronor ochmiljarder731 ett avav

pensionsfondensvärdet Allmännanominellamiljarder kronor. Det av
obligationsmarknadenpenning- ochvärdepapper påinnehav upp-av

till miljarder kronor.år 1996 487 Dengick vid utgången genom-av
penning- och obligations-dagsomsättningen på den svenskasnittliga

miljarderlegat mellan och 200marknaden har de två åren 150senaste
siffror klartbakgrund dessaframstårkronor. Det att ettmot somav

månader, intemiljarder kronor, fördelattillskott 13,6 över ett parav
kursnivåer.marginellt påverka ochkan ränte-änannat

kan följandeplacering i svenska aktierdet gällerNär nämnas som
bakgrund.en

mil-Stockholms Fondbörs 150tillfördesUnder åren 1990-1996 ca
mil-motsvarande i genomsnittriskkapital, 21,5jarder kronor i nytt ca

tillfördes börsenUnder första halvåret 1997 11jarder kronor år. caper
samlade börsvärdet uppgick vidi riskkapital.miljarder kronor Detnytt

ochtill miljarder kronor. Under åren 1995halvårsskiftet 1997 2 142
genomsnittliga dagliga omsättningen på börsen 2,6den1996 re-var

kronor. Under första halvåret uppgick denspektive miljarder 19973,7
dagsomsättningen till miljarder kronor.genomsnittliga 5,3

intresse uppmärksamma kursutvecklingen våren."kanDet attvara av
samband med utländska investerares agerande.och den i1997 sätta

nettoförvärv börsaktierUtländska placerares åren 1990-1996av upp-
miljardergick till miljarder kronor, dvs. i genomsnitt kronor147 21ca

Marknadsvärdet utlandsägda svenska börsaktier uppgick vidår. avper
till miljarder kronor. Under perioden decem-utgången år 1996 478av

till maj nettosålde utländska investerare svenska aktierber 1996 1997

70 Se också i bilaga
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för motsvarande miljarder20 kronor. dettaTrots börsen understegca
Ävenperiod med 20 det inte går någon-procent. sägaattsamma ca om

ting vilken kursutvecklingen skulle ha blivit vid oförändrat in-ettom
nehav från de utländska investeramas sida, tyder detta ändå att an-
talet aktörer på den svenska aktiemarknaden så inteär stort attpass ens
ganska kapitalflöden från aktörer behöver börsensstora styraen grupp
utveckling under viss period.en

tillskottEtt 14 miljarder kronor till den svenska aktiemark-näraav
naden, fördelat månader, inte obetydligt; detärett motsvararpar
ungefär gånger den genomsnittliga dagsomsättningen Stock-tre
holms Fondbörs våren 1997. Beroende på marknadssituationen till-när
skottet sker kan det inte uteslutas det får viss kursdrivande ef-att en
fekt. Enligt utredningens bedömning har dessa farhågor dock inte den
styrkan det befogat vidta åtgärder för fördröja utbetalning-äratt att att

delar medlen. fårDet också de valda fondförvaltarnaantas atten av av
inom för sina placeringsregler försöker dela sina investe-ramen upp

kursdrivande.ringar inte demsätt görett som
Utredningen har gjort beräkningar också kapitalutvecklingen iav

under de första tio åren. Beräkningarna redovisas i bilagasystemet
Enligt dessa beräkningar skulle den svenska aktiemarknaden under des-

år komma tillföras miljarder4,5-8,2 kronor år. finnsDetattsa per en-
ligt utredningens mening inte anledning befara dessa tillskottatt att
skall ha någon olämplig kurspåverkan.

71 I läge med vikande marknad kan det naturligtvis också hända sådantett till-att ett
skott välkommet.är
72 Om det vid tiden for riksdagens beslut bedöms föreligga konkret risk fören mer
olämplig marknadspåverkan, kan överföringen delas så 1999 baravårenattupp man
fastställer pensionsrätter för åren 1995 och 1996 och sedanfastställer pensionsrätter för
år 1997 samtidigt med pensionsrättema för år 1998, dvs. år 2000. I fall fördel-så måste
ningen avkastningen från den tillfälliga förvaltningen åren 1995-1998 pågörasav ett

sätt.annat
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tillFörfattningskommentar, förslaget12

premiepensionlag om

till kap.112.1 Kommentar

kap. §till 1Kommentar 112.1.1

för premiepen-främst klargöra försäkringenParagrafens syfte är att att
ålderspensioneringen. Därigenomden allmännasion delär mar-en av

socialförsäkring. Samti-grundläggande karaktärförsäkringenskeras av
bestämmel-funktionella sambandet medpåminnelse detdigt en omges

inkomstgrundad ålderspension.i den föreslagna lagen omserna

till kap. §1 212.1.2 Kommentar

paragrafen översiktlig beskrivning premiereservsystemetI ges en av
från be-viktigaste kännetecken. praktisk synpunktoch dess Den mest

Premiepen-bestämmelsen torde dentydelsefulla säger attvara som
verksamhet skall bedrivas enligt försäkringsmässigasionsmyndighetens

försäkringstekniskinnebär sådana frågorprinciper. Den äratt som av
särskilt lösas ikaraktär och inte har reglerats skalleller liknande som

principer allmänt vedertagna inom försäkringsvä-enlighet med ärsom
gäller naturligtvis särskilt de aktuariella frågorna. Detsendet. Detta är

den myndigheten får tillgång till personal meddärför viktigt att nya
och kunskap i försäkringsteknik. fram-betydande erfarenhet Somav

myndigheten bl.a. ha ansvarig aktuariehållits i avsnitt bör7.1 en som
behörighet livförsäkringsbolag.uppfyller kraven för i ett

slutetutgångspunktema för premiereservsystemet iSom angesen av
pensionsförmånema värdeut-paragrafen storleken beroratt avav av

vecklingen och avkastningen på de fonderade medlen. Detta är sant
försäkrade tillbeträffande sådana väljer gå livräntaöveräven attsom

och kap. lagförslaget.med garanterade belopp se avsnitt 3 §5.1 2 Det
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hur de garanterade beloppen skall bli.bestämmer Däremotstora:som
efternaturligtvis inte myndigheten sådan övergång sänka de.kan en

tillbeloppen med hänvisning myndighetens kapi-garanterade att egen
italförvaltning har gått dåligt.

till §1 kap. 312.1.3 Kommentar

FörsäkringsgivarePremiepensionsmyndigheten kan framgåAtt är sägas
redan och här bara bakgrund till definitionen2 § nämns somav en av
den försäkrade.

försäkrad och för vilken fastställtsSom det haranses var en pen-
sionsrätt för premiepension. sådan definitionEn avviker från vad som
har föreslagits för fördelningssystemet. förslaget innebärDet hu-som
vudregel enskild försäkrad bara han svenskäratt en anses som om
medborgare eller bosatt i Sverige se kap. förslaget till lag in-l om
komstgrundad ålderspension i delDs 1995:41, 2. Samtidigt kan dock

den inte försäkrad berättigad till pension. sådanEnäven ärsom vara
terminologi dock inte i premiereservsystem i försäk-ettpassar som
ringstekniska avseenden skall ansluta till vad gäller för indi-nära som
viduell privat försäkring.

ytterligare förutsättning för:En någon skall försäkradatt anses som
det också finns tillgodohavandenågot på hans premiepensions-är att

konto. konto skulle kunna ned tillEtt gå noll någon tjänadeom pen-
sionsrätt bara under något eller några få år och sedan utnyttjade tillgo-
dohavandet för efterlevandeskydd under följd Sådana fallår.en av
måste dock bli mycket ovanliga.antas

Utredningen Socialförsäkringens personkrets har haft i uppdragom
samlad begreppet försäkrad inom socialförsäk-göra översynatt en av

ringen och redovisa förslag med inriktning på enhetliga försäkrings-att
villkor skall gälla för likartade förmåner. betänkandet lagI En soci-om
alförsäkringar SOU 1997:72 föreslår utredningen den svenskaatt so-
cialförsäkringen delasskall i två delar, vilka i princip skall obero-vara
ende varandra. delen skall innehållaDen förmåner grundasav ena som
på bosättning i Sverige och den andra förmånerpå beroendeärsom av
förvärvsarbete här i landet. bosättningsbaseradeDen delen skall om-
fatta bidrag och kostnadsersättningar olika slag och den arbetsbase-av
rade delen sådana fönnånssystem inkomstbortfall. Be-ersättersom
stämmelser bosättning och arbete i Sverige, omfattningen deom av
båda försäkringsdelama, försäkringstider, utbetalningar utomlands

vissa handläggningsregler skall enligt förslaget samlas isamt en ny
ramlag, socialjförsäkringslagen, medan reglernämnaregemensam om
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särskilda författningar,kvar iskall finnasförmånerna t.ex.enskildade
AFL.

ellerden borförslagetinnebärpensionsförmåner attfrågaI somom
iden arbetarfolkpension ochförförsäkradi Sverigearbetar attär som

försäk-särskilt gällerdettilläggspension. NärförförsäkradSverige är
följande.huvudsakförslaget iinnebärarbetegrundring på av

påbörjats,harden dag arbetetgälla fr.o.m.börjarFörsäkringen att
försäk-första veckornaför de fyraintebetalasersättning ut avmen

arbetet harefter den dag dåfyra veckorgällaupphörringstiden. Den att
ellerferierledighet föranledningnågonupphört än semester,annanav
skallförsäkringenbetalasersättninguppehåll. Ommotsvarande när

betalas.ersättningengälla så längeförsäkringenfortsätterupphöra, att
tilläggspensionochför folkpensionförsäkringfortsätterVidare att

tidigarehärledas frånförmåner kantill dessamångälla i den etträtten
tillgodoräknatsden någon gånginnebärSverige.arbete i Detta att som

folkpensionför tilläggspension ochförsäkradalltidpensionspoäng är
in-Förmånerpensionspoäng.tillgodoräknadegrundas på ärsomsom

skall läggasde inkomsterskall inte beräknaskomstrelaterade somom
basbe-lägreför år räknat 24grund för förmånernatill änär procent av

loppet.
ålderspensionssys-nuvarandeförslaget från detframgått utgårSom

januariträda i kraft denskall de reglerna 1Enligt förslagettemet. nya
Utredningenålderspensionsreformen.samtidigt meddvs.1999, om

nödvändigtinte detpersonkrets harsocialförsäkringens attansett av-
har utfor-ålderspensionsreformen. Förslagetgenomförandetvakta av
inte skalli de enskilda förmånssystemenframtida ändringarså attmats

mindre justeringar i lagtexten.medförabehöva änannat
får iRegeringskansliet.närvarande inom DetFörslaget bereds för

till social-vilka ändringar förslagetdet sammanhanget övervägas som
premiepension ochföranleda i förslaget till lagförsäkringslag bör om

vålla någrabedöma torde det inteSåvitt utredningen kanvice versa.
begreppsapparaten i de båda lagarna.problem samordnastörre att

till kap. §1 412.1.4 Kommentar

Premiepensionsmyndigheten skall för varje försäkrad föra premie-ett
utvecklingen tillgodohavande. Påpensionskonto visar hansavsom

tillgodohavan-skall registreras alla händelser påverkardetta konto som
ändringar istorlek. Dit hör naturligtvis intjänad pensionsrätt ochdets

från förvaltningen och värdeförändringarsådan avkastningenrätt,
försäkradeshar förvärvats för den räkningfondandelar samt pen-som

Även intema händelser påver-sionsutbetalningar görs.som mer som
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tillgodohavandets storlek skall antecknas, fördelningkar t.ex. av arvs-
förvinster och återbäring täcka Premiepensionsmyndig-samt uttag att

Myndighetens kostnader skallhetens kostnader. framgå särskilt, även
i samband med nyintjänadkostnaderna pensionsrätt till-atttas utom

förs kontot; det alltså inte tillåtet med nettoredovisning i detär sam-
motsvarande fråga uppkommermanhanget. Någon inte beträffande de-

fondförvaltarnakostnader kostnader påverkar i ställetDessatar ut.som
fondandelsvärdet.

Bestämmelsen premiepensionskonton hör till dem skallom som
gälla också för den har fått till efterlevandepension kap.se 4rättsom

och har fått till efterlevandepension6 10 §§. Den enligt kap.4rättsom
efterlevandeskydd under pensionstiden7 § därvid den försäk-övertar

rades premiepensionskonto, och detta kommer alltså innehållaatt
uppgifter under den försäkrades livstid. Om den efterle-samma som

vande oftast torde fallet sedan tidigare också har ett egetsom vara- -
premiepensionskonto, kommer alltsådet finnas sådana kontontvåatt
för honom. Sannolikt blir det enklare överblicka vad har före-att som
kommit kontona inte slås ihop, detta något får iär avgörasom men som
den praktiska tillämpningen.

någon får till efterlevandepensionNär enligt bestämmelserna irätt
kap. efterlevandeskydd under aktivtiden, klipps4 l § däremot banden

med tillgodohavandet på den försäkrades premiepensionskonto ochav,
detta konto skall avslutas. beror efterlevandeskyddetDetta på enligtatt

kap. karaktären4 § har riskförsäkring1 med fasta ersätt-av en ren
ningsbelopp oberoende storleken den försäkradespå tillgo-ärsom av
dohavande. stället skall detI konto för denupprättas ärett nytt som
berättigad till efterlevandepensionen. kommer dock inteDet att vara
lika många uppgifter skall antecknas på sådant konto.ettsom

12.2 till kap.Kommentar 2

12.2.1 till kap.Kommentar 2 §I

Paragrafen beskriver den tillfälliga förvaltningen hos Riksgäldskonto-
Skälen för den ordning föreslås har redovisats i avsnitt 4.1.ret. som

Enligt utredningens mening kan räkna med den tillfälligaattman
förvaltningen genomsnittligt skall real årlig avkastning dvs.ge en no-
minell avkastning minus inflation eller2 3 bestämmel-Enprocent.av

hur denna avkastning skall fördelas mellan de försäkrade finns ise om
paragrafens andra stycke.

Som framgår i avsnitt kommer4.1 hela eller delar de avgiftsme-av
del hänförliga till visst intjänandeår finnas i denär tillfälligaett attsom
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intjänandeåret ochmed början i februaritvå årunderförvaltningen ca
detdecember efter intjänandeåret-marsperioden åretislut någon gång

iförenkling kanMed någonföljande året.därpå säga att genom-man
och hela års-inbetald under intjänandeåretårsavgiften finnshalvasnitt

efter intj änandeåret.under åretavgiften
har tjänat pensions-skulle de försäkrademed dettaenlighetI som

intjänandeåretberättigade till avkastning för halvavisst årrätt ett vara
principavkastningen efter dennafördelningoch hela året därpå. En av

för hålla isär de olikakompliceratemellertid krävaskulle ett system att
för-avkastningen dessa. den tillfälligamedel och Iintjänandeårens av

avgiftsmedel för två ochhela tiden finnasvaltningen kommer att -
olika intjänandeår.kortare tidunder tret.o.m. -

hela avkast-stället den enklare modellenUtredningen föreslår i att
de försäk-förvaltningen visst år tilldelasningen från den tillfälliga ett

före det år avkastningen hän-tjänade pensionsrätt åretrade somsom
enklare modell skiljer sig från dentill. Resultatet dennaför sig merav

storleken inbetalademodellen bara i den utsträckningkomplicerade av
betydelsen skillnader mins-mellan åren. Och dessaavgifter varierar av
allra delenbetydande grad det tillkas i största äratt samma personerav

efter vad försäkrad tillpensionsrätt år år;tjänar in äventyrsensom
avkastning år vinner han år.förlorar i ett annatett

procentuelltförsäkrade i formAvkastningen bör tillföras de ettav
från den till-förhållandet mellan avkastningenbestämspåslag avsom

de avgif-efter intjänandeåret ochfälliga förvaltningen året summan av
faktor försäkradsför intjänandeåret.betalats in Denter som ensom

föl-med skall följaktligen beräknasskall multipliceraspensionsrätt
jande sätt.

Avkastning tz
Z avgiñer intjänandeåret t,inbetaldaav

där
årlt
ål 2

inbetalda avgifter för visstOm år är större änettsumman av summan
fastställs för det kommer alltsåde pensionsrätter året,av som en pro-

portionell del avkastningen tillföras de överskjutande avgifts-attav
medlen och därmed bli kvar i den tillfälliga förvaltningen. i ställetOm

fastställda pensionsrätter de inbetalda avgifter-är större änsumman av
framräknade ändå vid uppräk-skall den användasprocentsatsenna,

enskildas pensionsrätter. det fallet kommer alltså delningen de I enav
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de övriga medel finns i den tillfälliga förvaltningen iatt tasav som an-
språk för uppräkningen.

till12.2.2 2 kap. 2 §Kommentar

paragrafen de viktigasteI elementen i premiereservsyste-ettanges av
nämligen kapitalförvaltningen skall ske hos fristående fondför-met, att

valtare. Vilka förvaltare kan komma i fråga i 3typer av som anges
medan valet förvaltare i det enskilda fallet behandlas i och §§.4 5av

Initiativet till Överföringen kommer komma från Premiepensions-att
myndigheten, efter det de försäkrade har anmält sina val förvalta-att av

Överföringentill myndigheten. bör lämpligen ske direkt från Riks-re
gäldskontoret till förvaltama, dvs. Premiepen-utan att passera
sionsmyndigheten. Rutinema för dessa överföringar bör ingå i myndig-
hetens och förvaltamas samarbetsavtal enligt första3 § stycket och 5 §
andra stycket.

tidigareSom bör de försäkrade ha viss tid på sigangetts atten an-
mäla sitt val förvaltare till myndigheten. detOm bedöms lämpligt,av
kan myndigheten dela Överföringen med någon veckasattupp genom
mellanrum samla ihop dittills inkomna anmälningar och begära överfö-
ring dessa medel. valperiodenNär skall de medel för vilkaär överav
någon förvaltare inte har valts föras till det statliga fondbolagetöver
enligt 5

Enligt kap. första3 2 § stycket kan den försäkrade fåbegära att ut
sin pension i form livränta med garanterade belopp. samband där-Iav
med Premiepensionsmyndigheten förvaltningen de tillgångarövertar av

tillgodohavandet den försäkradespå premiepensions-motsvararsom
konto. den paragrafensAv andra stycke framgår detta gäller ävenatt
medel tillförs I denna situation skall Överföringen enligtsom senare.
förevarande paragraf naturligtvis inte till någon fristående fond-göras
förvaltare till myndigheten. spelar härvid inteDet någon rollutan om
pensionsrätten har tjänats före eller efter det försäkradeden bör-att
jade sin pension.ta ut

12.2.3 till kap. §Kommentar 2 3

kravenHär på de fondförvaltare vill erbjuda sina tjänster ianges som
Ämnetpremiereservsystemet. har behandlats i avsnitt 4.2.

Huvudregeln den har driva vanlig fondverksamhetär rättatt attsom
i Sverige också har delta i premiereservsystemet. Härutöverrätt att
ställs det särskilda krav för detta desam-Kravenett ärsystem.upp par
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de harfondförvaltare, i den månutländskaochför svenska senarema
används iSverige.fondverksamhet i De termerutövarätt att para-som

fonder,fondbolag och derastill svenskatankengrafen för närmast men
ocksåtillämpa bestämmelsernasvårigheternågratorde intedet attmöta

fondföretag kan ha skiftandeutländskafondföretag;utländskapå orga-
möjligtdet har därför inte varituppbyggnad, ochrättslignisatorisk och

utländskaockså deskulle kunnaenhetligafinna termeratt passasom
verksamhet.och derasföretagen

skalloch de försäkradePremiepensionsmyndighetenbådeFör att
tillskall varje förvaltarefinns inomfondervilka systemet,veta som

skallfonder kunnaanmäla vilka hansmyndigheten ta emot me-somav
med anmälan börSamtidigtför premiereservsystemet.del inom ramen

utländ-motsvarandeFinansinspektionen ellerdeförvaltaren avge
fondbestämmel-fondbestämmelserna.godkända Ommyndighetska

in.bestämmelserna också lämnasnaturligtvis debörändras, nyaserna
Även den måsteförvaltningenrörande fonden ochandra ändringar av

har klarmyndigheten hela tidenmyndigheten, såtillanmälas att en
myndighetenfondernaregisteröverblick Det överöver systemet. som-

förvaltarna.registerblir samtidigt överettupprättar
samarbetetdet praktiskaockså ingå avtalmåsteFörvaltaren ett om

överföringrutiner förAvtalet skall bestämmamed myndigheten. av
kommunikationenmellan den månoch medel Iinformation parterna.

standarder skalltekniskaskall det vilkamedskall ske ADB, somanges
har detbli myndighetenpraktiken kommer dettillämpas. I att av-som

skall användas. Utgångs-teknikinflytandet på vilkengörande som
dethamyndigheten skallhärvidpunkten skall görsystematt somvara

förvaltareinte vissaansluta sig.för de flesta förvaltare Förenkelt attatt
kostnads-tekniska ellerfrånpraktiken skall bli uteslutnai systemet av

samarbeta medväljs alltså kunnadatasystemskäl, bör demässiga som
all-marknaden och byggaförekommandede vanligast systemen

Premie-framgått tidigare måstestandardlösningar. Somanvändamänt
desamarbeta medockså kunnapensionsmyndighetens datasystem sys-

försäkringskassorna.Riksförsäkringsverket ochanvändstem avsom
den enskilde läm-sig begäranförvaltaren åtaVidare måste att av

värdepappers-i och lageninformation 26 27sådan omsom avsesna
halvårsredogörel-årsberättelse ochinformationsbroschyr,fonder dvs.

välja någonvalt ellerförsäkrade hartill sådanase överväger attsom
till 26 ochpremiereservsystemet. Hänvisningenförvaltarens fonder iav

utländskt fond-värdepappersfonder innebär inte§§ lagen27 att ettom
regler iinformationshandlingar måste utformas efter deföretags som

hemlandetssvenska fondbolag, här detgäller fördet avseendet ärutan
värdepappersfonderlagengäller. Enligt 7c§bestämmelser omsom

värdepappersfonder har Finans-förordningen 1990:1123och §3 om



örfattningskommentar SOU 1997: 13 1146 F

informationenmöjlighet föreskriva skallinspektionen attatt vara av-
fattad svenska språket.

ordning där den enskilde skulleskulle kunnaMan överväga en vara
fondförvaltaren styrka sin behörighet få infor-inför att uttvungen att

mationsmaterialet med intyg från Premiepensionsmyndighetenett om
tillgodohavande hade placerats eller skulle kunnahan hade ettatt som

fonden. sådan ordning emellertidplaceras i den aktuella skulleEn vara
meningslös, eftersom alla huvud har tjänatskäligen över tagetsom

premiereservsystemet kommer bli berättigade till in-pensionsrätt i att
vad utredningen har inhämtat Fondbolagensformationen. Enligt från

heller bland fondbolagen önskemålFörening finns det inte något om en
sådan ordning.

skall fondförvaltaren ha åtagit sig inte tillämpaYtterligare någraatt
ÅtagandetSkälen för det kravet har i avsnittuttagsavgifter. 4.2.angetts

i förhållande till myndigheten i dess egenskapkommer görasatt av
fondandelsägare.blivande

förvaltaren ha åtagit sig till myndigheten redovi-Slutligen måste att
fonden. Skälen för krav och hursamtliga kostnader dettatas utsa som

utredningens mening bör bedömas i EG-rättsligt perspek-det enligt ett
tiv har redovisats i avsnitt 4.2.

framgår första stycket kan alla svenska och utländska fond-Som av
förvaltare har vanlig fondverksamhet Sverige deltai irätt utövaattsom
premiereservsystemet, och förvaltarna kan själva vilka fonder devälja
skall anmäla till Enligt andra stycket dockgäller s.k.systemet. att na-
tionella fonder inte kan användas. bestämmelseDen i lagen värde-om
pappersfonder det hänvisas till gäller visserligen bara för svenskasom
fondbolag, resultat följer för de utländska fondföretagensmen samma
del kravet i första stycket de skall ha fondverk-1 rätt utövaatt attav
samhet enligt lagen värdepappersfonder. lagen förenligt denRättenom
utländska fondföretag verksamma i Sverige nämligenatt vara anses
inte tillhandahållaomfatta någon sådana fonder fallerrätt att utan-som
för UCITS-direktivets tillämpningsområde, dvs. nationella fonder.

12. 2.4 Kommentar till 2 kap. §4

Paragrafens första mening slår fast den viktiga principen den enskil-att
de har själv bestämma hur de medel hansrätt att motvararsom pen-
sionsrätt skall förvaltas. generellDenna och gäller inte bara irätt är
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pensionsrätt. Specifikt förårliga fastställandetsamband med det av
Premiepensionsmyndigheten då skall erinradäremottillfälletdet är att

byte fondhans välja fond; det gällerförsäkradeden närrätt att avom
initiativet.enskilde måstei princip dendet taär som

föreligger behov be-inte funnit det någotUtredningen har attatt av
försäkrade får ha medlen placerade defonder denantaletgränsa som

sannolikt ha medlen placerade i endastförsäkrade kommerflesta att ett
fonder." mening skulle eventuella fördelarEnligt utredningensfåtal

med den i formbegränsning inte nackdelarnamed sådan uppväga aven
ökad administration.

föreslår utredningen Premiepensions-i avsnitt 7.6Som attangetts
allmänt informationsmaterial demyndigheten skall producera ett om

material böranmälts till premiereservsystemet.fonder har Dettasom
samtidigt med blanketten för val fond.till de försäkradeskickas ut av

för den har fått till efter-fond kan bli aktuellt ocksåVal rättsomav
eftersom kan finnas pensionsrättenligt kap. detlevandepension 4 7

förberedsfastställa för den avlidne. Enligt detkvar systematt som nu
fastställas förSocialdepartementet skall pensionsrätt dock inteinom

avlidit.försäkradedet år då den

till kap. §2 512. 2.5 Kommentar

Skälen förförvaltningen ickeväljamas medel.Paragrafen beskriver av
denredovisats i avsnitt 4.4. Som framgår där harförslaget har närmare

fondverksamhetuppläggningen det statliga bolagets lämnats öppen.av
bör det Premiepensionsmyndighetens saktidigareSom angetts vara

sitttid de försäkrade skall ha sig förbestämma hur lång göraattatt
de försäkrade i princip har fri bestämmaval. Med hänsyn till rättatt att

skall förvaltas för deras räkning bör myndighetende medelom som
myndigheten flexibelttillämpa den frist bestämmer påkunna ettsom

val förvaltare visserligen kommer tillblankett medOmsätt. aven

73 fond ikan därför bestämmelsen i 6 § första meningen bytaDet sägas rätt attatt om
regelonödig. har emellertid önskvärt ha uttryckligviss Detmån är attansetts en om

för tydlighetens skull.bytesrätten
74 uppgiñer från privata fondförsälcringsbolag har försäkringstagama iEnligt några

fonder.genomsnitt två
75 tillEnligt 2 kap. 2 § andra stycket och 3 kap. 2 § andra stycket förslaget lag in-om
komstgrundad ålderspension skall pensionsgrundande inkomst och andra pensions-
grundande belopp inte fastställas för det då den försäkrade avlidit. Om inte pensions-år

eller andra pensionsgrundande belopp har fastställts, fastställs integrundande inkomst
lagförslag. egenföretagareheller pensionsrätt se 4 kap. l § Såvitt mot-samma avser

tilläggspensionsavgift för detden uteblivna förmånen inte skall betalas årattsvaras av
den försäkrade avlidit se 3 kap. 3 § tredje stycket lagen socialavgifter.då om
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myndigheten för innan myndigheten har vidtagit någonännusent, men
del,för den försäkrades bör myndigheten alltså kunna registreraåtgärd

det hade gjorts inom den bestämda tiden.valet på sättsamma som om
däremot kommer till myndigheten efter detOm blankett medelatten

det statliga fondbolagethar förts till och anteckning det haröver om
försäkrades premiepensionskonto,gjorts på den bör blanketten be-

byte fondhandlas begäran vilket medför den försäk-attsom en om av
rade får myndighetens kostnader förbetala administrationen bytet.av
Eftersom för byten förväntaskostnaden kan bli låg, bör myndigheten
kunna genomföra bytet och kostnaden ytterligarenågonta ut utan
kommunikation med den försäkrade se avsnitt.nästa

Om den försäkrade har anmält sitt val fond i tid har valträttav men
fond inte ingår bland de fonder har hosregistreratsen som som myn-

digheten, bör medlen för den försäkrade placeras hos det statliga fond-
bolaget. sker bör dockså myndigheten kontakt med den för-Innan ta
säkrade och honom möjlighet ändra sitt val. harOm någon valtattge
det statliga fondbolaget, bör myndigheten naturligtvis inte avvisa ho-

med hänvisning till han inte ickeväljare placeraäratt utannom en
medlen för honom där.

föreslagna reglerna innebär den försäkradeDe måste göraatt ett nytt
val fond varje år. kan sig opraktiskt;Detta många försäkradeteav
kommer vilja ha medel placerade i fonder redan tillförtsatt nya som
medel för deras räkning. försäkrades önskemålDe kan emellertid antas

skiftande karaktär. Vissa kommer vilja ha de medlenattvara av nya
placerade i den fond tillförts medel för räkning;deras andrasenastsom
kommer vilja ha dessa medel placerade i samtliga fonder till-att som
förts medel för deras räkning, antingen i proportion till innehavet i re-
spektive fond eller med viss andel medlen. Andra varianter ären av
också tänkbara. täcka samtliga i lagstiftningenAtt låter sig inte gö-

förefaller inte heller lämpligt i lagstiftningenDet pekaatt ut ettras.
alternativ framför de andra. Enligt utredningens mening bör sådana
frågor lösas myndigheten i samband med utarbetandet rutinernaav av
för val och byte fond. Bland bör åtminstone några de tänk-annatav av
bara önskemål kunna finnas med på blanketten för valantyttssom ovan

fond. får emellertid överlåtasDet till myndigheten vadavgöraattav
praktiskt och lämpligt med hänsyn till ADB-rutinerär Somsom m.m.

lagtexten utformad innebär den försäkrad har valt fondär attnu en som
år inte anmälerl något val år får2 sina medel för år place-2men som
rade hos det statliga fondbolaget.

förStatens fondbolaget bör inte ligga på någonägaransvar av myn-
digheterna inom socialförsäkringsadministrationen. Bolagets relation
till förstai hand Premiepensionsmyndigheten bör renodlat af-vara av

Ägaransvaretfärsmässig karaktär. bör i stället läggas på regeringen,
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det bestäm-styrelse och fårbolagetsblir dendärmed utsersomsom
verksamhet.bolagetsinflytandetmande över

ingåstatliga fondbolagetstycket skall detandraEnligt samar-
åtagandenPremiepensionsmyndigheten och demedbetsavtal göra som

bolaget deHärigenom uppfyllerfondförvaltama.de privatakrävs av
premiereservsys-för deltagande ioch uppställsenligt 3krav 2som

temet.

kap. §till 2 612.2.6 Kommentar

placeringförsäkrades väljaingår det i denvid 4 §Som rätt attangetts
också bytahans pensionsrättde medel rätt attmotsvarar ensomav

då Premiepensionsmyndighetenförsäkrade underrättarfond. Den om
medlenoch till vilken fond han villfond han önskar lämnavilken att

genomför bytet. börvarefter myndigheten Detskall flyttas, övervägas
för fond, kan be-utarbetas särskild blankett bytedet bör av somenom

tillgänglig försäk-försäkrade och också kan finnas påställas de somav
Erfarenhetsmässigt blankett det lättareringskassornas kontor. gör atten

kan också blankettenuppgifter behövs.få de Det övervägas omsom
förvaltare bör ha plats för begäran byte.det årliga valetför en omav

det årliga valet förvaltare för många för-förefaller sannoliktDet att av
tillfälle då sina placeringar ochsäkrade kommer bli det överatt man ser

eventuella fondbyten.gör
kunnabyte har begärts försäkradOfta kommer attett som av en

andra försäkrade eller medsamordnas med byten har begärtssom av
skall genomföras andra skäl. Särskilt gäller dettatransaktioner som av

fond förbegärs under den period då valför sådana byten nysom av
Myndigheten kommer då kunna kvitta olikapensionsrätt pågår. att

säljaönskemål varandra och förvaltaren bara köpa ellermot gentemot
nettot.

paragrafen inte inom vilken tid myndigheten skall verkställaI anges
Generellt kan byten naturligtvis genomföras såbyte. måstesägasett att

möjligt, eftersom dröjsmål kan få betydande ekonomis-snabbt ettsom
den försäkrade;ka konsekvenser för vid uppenbart dröjsmål från myn-

dighetens inte utesluta den försäkrade framgångsida kan medattman
rikta skadeståndskravskulle kunna kan därför inteDetmot staten.

myndigheten dröjer med genomföragodtas byte därföratt att ett t.ex.
myndigheten räknar med kunna genomföra sådanatt att senare en
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bankdagartidsutdräkt tre-femlängrekvittning En änangettssom ovan.
godtas.börmyndighetens hantering inteför

försäkrade avdragKostnaden för bytet skall betalas denav genom
Enligt beräkningar Riksförsäk-från hans premiepensionskonto. som

förra premiereservutredningens räkninggjorde för denringsverket
genomsnittliga fondbytemyndighetens kostnader förkunde ett upp-

kr."knapptskattas till 60
tillgodohavandet i fond skall säljas, drarOm det helaär en som

kostnader för bytet från försäljningssumman ochmyndigheten sinaav
fonden. det bara del tillgodo-in återstoden i den Om ärsätter nya en av

flyttas, kan tänka sig modeller. denhavandet skall två Iman enasom
försäkrademyndigheten precis så många fondandelar denlöser som

drar administrationskostnaden och i denhar begärt, sätter restenav
fonden. den andra modellen löser myndigheten så många fond-Inya

den försäkrade har begärt plus så många andelar be-andelar som som
administrationskostnaden; i denna modell tillförs denhövs för täckaatt
precis mycket den försäkradefonden alltså så har begärt.somnya

modeller myndigheten väljerVilken dessa torde inte spela någonav
roll. det utarbetas blankett för byte fond, bör detOmstor tex-en av av

blanketten framgå hur kostnaden och hur denpå Upp-ärstorten tas ut.
gifterna också i informationsmaterial myndigheten fram-bör tas som
ställer.

till kap. §212.2. 7 Kommentar 7

bemyndigande för regeringen ellerDet Premiepensionsmyndigheten
förhär kan användas bestämma den tid vilken valinomattsom ges av

fond vilka uppgifterskall och skall lämnas vid begärangöras som om
byte fond delregeringens kan det också bli aktuellt fö-För attav m.m.
reskriva längsta tid inom vilken fondbyten försäk-begärs deen som av

genomförda.rade skall det inte bemyndi-Däremot avsiktenär attvara
gandet skall kunna användas för begränsningar den principiella val-av
och bytesrätten.

76Härvid förutsätts det inte uppkommer några förseningar förhållandenpå grundatt av
fondförvaltarenspå sida.

77 Se betänkandet Allmänt pensionssparande SOU 1996:83, underbilaga 2 till bila-
ga
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till kap. §12. 2.8 2 8Kommentar

frågor talerätt det blir aktuellt krä-Paragrafen reglerar attom m.m. om
fondandelarskadestånd någon har orsakat värdetattsom av somva av

har förvärvat för de försäkrades räkning har gått ned.myndigheten En
grundas på lagen värdepappersfonder såvittsådan talan kan 47 § om

och förvaringsinstitutet eller allmänna skade-gäller fondbolaget
kan fråga skadestånd grundståndsrättsliga regler. Det vara om av

skadeståndskrav det allmänna med stöd reglerna ibrott eller mot avom
skadeståndslagenkap. 1972:207.3

första mening slås fast det Premiepensions-första stycketsI äratt
berättigad till skadeståndet enskildemyndigheten inte denärsom -

Övrigaförsäkrade. bestämmelser i stycket har sina förebilder i kap.15
aktiebolagslagen.§5

gäller första meningen i andra stycket, medan andraDetsamma me-
i det stycket speciell för premiereservsystemet. avdragningen Detär

där skall naturligtvis från hela skadeståndsbeloppetgörassom anges
samtliga berörda försäkrade; avdragsregeln bliroch på det viset belasta

för övrigt aktuell bara inte den skadeståndsskyldige betalar ävenom
rättegångskostnadema.

skadeståndsbelopp har betalats till myndigheten, skallNär ett myn-
digheten fördela detta de försäkrade för vilkas räkning medel place-

i den berörda fonden efter vilken skada och har lidit. Reg-rats var en
tredje det sålundalema i stycket hur beräknade beloppet skall till-om

godoföras försäkradede med de regler i 6 kap. 2§överensstämmer
utredningen föreslår för den situationen medel skall tillförasattsom en

försäkrad därför hans pensionsrätt för visst har blivit höjd iåratt ett
efterhand. Bestämmelsemas innebörd behandlas i författ-närmare

till den paragrafenningskommentaren avsnitt 12.6.2.

till kap.12.3 Kommentar 3

till kap. §12.3. 3 1Kommentar

pensionen tidigast skall få vidAtt 61 års ålder framgår redantas ut av
direktiven till utredningen. ocksåDär pensionen skallattanges vara
livsvarig. i ljuset premiereservsystemetSett skall utformatattav vara

fondförsäkringssystem kan kravet på livsvarighet framståettsom som
överraskande, eftersom praktiskt alla fondförsäkringar till-taget som
handahålls tidsbegränsadi Sverige har utbetalning. Några principiella
eller försäkringsmässiga svårigheter konstruera fondförsäkringatt en
med utbetalning föreliggerlivsvarig dock inte, fast tekniken delvis blir



1997: 131SOUörfattningskommentar152 F

förenklatutbetalningvid tidsbegränsadMedan ut-manannan.en -
utbetalnings-fondandelar med antaletantaletdelartryckt bara-

komplette-läggalivsvarig utbetalningvidmånader, måste ettman
försäkradedentäcker situationenriskförsäkringsmomentrande attsom

mellanutjämningblir alltså frågagenomsnittet; detlever längre än om
tidsbegränsadvidi utsträckningi kollektivetolika försäkrade änstörre

utbetalning.
Även nuvarande stadiumstycket påreglerna i förstade två sista är

premiepensionskontottillgodohavandetstorlekensjälvklara: att av
kännetecknende centralastorlekför pensionensstyrande är ettär av

för kvinnorskall beräknas likaoch pensionenpremiereservsystemet, att
i direktiven.redanoch män anges

pensionenframstå onödigt;kan i viss månAndra stycket attsom
be-kan framgåPremiepensionsmyndighetenbetalasskall sägas avav

myndighe-handhaspremiereservsystemeti kap.stämmelserna l att av
har emellertidförsäkringsgivare.myndigheten Detoch ansettsärattten

Premiepen-påminnelse i detta kapitel detvärdefullt med ärattomen
han fort-den försäkradessionsmyndigheten är oavsettmotpart omsom

tillhar gåtttillgodohavande placerat i fonder ellersittfarande har över
belopp.med garanteradelivränta

faktisktreglerabestämmelsen inteSyftet med är rentatt vem som
frånpremiepension. måste utgåutbetalningen Manskall sköta attav

samordnas medpremiepension kommerutbetalningensjälva ut-attav
mening detålderspension. Enligt utredningensbetalningen ärannanav

förRiksförsäkringsverket får det övergripandenaturligt ansvaretatt
pensionsutbetalningama.samordningen av

finns iansökan pension och utbetalning 4Bestämmelser om omom
och 5 §§.

kap. §till 3 212.3.2 Kommentar

till livränta garanterade belopp.Paragrafen beskriver övergången med
finnas för begränsningarför denna möjlighet bör och deSkälen att som

föreslås paragrafens andra stycket har redovisats i avsnitti 5.1.
första styckets sista mening skall pensionen bestämmas medEnligt

efteri tillgångarnas värde dagar det begäranutgångspunkt tre att om
denkom till Premiepensionsmyndigheten. alltsåövergång Det är

riskövergång beskrivs i styckets andra mening då.ägersom som rum
betyder emellertid inte myndigheten måste behålla fondandelar-Det att

dagar. myndigheten skäl vill sälja fond-under dessa Om någottrena av
Ävenomedelbart, går det bra. i den situationen det dockandelama så är

fondandelama dagar efter det begäran kom in be-värdet på tre att som
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liknandeistorlek. Påpensionens sättstämmer samman-samma som
avgörande.den dagenhandelns slutvärdet vidbör det ärhang somvara

skall inte kunnamed garanterade belopptill livräntaövergångEn
tillgodohavandemöjligt få sittinteskall alltsådetångras; attvara

med liv-fondandelar. konsekvensindividuella Iförvandlat till attnytt
begäranfondvärdena dagar efter detskall bestämmas atttreräntan av

den fi-den försäkrade bärvilket innebärtill myndighetenkom in att-
andra stycket begä-dagar innebärunder dessanansiella risken att en-

ögonblick den kommeroåterkallelig iblirövergång samma somran om
oåterkallelig förstblevordning där begäranmyndigheten.till En en

tillsammans med möj-till ända skulletredagarsfristen hade gåttnär -
möjlighet till spekula-pensionsuttagpåbörjatligheten avbrytaatt ge-

marknadslägen.bekostnad i känsligamyndighetenstion på
tillgodo-helaockså övergången måstestycketandraI att avseanges

Ef-jfr avsnitt 5.1.försäkrades premiepensionskontohavandet den
myndigheten behandlainte kan ångras, börövergångtersom enen

den försäkradepartiell övergång ogiltig ochframställning som geom
ställning.tillfälle att ta ny

till kap. §3 312.3.3 Kommentar

bestämmelser behandlats i avsnittParagrafens har 5.2.
värdepappersfon-tillgodohavande placerat iden försäkradesNär är

månadsbeloppet pensionenunder pensionstiden, kommerder även av
fondandelarnas värde. Avsikten des-med växlingarna ivariera är attatt

också försäkrad reduceradväxlingar skall slå igenom när tar utensa
helhalv pension varje månad hälften vadpension, så utgöratt t.ex. av

gäller tillgodo-skulle ha varit för den månaden.pension Detsamma om
grund den försäkrade tjänar ytterli-kontot ökarhavandet på attav

skäl.pensionsrätt eller något annatavgare
reducerad andelprincip bör tillämpas någonSamma när tar ut enav

belopp. den försäkrades premiepensions-pension med garanterade När
återbäring, bör den utbetalda pensionen höjas medkonto tillförst.ex.

andel återbäringen.proportionell aven
möjligheten välja eller från efterlevandeskyddInklusive avståatt

den försäkrade alltså följande alternativenligt kap. 7§ har4 att ta
ställning till.
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Utredningen redovisar i bilaga beräkningar6 vilka behållningar deav
försäkrade under olika antaganden kan räkna med få sina premie-att

framgårpensionskonton. Som där det vid sidan storleken deär av av-
intjänade pensionsrättema tillväxten bruttonationalproduktenav-

och avkastningen frånBNP den löpande förvaltningen har störstsom
betydelse för utfallet. scenario med årligEtt real BNP-tillväxt 2en av

och årlig real avkastning 6 från den löpande för-procent procenten om
valtningen på 40 år ungefär dubbelt så behållning premie-storger
pensionskontot scenario med 0 BNP-tillväxt och 4ett procentsom pro-

avkastning den löpande förvaltningen. Exemplen i bilagan visarcent av
också det har betydelse under livet försäkrad tjänar sinnäratt stor en
pensionsrätt.

till kap.12. 3.4 Kommentar 3 §4

Ansökan pension, liksom ändringar vad den försäkrade tidigareom av
har bestämt sitt pensionsuttag, skall för ordningens skull görasom
skriftligen. Därmed inte det skulle krävas egenhändigtatt t.ex.avses en
undertecknad handling, skriftkravet bör kunna uppfyllasutan genom
meddelanden med fax, elektronisk eller andra moderna kommuni-post
kationssätt, så länge myndigheten inte finner anledning till tvekan om

äkthet.handlingens

7 Jfr avsnitt och5.3 5.4 i betänkandet Elektronisk dokumenthantering sou 1996:40.
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Bestämmelsen i andra stycket med språkligt förtydli-motsvarar ett
gande kap. andra stycket förslaget till lag inkomstgrundad§7 1 om
ålderspension del Om den försäkrade vilketDs 1995:41, 23.s. -
förmodligen blir det vanligaste fallet inte har tagit sin inkomstpen-ut
sion heller och försäkringskassan alltså skall utredning,likadangöra en

till handsligger det naturligtvis utredningsarbetet samordnas.nära att
formerna förFrågorna de sådant samarbete ochnärmare ettom om er-

till den utför huvuddelen arbetet,sättning får överenskom-part som av
mellan myndigheten och kassoma.mas

till 3 kap. §12. 3.5 Kommentar 5

Paragrafen innehåller antal praktiska bestämmelser, främstett närom
olika från den försäkradesåtgärder sida får effekt. avgörande tid-Den
punkten därvid handling kom in till Premiepensionsmyndig-är när en
heten. handling skallFrågor inkommen be-när avgörsom en anses av
stämmelserna i förvaltningslagen.10 §

Som i avsnitt kan bestämmelsen i tredje stycket5.2 andraangetts
meningen tillämpas det månatliga pensionsbeloppet skulle bliom
mycket inkomstpension från fördelningssystemetlågt. Om betalas ut
månatligen till den försäkrade, finns det dock inte någon anledning att
inte låta premiepensionen utgå månadsvis; betalningarna skall iäven
så fall samordnas. något enstaka fall kan också förhållanden-I den
försäkrades sida motivera pensionen hans begäran betalas föratt ut
andra tidsperioder månader.än

till kap.12.4 Kommentar 4

till kap. §12.4.1 Kommentar 14

paragrafensI första stycke förutsättningarna för försäkradattanges en
skall få ansluta sig till efterlevandeskyddet under aktivtiden. förstaDen
förutsättningen den försäkrade inte har tagit någon delär ännuatt ut av
sin premiepension. bestämmelsenDen skall läsas tillsammans med re-
geln i 3 § andra stycket första meningen, enligt vilken skyddet upphör

den försäkrade begär få sin pension.att utom
Vidare måste tillgodohavandet på den försäkrades premiepensions-

konto tillräckligt för under minst år bekosta det skyddstort att ettvara
den försäkrade begär. Utgångspunkten för bedömningen börsom vara

det aktuella tillgodohavandet på kontot. Detta måste med åtminstone
viss marginal kostnadentäcka för skyddet under år; försiktighetenett
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fondinnehav med iden försäkradesnedgång i värdetkräver tasatt aven
be-krävas myndighetenövrigt bör det inteberäkningen. I göratt en

sådanförsäkrades fondinnehav.utvecklingen den Endömning avav
vansklig Tillfrån allmänna synpunkterbedömning kan göra.attvara

fond. Beroendeförsäkrade helst kan bytadendetta kommer näratt som
viss hänsynbör myndigheten däremot kunnaomständigheterna ta

försäkrade.komma fastställas för denpensionsrätt kantill attatt ny
skyddet tecknas den har någon vissafår baraSlutligen av som av

avsnitt ligger avgränsningenanhöriga. i 6.2angivna Som näraangetts
socialförsäkring. olikheten föreliggertillämpas i Denden annansom

generellt godtas efterlevan-under årdock barn 20 mottagareatt som av
med tillolikhet har motiverad hänsyndepension. Denna attansetts

försäkradefinansieras direkt deskyddet i premiereservsystemet somav
skyddet.har begärt

efterle-innebär månatligEfterlevandeskyddet under aktivtiden en
månaden efter dödsfallet. Skyddetfem år fr.o.m.vandepension under är

skall tillämpas precisenkel och billig produkt,avsett att somvara en
Därför bestämmelsernabeskrivs i paragrafen. har inteden om av-som

gjorts tillämpliga för denreduceratbrytande äruttag, uttag osv. somav
heller behövs bestämmelserberättigad till pensionen. någraInte extra

skallpension eller for vilken tid pensionenansökan utgesom om om
vidare avsnitt 12.4.6.se
Efterlevandepensionen med eller två tolftedelar in-utges ettaven

modell i andra soci-komstbasbelopp månad. enkel användsEn somper
försäkringsbeloppen följdealförsäkringssammanhang skulle attvara

förändringar under de fem utbetalningsåren.med i basbeloppets Från
synpunkt skulle sådan ordning dock betänk-försäkringsteknisk en vara

skulle innebära Premiepensionsmyndighetenlig, eftersom den att mot
sig under fem år belopp storlekfast premie åtog att utge etten vars var

och myndigheten inte kunde påverka. Vid snabba ökningarokänd som
basbeloppet motsvarande värdeökningar i myndighetens kapi-utanav

talförvaltning skulle försäkringen alltså komma belasta kollektivet.att
framgår paragrafen har utredningen därför för bas-Som stannat attav

beloppet för dödsåret skall tillämpas under hela utbetalningsperioden.
gengäld föreslås bestämmelserna återbäring skall gälla.I att om-

Därigenom kan viss följ samhet med utvecklingen uppnås.en
Enligt tredje stycket skall kostnaden för skyddet fortlöpande dras av

från den försäkrades premiepensionskonto. Kostnadsbelastningen avses
alltså ske för dag. Huruvida det ocksådag blir möjligt för myndigheten

de fondandelar tillgodohavandet i anspråk iatt ta motsvararsom sam-
takt eller detta bör ske med litet längre mellanrum får bedömasma om
de administrativa byggsnär systemen upp.
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till kap. §12. 4.2 Kommentar 4 2

i avsnitt 6.1 och det nödvändigtSom 6.2 någotärangetts sättatt
begränsa riskerna för moturval. Bestämmelserna i förevarande paragraf

tillkomna i det syftet.är
Som huvudregel skall det gälla karenstid år innan efterle-etten av

vandeskyddet börjar gälla. karenstidDenna gäller alltid den försäk-om
rade 60 år han ansöker få ansluta sig till efterlevan-är över när attom

Ärdeskyddet. han däremot under 60 år vid ansökningstillfallet gäller
inte karenstiden ansökan inom månader från det dengörs tre attom

partnerskapförsäkrade ingick äktenskap eller eller blev förälder. Det
har härvid inte betydelsenågon den försäkrade vid tidigarenågotom
tillfälle, barns födelse, blivit berättigad till anslutningt.ex. ett annat

karenstid då inte utnyttjat möjligheten.utan men
Om det skulle komma ansökan med begäran skyddetatten om

skall börja gälla vid någon tidpunkt månadsskifte, börän ettannan
myndigheten naturligtvis i första hand kontakt med den försäkradeta
och reda vilken tidpunkt skall gälla. Om detta någon anled-ut som av
ning inte lyckas, får det enligt utredningens mening mestanses vara
förenligt med den genomsnittlige försäkrades intressen välja detatt
månadsskifte ligger före den dag har inärmast ansö-angettssom som
kan. Dock kan skyddet naturligtvis inte heller i sådana fall träda i kraft
tidigare vid utgången den månad då ansökan kom eller,än detnärav
skall löpa karenstid, tidigare år från det ansökan kom in.än ett att

12. 4.3 Kommentar till kap. §4 3

efterlevandeskyddetFör skall gälla den försäkrade avlideratt måstenär
han vid sin död ha någon anhörig inom den krets i första1 §som anges
stycket skall inte någon ersättning betalas börDet emel-ut.annars
lertid uppmärksammas regeln inte kräver förutsättningarna skallatt att
ha varit oavbrutet uppfyllda under tiden från tecknandet till dödsfallet.

avsnittI 6.3 har växlingar i kretsen behörigaangetts att mottagareav
kan ske skyddet går förlorat. Men förutsättningarnautan att även om
för skydd huvud inte har varit uppfylldaöver under viss periodtaget en

förutsättningarna åter på plats den försäkrade avlider,är börnärmen
han omfattad skyddet. En sådan ordning inte upphovanses vara av ger
till några försäkringsmässiga invändningar, och det skulle mycketvara

79Se3 kap. l § lagen registrerat partnerskap.om
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försäkrades sida för denfrån deförståelsefå någonsvårt motsattaatt
ordningen.

bestämmelseföreslåharUtredningen övervägt motsvararatt somen
stycket andra meningen FALandratolkningsregeln i §105 att ettom

make skallför försäkringstagarensförmånstagarförordnande till förmån
mellan makarnaäktenskapsskillnad pågickmålförfallet omomanses

dock få denbestämmelse skulledöd. sådanEnvid försäkringstagarens
omfattar makarefterlevandeskyddet intekonsekvensenologiska att

f.d. makarbetänketiden däremotundertillsammanslever sommensom
Utred-äktenskapet har upplösts.tillsammans sedanlevafortsätter att

bestämmelse. grund bestäm-inte sådan Påföreslår därförningen aven
äktenskap upplöstäktenskapsbalkenmelsen i kap. 6 § är5 att ettom

utredningensvinner laga kraft, medföräktenskapsskillnaddom pånär
försäkrade avliderefterlevandeskyddet gäller denvidareförslag att om

innan do-äktenskapsskillnad har meddelatsefter det domatt men
laga kraft.har vunnitmen

efterlevandeskyddetsituationer dåreglerar också tvåParagrafen
nämligen den då densådan situation regleras itredje 4upphör. En

vill ha skyddet.anmäler han inte längreförsäkrade själv att
premiepension.försäkrade sin Skyd-upphör denSkyddet tar utom

pensionsti-efterlevandeskyddet underdå samtidigt meddet upphör att
det inte någon luckakraft. På det behöver uppståden kan i sättetsättas

make eller motsvarande.i skyddet för
tillgodohavandet den försäkradesupphör skyddet påVidare om

för finansiera skyddet. tillgo-premiepensionskonto blir för litet Omatt
noll, upphör den enskildeända ned tilldohavandet går t.o.m. att vara

lagförslaget. framgår i avsnitt 6.1försäkrad kap. § Somse 1 3 anser
finansiera efter-inte bör finnas någon möjlighetutredningen det attatt

direkt premiebetalning från den försäkradeslevandeskyddet genom
sida.

försäkrade skall få kännedom skyddetdenFör är vägattatt om
få möjlighet skaffa sig motsvarande skyddupphöra och att annatatt

honom tillgodohavandehåll, skall myndigheten underrätta hansattom
besked skyddet kommerslut. Något exaktpå närär väg att ta attom

inte kunna lämnas i underrättelsen, eftersom till-upphöra kommer att
med valda fon-godohavandets storlek varierar värdet den eller deav

väl skickas månader förederna. Meddelandet kan mycket tvåut t.ex.
det beräknade upphörandet får inte skickas långt i förväg detså attmen

den försäkrade hinner glömma upphör.finns risk bort skyddetatt att
skulle skickasOm underrättelsen komma så tillgodohavan-att sent att

innan dagar har från efterlevan-det slut 30 gått avsändandet, gällertar
deskyddet kostnad till slutet trettiodagarsperioden.utan av
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efterlevandeskyddetOm upphör enligt de diskuterade bestäm-nu
melserna, så det fråga definitivt upphörande;är efterlevande-ettom
skyddet väcks alltså inte till liv igen den försäkrade avbryter sittom
pensionsuttag eller får tillgodohavande sitt premiepen-nytt ett
sionskonto skulle kunna finansiera skyddet. denI sistnämnda situ-som
ationen har den försäkrade dock möjlighet på ansöka efter-att nytt om
levandeskydd.

12. 4.4 Kommentar till kap. §4 4

Enligt 3 § gäller skyddet upphör automatiskt den försäkradeatt när
börjar sin premiepension. Enligt förevarandeta ut paragraf kan den
försäkrade också helst anmäla hannär inte längre vill ha skyd-attsom
det. sådanEn anmälan kan bero på den försäkrade har upptäcktatt att
de förutsättningar för efterlevandeskyddet i § inte längre1som anges

uppfyllda.är
Om myndigheten skulle få anmälan där det begärs skyddetatten

skall upphöra vid någon tidpunkt månadsskifte,än börettannan myn-
digheten på vid i förstasätt 2 § hand kontakt medtasamma som angavs
den försäkrade och reda vilken tidpunkt skall gälla.ut Om dettasom av
någon anledning inte lyckas, får det i detta fall fören-mestanses vara
ligt med den genomsnittlige försäkrades intressen välja det månads-att
skifte ligger efter den dagnärmast har i anmälan; isom angettssom
båda fallen bör alltså vid tveksamhet välja den lösning detman som ger

omfattande skyddet.mest

12. 4.5 Kommentar till kap.4 §5

Skälen för avgränsningen den krets anhöriga kan bli berätti-av av som
gade till efterlevandepension har i avsnitt 6.2. Somangetts därangetts
ligger avgränsningen vadnära brukas inom socialförsäk-som annars
ringen.

Inom kretsen tänkbara skall den försäkrade hamottagare rättav att
själv bestämma till efterlevandepensionen skall Av andrautges.vem
stycket framgår detta måste skeatt skriftligt meddelande tillettgenom
Premiepensionsmyndigheten. hellerInte här kravet skriftlig formär

utesluta meddelandenavsett befordrasatt med fax, elektronisksom
eller liknande jfr avsnittpost l2.3.4.

Utredningen har beträffandeövervägt den försäkradesatt medde-
lande till myndigheten till pensionen skall och beträffan-utgesom vem
de den ställning i olika avseenden anknyta till vad enligtpersonens som
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Utred-och förmånstagare.förmånstagarförordnandegällerFAL om
sådanvinna pånågontingstårdet intefunnitdock attharningen att en

oåterkalleligaföreteelsersådanaskulleExempelvisanknytning. som
förmånstagar-egendomenskildochförmånstagarförordnanden genom

socialförsäkringssystem.främmande isigförordnande ettte
försäk-densituationenförutser denmeningandrastyckets attAndra

efterlevandepen-skall havillhanmyndighetenmeddelatrade har vem
uppfylla.anledning inte gårnågonönskanhans attsionen att avmen

haravliden ellerutseddadenkan ärtill dettaSkälet att personenvara
denexempelvis kantillåtnatillhöra kretsenupphört mottagare;att av
denocksåSkälet kanskilt sig.make hahans attochförsäkrade vara

Även situatio-i denpensionen.fråndelvis avstårellerheltberättigade
därnästtill denvidarepensionen ärtillskall rätten person somnen

handi förstasyftet med densannoliktvilkettill denberättigad attvar
avstod.berättigade

utbetal-underefterlevandepensionen avlideruppbärdenOm som
förut-övergå till någonpensionentillkanningsperioden, rätten annan,

stycketförstai §anhörig 1sådannågondet finnssatt att som avses
den för-bestäms dåpensionenskall haskedei dettaVem omsomsom

bestämningen skalldentidpunktvid denavlidithade närsäkrade nya
denfår dockmeningenstycket andraförstaregeln igrundgöras; av

underårde har fyllt 20pensionenuppbärabarnförsäkrades även om
delaspensionenbarn skallberättigadefinns fleradetmellantiden. Om

svensktillämpningschabloniseradsåledeslika mellan dem; arvs-aven
meningen.tredjestycketförstarätt

§till kap. 6412. 4.6 Kommentar

ak-efterlevandeskyddet under12.4.1avsnitttidigare ärSom angetts
utbetalningstider.och fastamed fasta beloppproduktenkeltivtiden en

behöverbestämmelserlagensfåtal görasdärför baraDet är ett somav
efterlevandepensionen. Detillberättigadför dentillämpliga ärsom

förevarande paragraf.iräknasdet gällerbestämmelser upp
förutsättning förpremiepensionskontoFörekomsten ärett enav

framhållits iredanberättigade.till den Somårsbeskedmyndighetens
dock intekommer detavsnitt l2.1.4kap. §till 4 attkommentaren 1

förantecknas kontoskalluppgifterlika många ett en per-somvara
försäkrad.för Deefterlevandepensiontill mesthar rätt som enson som

tider för åter-belopp ochnaturligtvis deuppgifternaintressanta är om
utbetalningar.stående

storlek be-efterlevandepensionensskallkap. §framgår 4 lSom av
försäkrade avled.gällde deninkomstbasbeloppdet närstämmas somav
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tillämplig.bestämmelsen i kap. återbäring gjortsstället har 5 3 §I om
fördelas enligt den s.k. kontribu-till återbäringen skallMed hänsyn att

sig det skall bli frågaemellertid intetionsmetoden kan vänta attman
återbäringsbeloppsonågra storaom

återbetalningbestämmelserna i 6 kap.exempel på 4 §Ett när avom
har fått efterlevandepension utbe-blir tillämpliga någonpension är om

han sammanlevde med den försäkradetill sig påståtald attattgenom
sammanlevnaden hade upphört för länge sedan.dödsfallet,vid trots att

bli tillämpliga det den för-kan emellertid ocksåBestämmelserna ärom
uppgifterna; bestämmelserlämnat de oriktiga vissasäkrade har attsom

förförevarande paragraf tillämpliga den berättigadgörs ärgenom som
efterlevandepension, hindrar inte de i relevanta delar fortfarandetill att

fråga försäkrade. den försäkrade vid tecknandetgäller i den Omom av
oriktigt hanefterlevandeskyddet och den tilltänktaatt mottaga-uppgav

efterlevandepensionen sammanboende, kan dessa oriktigaren av var
§.81uppgifter alltså åberopas vid återkrav enligt kap.6 4ett

i kommentaren till avsnitt behövs inte någ-Som l § l2.4.1angetts
bestämmelser ansökan pension eller för vilken tidomra om om pen-

sionen skall framgår nämligen det ansökanAv 1 §utges. att utan utges
frånefterlevandepension under fem år och med månaden efter den då

hänvisningenden försäkrade avled. Genom till 3 kap. tredje stycket5 §
gäller huvudregel pensionen skall betalas månadsvis. Efter-att utsom

efterlevandepensionen ansökan kan den situationenutges utansom
myndigheten betalar efterlevandepensionuppstå till någonatt ut som
till han berättigad tillinte känner pensionen. berättigade borDenäratt

kanske utomlands och nås inte myndighetens utbetalningsavier. Omav
han inte har lyft pensionsbelopp före utgången efterandra åretett av
det då beloppet blev tillgängligt för lyftning,år beloppet förverkatär
enligt kap. § första stycket.8 2

till12.4. kap. §7 Kommentar 4 7

paragrafen behandlas det föreslagna efterlevandeskyddetI under pen-
sionstiden. Förslaget har beskrivits i avsnitt 6.3.

anhörigaKretsen berättigar den försäkrade teckna efter-attav som
levandeskydd enligt denna paragraf den krets iär snävare än som anges

8GSom tidigare innebär kontributionsmetoden varje försäkrad får delangetts att av
återbäringen i han kan bidragitmån ha till återbäringsmedlenssägassamma som upp-
komst.
81 Om dödsfallet faktisktvid sammanboende och förutsättningarna förparterna var
anslutning till efterlevandeskyddet förelåg, kan det dock áterkravet skallprövas om
eñerges enligt 6 kap. 4 § andra stycket andra meningen.

6 17-1251
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första stycket barn inte finnsl § 3 med. Endast makar,attgenom re-
gistrerade och sammanboende det tidigare angivna slagetpartner av
kommer i fråga.

uppmärksammasbör båda makarna i äktenskap ellerDet att ett
motsvarande kan begära efterlevandeskydd enligt paragrafen. Det ger
den stabila inkomstbilden för makarna, eftersom månads-mest samma
belopp kommer utgå så länge någon dem lever. Andra lösningaratt av

lönsamma, makarna kan bedöma dem kommerär mer om vem av som
dö först.att

i avsnitt kan efterlevandeskyddSom 6.3 detta slag inteangetts ett av
flyttas på make eller motsvarande. Om det ursprungliga för-över en ny
hållandet blir upplöst och den försäkrade ingår äkten-ett nyttsenare
skap eller motsvarande, kan han få efterlevandeskydd i förhållandetdet
bara efter ansökan enligt 8 § andra stycket.en ny

situationI kan emellertid efterlevandeskyddet börja gälla igen,en
det ursprungliga förhållandet har upplösts, nämligen dentrots att om

försäkrade på gifter sig med eller börjar leva tillsammans mednytt
Bestämmelsen i tredje stycket utformad bl.a. förärpartner. attsamma

fånga sådana situationer. Huruvida har varit gifta vidparternaupp en
tidpunkt ogiftaoch sammanboende vid spelar inte någon roll.en annan
Förutsättningen bara inte någon dem gift med någonär äratt av annan.

huvudregeln skyddetMen upphör äktenskapet ellerär att när mot-
svarande blir upplöst, och då har den försäkrade enligt 9 § pårätt att

få försäkringen omräknad till bara gälla på hans liv. Däremotnytt att
har han till skillnad från vad gäller under aktivtiden inte rättsom- -

efterlevandeskyddet under pensionstiden andra skäl,sägaatt upp av
med hänvisning till ändrade ekonomiska förhållanden för någont.ex.

makarna. kan oftaHär det risk för moturval så detsätt attav vara
verkliga skälet den andra makens hälsa har försämrats påtagligtär att
och den försäkrade räknar med det blir han blir den efterlevan-att som
de. konsekvens härmed skall inte den försäkradesI pension höjasegen
igen, den andra maken dör.om

till12. 4.8 Kommentar kap. 8 §4

Ansökan efterlevandeskyddet skall samtidigt med den för-göras attom
säkrade för första gången begär få sin premiepension. denFöratt ut

har missat detta tillfälle går det alltså inte skapa tillfälleatt ett nyttsom
avbryta pensionsuttaget och sedan begära pensio-att nytt attgenom

skall betalas ut.nen
ansökanFör skall kunna vid det tillfället krävs den för-att göras att

säkrade då gift, registrerad eller sammanboende iär sådantpartner ett
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för-förhållande i den går i sådant7 För ettsom senaresom avses
ansökningstid månader från det äktenska-hållande löper tre attomen

motsvarande. minska risken för moturval gälleringicks eller För attpet
fall karenstid år.dock i dessa etten av

möjligheten ansöka efterlevandeskyddbör observerasDet att att om
månader från det förhållande inleddesinom står öppenatt ett nytttre

också den levde i förhållande vid tidpunkt då hanför denett annatsom
begärde få sinför första gången premiepension. gällerDettaatt ut oav-

han då begärde efterlevandeskydd för sin i det förhål-sett partnerom
han gjorde det, har det skyddetlandet eller inte; i praktiken upphörtom

gälla grund bestämmelsen i tredje stycket.på 7 §att av
det inte någon anslutningsmöjlighet för-uppstår för denDäremot ny

säkrade han gifter sig med den hant.ex.om person som var samman-
han begärde fåboende med redan sin premiepension andranär att ut

stycket andra meningen.

till kap. §12. 4.9 Kommentar 4 9

eller denOm det äktenskap sammanlevnad berättigade den försäk-som
rade sig till efterlevandeskyddetansluta blir upplöst, har den försäk-att

få försäkringenrade omräknad till gälla bara hans liv.pårätt att att eget
Skälet till myndigheten inte skall företa sådan omräkningatt utan atten
den försäkrade har begärt det bl.a. det skulle uppståär att annars en
olikhet mellan upplösning äktenskap och registrerat partnerskap åav
den sidan och upplösning samboförhållande denå andra; det ärena av
enkelt för myndigheten få uppgift upplöst äktenskap elleratt ettom
registrerat partnerskap däremot inte upplöst samboförhål-ettmen om
lande. skäl den omständigheten äktenskapEtt harärannat att att ett
upplösts inte alltid innebär också sammanlevnaden upphör. Föreatt
detta makar fortfarande lever tillsammans kanske vill behållasom
skyddet efter äktenskapsskillnaden.även

12. till kap. §10 Kommentar 104

paragrafen vilka bestämmelserI den försäkrade skallanges om som
gälla för den har fått till efterlevandepension enligt 7rätt Para-som
grafen alltså 6 gäller för efterlevandeskyddet undermotsvarar som
aktivtiden, lagtekniken den omvända. Medan det i 6§ärmen anges
vilka bestämmelser skall gälla, i förevarande paragraf vilkasom anges
bestämmelser skall gälla.intesom
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pension ochansökankap. ochBestämmelserna i 3 4 5 om om
eftersom detbehövs inte här,skalltid pensionför vilken utges osv.om

livsvarig pension fr.0.m. må-ansökandetframgår7 § utgesatt utanav
första stycketförsäkrade avled; kap.då den 3 5naden efter den av

den månad dåpensionförsäkradesframgår den utges t.0.m.att egen
möj-avsnitt bör det inte hellerframhållits i 6.3han avlider. Som vara

efterlevandepension i sinfått tillför den harligt rätt att tur om-som
efterlevandepension för make ellertillvandla sin motsva-rätt en nyen

förefterlevandeskyddsedan i sin skulle begärakanskerande, tursom
make.ytterligare nyen

§till kap. 1112. 4.11 Kommentar 4

funnit dethar utredningenframgår avsnitt l2.4.5Enligt vad attsom av
efterlevandeskyddet i premi-såvittvinna påinte står något attatt avser

förmånstagarförordnandetill reglerknyta FAL:sereservsystemet oman
dock sådanavseende föreslår utredningenoch förmånstagare. I ett en

situationer beskrivs i 100 § FAL,gäller deanknytning. Det näm-som a
elleruppsåtligen dödar den försäkradeligen förmånstagarenär enen

förorsakar denhan själv ellermed bättreförmåntagare rätt än annars
uppsåtligt allvarligtförmånstagares dödförsäkrades eller sådan genom

förverkat sin till för-sådana fall har förmånstagarenvåldsbrott. I rätt
undvika stötande bör detsammaresultatsäkringsersättningen. För att

harhänvisning till 100 a§ FALgälla inom premiereservsystemet. En
paragraf.in i dennadärför tagits

situationen den försäkrade har tecknatstycket gäller denFörsta att
andraefterlevandeskydd under aktivtiden medan stycket motsva-avser

pensionstiden.underrande situation
efterlevandepensionskulle ha varit berättigad tilldenOm en-som

paragraf,sin till denna enligt förvarande gäl-ligt har förverkat1 § rätt
efterlevandepen-andra stycket föreskrivs tilller vad i §5 om vemsom

sion skall utges.

kap.till 512.5 Kommentar

till kap. §5 112.5.1 Kommentar

vilka bestämmelser i skall gälla förparagrafen FRL Pre-I anges som
försäkringsverksamhet. Avgränsningenmiepensionsmyndighetens av

skall gälla för myndigheten har diskuterats iregelverk avsnittdet som
7.1.
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grundläggande bestäm-tillsammans med denParagrafen skall läsas
verksamhet skall be-myndighetenslagförslagetmelsen i kap. 2 §1 att

i avsnitt 12.1.2försäkringsmässiga principer. Somdrivas enligt angetts
försäkringstek-bestämmelsen sådana frågorinnebär den äratt som av

reglerats särskilt skall lö-karaktär och inte harliknandenisk eller som
inom försäk-principer allmänt vedertagnaenlighet medi ärsomsas

ringsväsendet.
paragraferna i skall gällade angivna FRLinte baraDet är utansom

eller Finansin-föreskrifter har utfärdats regeringenockså de som av
Sådana be-stöd bemyndiganden i dessa paragrafer.spektionen med av

ochmyndiganden finns i kap. 1-3, 8 10, 10 10 e-107 g
§§.82 regeringendessa bemyndiganden förb Samtliga17 rätt attger

utfärda föreskrifterna, och denna möjlighetöverlåta inspektionen att
försäkringsrörelseförordningenutnyttjats fullt 49 §har ut genom

1982:790.
fö-och b har hittills inte utfärdats någraTill kap. 10 177 c

reskrifter. Till övriga paragrafer finns föreskrifter och i vissa fall även
Finansinspektionens författningssamling enligtallmänna råd i FFFS

följande:

Paragraf FFFS
beräkning för liv-kap. 1997:1 premiereserv2§7 om av

för livränta ellerförsäkringsrörelse samt
sjukränta tillhör försäkring livför-änsom annan
säkring

redogörelse för konsekvensernakap. § 1995:287 8 a om av
grunder för livförsäkring

kap. svenska försäkringsbolags periodis-9 § 1997:57 om
ka rapportering tillgångar för skuldtäckning,av

exponeringar och exponering för mark-stora
nadsrisk, samt

svenska livförsäkringsbolags skyl-1997:9 om
dighet lämna redogörelse balansräk-överatt

m.m.ning, resultatredovisning
kap. 1996:23 definition utländska7 10 § staterom av m.m.

hantering valutakursriskensamt av
kap. § 1996:23 definition utländska7 10 statere om av m.m.

hantering valutakursriskensamt av

82 Såvitt gäller finns bemyndigande3 § bara i paragrafens lydelse enligt SFSett
1995:779, inte har i kraftträtt ännu.som
83 föreskrifter utfärdade med stödDessa två 19 kap. 3 § FRL har betydelseär av men

för kap. se kommentarentillämpningen 7 9 § till 10 avsnitt l2.5.l0.även av
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tillgångarregister avseende dekap. f § 1996:307 10 om som
används för skuldtäckning i svenska försäk-
ringsbolag

livförsäkrings-information rörandekap. 1995:3110 §7 omg
bolagens riktlinjer för placering medelav som
används för skuldtäckning

föreskrifter kommer inte ha aktualitet för Premie-Alla regler i dessa att
blir inspektionens sakpensionsmyndighetens verksamhet. Det avgö-att

skallvilka delar föreskrifterna tillämpas.somra av
Bestämmelsen i andra stycket, vissa regler i skall gälla baraFRLatt

för myndighetens traditionella försäkringsrörelse, spegelbildär aven
från för fondförsäkringsbolagens del ide undantag FRL 8 §görssom

stycket4 lagen livförsäkringar medoch första 1989:107910§ om
värdepappersfonder. tillgodo-anknytning till Så länge de försäkrades

placerade i värdepappersfonder, kommer det alltsåhavanden är att
placeringsregler för Premiepensionsmyndigheten förgälla somsamma

de privata fondförsäkringsbolagen.
Enligt kap. får aktier och andelar i dotterföretag bara i10 § F RL7 a

bedömavissa fall användas för skuldtäckning. Såvitt utredningen kan
varje fall inte i inledningsskedet finnas behovkommer det i att attav

skall företag. detta skulle beñnnas lämpligtmyndigheten några Omäga
bolag förlängre fram, myndigheten skulle tillåtas inrätta ettt.ex. om

förvaltning fastigheter eller liknande, blir det bestämmelsen iav genom
tredje stycket andra meningen klart i vilka fall aktier eller andelar som

förinte får användas skuldtäckning.ägs statenav
Finansinspektionen frånbestämmelse dispenseraEn rätt attsom ger

bestämmelserna finnsde i första stycket angivna i 11

till kap. §12. 5.2 Kommentar 5 2

Bestämmelsen innebär det kommer gälla förbegränsningatt att samma
Premiepensionsmyndigheten för fjärde och femte fondstyrelsernasom
inom Allmänna pensionsfonden det gäller förvärv aktier inär av svens-
ka aktiebolag noterade vid börs eller marknadsplats.ärsom en annan
Bestämmelsen har motiverats i avsnitt 7.1.
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§till kap. 312.5.3 Kommentar 5

överskott uppkommer i Premiepensions-Paragrafen innebär att som
tillföras de försäkrade, förutsatt detverksamhet skallmyndighetens att

uppfylla sina försäkrings-myndighetens förmågakan ske attattutan
Ämnet behandlats i avsnitt Vidarei fara. har 7.1.åtaganden kommer

fördelas tiden förstaför hur återbäringen skallriktlinjer överanges
försäkrademeningen och hur den skall fördelas mellan destycket sista

andra stycket.
återbäringen skall fördelas mellan de för-sistnämnda delI sägs att

till vilken utsträckning varje försäkradssäkrade med hänsyn itagen
markerasbidragit till uppkomsten överskottet. Härigenommedel har av

kontributionsmetoden huvudmodellen, det utesluts inteär attatt men
förenklingssyfte.kan från den modellen ivissa göras t.ex.avsteg

till kap. §512. 5.4 Kommentar 4

bestämmelser i lagen årsredovisning förparagrafen vilkaI anges om
Premiepensionsmyndigheten.försäkringsföretag skall tillämpas avsom

Även förordningende föreskrifter Finansinspektionen med stöd avsom
kreditinstitut, värdepappersbolag ochårsredovisning i1995:1600 om

utfärdat i anslutning till lagen skall gällaförsäkringsföretag har FFFS
hänvisningen i kap. lagen årsredovisning2 2§1996:29. Genom om

försäkringsföretag till kap. 2-4 årsredovisningslagen blirför 2 även
årsredovisningen skallde principerna påallmänna upprättasatt ettom

överensstämmelse med god redovisningssed,överskådligt och isätt att
helhet skall rättvisande bild företagetsredovisningen som ge en av

grundläggande redovisningsprinciper tillämpligaställning och andra
torde i sin förutsätta myndigheten i sinför myndigheten. Detta tur att

också följer god redovisningssed.löpande bokföring
Finansinspektionen frånbestämmelse dispenseraEn rätt attsom ger

de i första och andra styckena angivna bestämmelserna finns i 11
i avsnitt kan sådan möjlighet behövas detSom 7.2 när ärangetts en

viss bestämmelse i redovisningslagstiftningentveksamt bör till-om en
lämpas för myndigheten. exempel kanSom naturligt-nämnas att staten
vis inte moderföretag till Premiepensionsmyndighetenbör seses som

allmänna årsredovisningslagen.kap. den5 24 §t.ex.
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§till kap. 5512.5.5 Kommentar

stycket densinförebild i kap. andra8 3 §harBestämmelsen närmast
handels-bestämmelseenligt vilkenårsredovisningslagen,allmänna ett

registreringsmyndighetenårsredovisning tillsinskall lämnabolag
från räkenskapsårets utgång.månaderinom sex

§till kap. 6512.5.6 Kommentar

informationsskyl-PremiepensionsmyndighetensParagrafen behandlar
Ämnet diskuterats i avsnitt 7.6.försäkrade. hardighet demot

försäkrade får till-skall till dePremiepensionsmyndigheten attse
i premiereserv-behöver för sininformation degång till den rättatt ta

föreslagits myndigheten skallavsnitt hartill 7.6I attsystemet vara.
myndigheten skallvarje försäkrad ochutfärda årsbesked till attett pro-

har anmältsinformationsmaterial de fonderallmäntducera ett om som
framgå placeringsinrikt-där det kan derastill premiereservsystemet,

Vad infor-förvaltningsresultat under år, kostnaderning, m.m.senare
detalj för-övrigt skall innebära kan inte i påmationsansvaret i anges

sig ställa.bestämmas de krav verksamheten visarhand måsteutan av
lättillgängligförhållanden bör myndigheten byggaUnder alla upp en

för besvara frågor från enskilda försäkrade. Påinformationstjänst att
hos de privata fondförsäkringsbolagen bör detskersätt somsamma

också möjligt för de försäkrade medåtminstone sikt göras att t.ex.
själva hämta uppgifter sitt tillgodo-telesvarsteknik och via Internet om

havande m.m.
modern IT-teknik kan också möjliggöraanvändningEn när-enav

de försäkrade och fondförvaltarna. Om myndig-kontakt mellanmare
förvaltarnas.k. hemsida bör denheten bygger Internet,en geupp

möjlighet direkt på hemsidan eller s.k. länkar från dennaatt genom- -
lämna information fondernas utveckling och andra aktuella förhål-om
landen.

särskild fråga i vilken utsträckning Premiepensionsmyndig-En är
till de försäkradeheten bör vidarebefordra sådan information admi-om

nistrativa förändringar rörande fonderna erhållermyndigheten i sinsom
egenskap fondandelsägare. kan gälla förvalt-Det överlåtelseav av
ningen fond, ändringar fondbestämmelserna, sammanläggningav en av

fonder eller uppdelning fond och liknande.av av en

84I aktiebolag räknas fristen i stället från den bolagsstämmadär resultat- och balans-ett
räkningarna fastställdes. Någon motsvarande tidpunkt svår bestämmaförär att en myn-
dighet.
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lagenfond gäller enligt 35 §förvaltningenöverlåtelseVid av enav
ochskall kungöras ivärdepappersfonder förändringen Post- In-attom

förva-hos fondbolaget ochhållas tillgängligTidningarrikes samt
tillräckliga också för de försäk-åtgärder fårringsinstitutet. Dessa anses

ytterligare åt-och alltså inte fordra någrarade i premiereservsystemet
Premiepensionsmyndighetens sida.gärder från

Ändringar godkännandefår bara medfondbestämmelsema görasav
värdepappersfonder. OmlagenFinansinspektionen 10 § enomav

fårbetydelse för fondandelsägama,väsentligändring bedöms vara av
andels-godkännande bestämmavillkor för sittinspektionen attsom

Inspektionen skall då också be-ändringen.skall underrättasägarna om
inspektionens be-skall ske. dessa fall börunderrättelsen Ihurstämma

handlande.Premiepensionsmyndighetensvägledande fördömning vara
fondandelsägarnaunderrättelse tillinte kräver någoninspektionenOm
annonsering, börskall skeunderrättelsebara beslutareller att genom

försäkrade;underrättelser till debehöva skicka någramyndigheten inte
ändratsfondbestämmelsema hardock uppgiftmöjligt bör attomenom

försäkrade. inspektionen åföljande årsbeskedet till de Omi detlämnas
underrättelser direkt tillfondbolaget skall sändasidan kräverandra att

de försäkrade påmyndigheten också underrättaalla andelsägare, bör
sätt.samma

kräver tillståndsammanläggning och uppdelning fonderOckså av
fond-värdepappersfonder. EttFinansinspektionen 33 § lagena omav

andelsägarnatillstånd skall underrättahar fått sådantbolag genastsom
förarbetena tillinspektionens beslut.planerade åtgärden och Idenom

direktunderrättelsen skall lämnasdet förutsattsbestämmelsen har att
andelsägare. sändakonsekvens härmed bör myndighetentill varje I en

sammanläggning ochberörda försäkradeunderrättelse till dedirekt om
fonder.uppdelning av

emellertid relativt säll-harSituationer det slag ärnämntssom nuav
undvika dem.fondbolagen har egenintressei praktiken; attettsynta av

Premiepensionsmyndighetensbehöva befaratorde därför inteMan att
framstårskall bli särskilt betungande.för informationen Detkostnader

bärs de försäkradenaturligt de kostnader uppståratt ge-som avsom
enskilde försäkrade ad-eftersom det inte beror på den attmensamt, en

åtgärd vidtas med den fond han har valt.ministrativ som
informa-stycket skall PremiepensionsmyndighetensEnligt andra
Riksför-samordnas med motsvarande aktiviteter fråntionsverksamhet

försäkringskassornas gällersäkringsverkets och de allmänna sida. Detta
där deförsta hand årsbeskedet. Ambitionen måstenaturligtvis i attvara

hela sin till allmän ålderspension iförsäkrade får uppgifter rättom en

5 1992/93:206 24.Prop. s.
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genomförastekniska skäl inte kanhandling. dettasamordnad Om av
fall de olika uppgifterna skick-verksamhetsåret, så bör idet första vart

försändelse.iutas samma
Även informationsinsatserna ske.samordning Ii övrigt bör aven

informationsbroschyrerdet naturligtavsnitt sades7.6 äratt att om pre-
allmänna försäkringskassornas kontorfinns på demiereservsystemet

dessa kontorkan begäras personalendet knappast attatt gene-men
behandlas i trycksakerna.besvara frågor interellt skall kunna som

Premiepensionsmyndigheten kan träffa avtal medintehindrarDetta att
kontor skall få utbildning i premie-personal vidkassorna störreattom

kvalificerad information. Blandoch kunna ävenreservsystemet merge
direktuppkopplinglåta sådan personal fåkan det övervägas attannat

myndighetens databas för begäran enskildvia terminal till att av en
uppgifter tillgodohavandet hans premiepensions-kunna hämta om

framtida pensionsbeloppkonto, myndighetens Ettprognoser om m.m.
med andra myndigheter kan inom förliknande samarbete prövas ramen

försöksverksamhetbestämmelserna i lagen 1997:290 medom sam-
medborgarkontor. ingetdera fallet bör det dock komma itjänst vid I

Premiepensionsmyndigheten överlämnar förvaltningsuppgifterfråga att
tillinnefattar myndighetsutövning något samverkande organ.som

naturligt Riksförsäkringsverket får det övergripandeDet är att an-
samordningen informationen. kan lämpligen iför Dettasvaret av anges

instruktioner.myndigheternas

till kap. §12.5. Kommentar 5 77

Paragrafen innebär Premiepensionsmyndigheten skall haatt ansva-en
livförsäkringsbolagen.rig aktuarie med kompetens i Fi-samma som

med försäkringsrörelseförordningennansinspektionen har stöd 49 §av
föreskrifter villkoren för behörighet tjänstgörameddelat attom som

aktuarie se SFS 1984:290.

till kap. §12. 5.8 Kommentar 5 8

Utredningen har i avsnitt förordat7.2 Premiepensionsmyndighetenatt
så långt möjligt skall undantagen från reglerna statligsom vara om re-
dovisning och myndigheten inte skall föremål för redovisnings-att vara

från Riksrevisionsverketsrevision sida. utredningenDäremot detanser
angeläget verket utför effektivitetsrevision hos myndigheten avsnittatt

revisorer regeringen enligt förevarande7.5. De paragraf skall utsesom
skall i första hand revidera årsredovisningen enligt lagen årsredo-om
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med den.och vad hängerförsäkringsföretagvisning för sammansom
börbåda revisorsgruppemainte denaturligtvishindrarDet att samar-
regeringenfrågor; desynpunkter ioch utbytabeta avgemensamma

förvaltning.granska ledningensskallrevisorernautsedda även
revisionen tillsina iakttagelser underskallRevisorerna rapportera

regeringenregel vilka åtgärderföreslås inte någonregeringen. Det om
detta får bedömasanledningskall vidta med rapporten, utan av rege-av

ringen.

§till kap. 955.9 Kommentar12.

Riksförsäk-skall underPremiepensionsmyndigheten ståförSkälen att
och Motsvaranderedovisats i avsnitt 3.2 7.5.ringsverkets tillsyn har

del finns i kap.allmänna försäkringskassornas 9bestämmelse för de
ålderspension.inkomstgrundadförslaget till lag§1 om

§till kap. 10512. 10 Kommentar

kap.bestämmelser i tillsynskapitel 19vilka FRL:sparagrafenI anges
Premiepensions-Finansinspektionens tillsynskall gälla för översom

straff ochdärtill kopplade bestämmelsernamyndigheten desamt om
kap..vite 21

deinspektionens tillsyn påverkas mångaOmfattningen attav avav
för försäkringsbolagen inte skall gälla förbestämmelser gällersom

skulleemellertid inte tillsynenmyndigheten. Därmed är sagt att vara
före-till kontroll myndigheten följer debegränsadsträngt atten av

och Verksamheten bör bli föremål förskrifter i 4 §§.1 ensom anges
tillgrundad bestämmelsen i kap. förslagetallsidig tillsyn, bl.a. 1 2 §

myndighetens verksamhet skall bedrivaspremiepensionlag att en-om
ochförsäkringsmässiga principer. Relationen mellan inspektionenligt

annorlunda relationen mellan inspektio-myndigheten skall inte änvara
sådana rapporteringskrav och till-och försäkringsbolagen. Mennen

direkt inriktade bestämmelserna kapi-synsåtgärder påär t.ex.som om
solvensmarginal och liknande kommer naturligtvis saknatalbas, att

betydelse.
gäller rörelsereglema kompletteras tillsyns-Liksom det FRL:snär

föreskrifter och har utfär-regler regeringen Finansinspektionensomav
med stöd bemyndiganden i lagen. de paragrafer idat Avav som anges

paragraf innehåller kap. bemyndi-förevarande 19 3 och 15 sådana
Bemyndigandet i skyldighet m.fl.ganden. 19 kap. 3 § för styrelsenom

lämna upplysningar till Finansinspektionen kan föras vidare till in-att
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har skett försäkringsrörelseförordning-spektionen, och så 49 §genom
bemyndigandet har inspektionen utfärdat flertalMed stöd ettaven.

nämligen:föreskrifter i FFFS,

för livförsäkringsbolagens konsolideringsredovisning1992:35
svenska livförsäkringsbolags skyldighet lämna blan-1995:11 attom

ketter för beräkning premiereservav
svenska fondförsäkringsbolags skyldighet lämna1995:15 attom upp-

analys årsöverskott, dödlighet och risksummorgifter om av
livförsäkringsbolags upprättande och insändandesvenska1995:24 om
årsresultatanalys avav

periodisk rapportering kapitalplaceringar, skulder och1995:65 avom
kapitalavkastning CP 1A-P 1

svenska livförsäkringsbolags skyldighet lämna1996:6 att upp-om
nyteckninggifter om m.m.

svenska försäkringsbolags periodiska rapportering till-1997:5 om av
för skuldtäckning, exponeringar och exponeringgångar stora

för marknadsrisk
svenska livförsäkringsbolags skyldighet lämna1997:7 attom upp-

gifter nyteckning och försäkringsbeståndom
svenska livförsäkringsbolags skyldighet lämna redogö-1997:9 attom

relse balansräkning, resultatredovisningöver m.m.

det gäller de föreskrifter vidPå 1 §närsättsamma som som angavs
kommer det bland dessa föreskrifter finnas regler inte har nå-att som

relevans för Premiepensionsmyndigheten. emellertidDetta utgörgon
eftersom Finansinspektioneninte något problem, själv kan bestämma

vilka föreskrifterna skall tillämpas i praktiken.av som
Bemyndigandet i kap. handlar avgifter för be-19 15 attsom om

Finansinspektionens verksamhet, gäller bara för regeringen själv.kosta
föreskrifter finns i förordningen finansie-Regeringens 1995:1116 om

Finansinspektionens verksamhet.ring av
bestämmelsernabör observeras i 16 kap. skade-Det FRLatt om

ståndsansvar för styrelseledamöter, aktuarier mil. inte har gjorts till-
lämpliga för myndighetens del. Sådana frågor får i stället behandlas
enligt de regler gäller för statliga myndigheter i allmänhet.som

12.5.11 till kap. §Kommentar 5 11

kan inte uteslutas deDet några bestämmelser i kap. och i7 FRLatt av
lagen årsredovisning för försäkringsföretag tillämpligagörsom som nu
för Premiepensionsmyndigheten i skede, den praktiskanärett senare
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Därföropraktiska.olämpliga ellersigvisarpåbörjats,harverksamheten
medgeparagrafförevarandeenligtFinansinspektionen rätt attfår un-

skalldispensmöjlighetdennalångtbestämmelsema. Hurfråndantag
inspektioneninspektionen. Omhandefterbedömasfårutnyttjas av

det ibetydande delardetbedömningentill den ärskulle komma att av
bör in-myndigheten,förinteregelverketangivnalagen passarsom

tillframställningdispensförställetdock i göraspektionen att enge
avvaktasinte kanlagändringellerlagändringregeringen enomom en -

lagändring. Detframställningsamtidigtochdispens göra omenge-
diskre-alltfördär detsituationuppståtillåtas är storalltså intebör en

rättsläget.verkligabestämmelser och detmellan lagenspans
föreskrifterdedispens frånnågontinginteParagrafen nämner om

från sinadispenserautfärdat.har RättenFinansinspektionen attsom
ändå.inspektionenbestämmelser haregna

defråndispenseramöjlighetinte någonskälliknande attAv ges
praktisktbestämmelseri 10 Dessa ärlagbestämmelser angessom

bestämmersjälvinspektionensådantutformade påalla sätt attetttaget
skall tillämpas.deutsträckningoch i vilkenhur

§till kap. 12512.5.12 Kommentar

Premiepen-för täckaavgiftsuttagetdet årligaparagrafen beskrivs attI
Ämnet behandlats i avsnitt 7.3.harkostnader.sionsmyndighetens

.inte täcksdeskall säkostnader annatDe ärtas ut somsom
i lagförslagetde bestämmelserförsta handsyftar ireservationDenna

skyldigsituationerförsäkrade i vissaden är attsäger att genomsom
för åtgär-bära kostnadernapremiepensionskontosittdirektavdrag från

styck-kap. andrakap. och 3 3 §begärt se 2 6 §själv harhandersåom
et.

lämnatsdet harförsta stycket framgårbestämmelserna iAv att
förtidpunktendenbestämmaPremiepensionsmyndigheten närmareatt

behövaavgiftsuttaget kommerskäl för dettaavgiftsuttaget. Ett är attatt
i Premiepen-åtgärdermed rad andrasamordnas ut attsom mynnaren

avsnittförsäkradeårsbesked till de seskickarsionsmyndigheten ut
7.6.

skall defi-avgifterna formelltföreslås detpraktiska skälAv att vara
myndighe-hurgrundas på uppskattningdenitiva storaatttrots aven

86 andratredje stycket och 7§likartad innebörd finns i 4 kap. l §Bestämmelser av
kostnad. bådabestämmelsen inte använder begreppet Isistnämndastycket, fast den

i före-i bemärkelsefråga kostnaderfallen det emellertid änär annan som avsesom en
varande paragraf.
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kostnader under året kommer bli; med preliminäratens att ett system
avgifter och slutavräkning skulle bli alltför omständligt. stället före-I
slås avstämning mellan faktiska kostnader och avgifter skallatt gö-en

vid årets slut och resultatet skall beaktas avgifterna för detatt närras
följande året bestäms. i linjeDetta med tanken premiereservsys-är att

skall slutet ekonomiskt eventuellt överskotttemet ett system; ettvara
skall inte kunna dras till och inte heller skall några statligastaten,
bidrag till administrationen förekomma.

framgårSom avsnitt 7.6 skall pensionsrätt för visst fast-årettav
ställas mellan december året efter intjänandeâret och det därpåmars
följande året. Därefter skall tilldelning avkastningen från den tillfal-av
liga förvaltningen ske. tredjeAv stycket i paragrafen framgår denatt

pensionsrätten skall med i beräkningen avgiften,tas ävennya av om
pensionsrätten har fastställts efter årsskiftet; huvudregel detärsom an-

behållningen årsskiftet skall läggas till grund för avgifts-nars per som
Att den pensionsrätt just har fastställts skall beaktasuttaget. ärsom en

konsekvens avgifterna skall betalas i förskott. denOmattav nya pen-
sionsrätten inte beaktades skulle den kom i för förstasystemetsom
gången inte betala någon avgift alls första året.

Som redan har se avsnitt 7.3 skall förangetts procentsatsen av-
giftsuttaget fastställas grundval uppskattning detav en av samman-
lagda värdet de försäkrades tillgodohavanden. På så kan avgiftersättav

i den takt pensionsrätter fastställs. Avgiftsuttagettas ut enligt den-som
paragraf kan dock inte ske före det år avgiften vikti-Detna som avser.

skälet för det avkastningen från den tillfälligaär förvaltningengaste att
inte känd förrän efter årsskiftet.är

Avgifterna skall dras från tillgodohavandena på de försäkradesav
premiepensionskonton, den tekniken för avgiftsuttagetnärmaremen
har lämnats till myndigheten. Avgiften kan i samband medtas ut att
medel motsvarande fastställda pensionsrätter jämte avkastningen från
den tillfälliga förvaltningen skall föras förvaltningtill enligt kap.2över
2 kanUttaget också ske myndigheten i anspråk medelatt targenom

har placerats för de försäkrades räkning dvs. myndigheten säljersom
fondandelar. fråga sådanaI försäkrade har valt livränta medom som
garanterade belopp enligt 3 kap. 2 § sker avgiftsuttaget enbart genom

anteckning på deras premiepensionskonton och motsvarande änd-en
ring i myndighetens redovisning.egen
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till kap.612.6 Kommentar

kap. §till 1612. 6.1 Kommentar

beskriver principerna för hur ändringar pensionsrättparagrafDenna av
paragrafemapremiereservsystemet medan de följandeskall hanteras i

i praktiken.hur detta skall tillanger
premiepen-framgår varje försäkrad skall hakap. 4 §Av 1 ettatt

premie-visar utvecklingen hans tillgodohavande isionskonto, avsom
Tillgodohavandet har betydelse för bland annatreservsystemet. pen-

storlek kap. denna bakgrund detsionsförmånernas se 3 1 §. Mot är
pensionsrätten återspeglas kontot seviktigt ändringarävenatt av

har det i denna paragraf tagits bestämmelseavsnitt Därför12.1.4. en
första meningen.andra stycketdettaom

skallmed vilket pensionsrätten har ändratsbara det beloppInte
tilläggförsäkrades premiepensionskonto.dock påverka den Innan re-

kontot skall till ändringsbeloppet läggasspektive avdrag pågörs en
skall be-beräknad avkastning. denna avkastningschablonmässigt Hur

första stycket.räknas framgår av
försöka återskapa den situationi avsnitt skallSom 8angetts man

avsättningen till premiereservsystemet hadehade förelegat omsom
Till ändringsbeloppet skall därför först läggasblivit från början.rätt

respektivefrån den tillfälliga förvaltningen tillförtsden avkastning som
försäkrade för detta belopp. avkastningenskulle ha tillförts den Hur

andraförvaltningen fördelas framgår kap.från den tillfälliga 2 1av
förvalt-avkastningen från den tillfälligastycket se avsnitt 12.2.1. När

erhålls det belopp vid sänkning pensions-ningen har lagts till som, av
till premiereservsystemet respektive, vid höj-felaktigträtten, avsatts

ning pensionsrätten, felaktigt inte till premiereservsystemet.avsattsav
schab-Till detta framräknade beloppet skall läggasdet på sätt en

beräknad avkastning från den fondförvaltning harlonmässigt ägtsom
ha avsättningen till premiereserv-respektive skulle ägt rum omrum

från början. Skälen för ordningen medhade blivit rättsystemet en
har redovisats i Uppräkning skallschablonmässig avkastning avsnitt

skattebetalningslagen.ske med den s.k. basräntan enligt 19 kap. 3 §
den gäller för sexmânadersBasräntan räntesatsmotsvarar som

statsskuldväxlar.
paragrafen skallframgår basränta räknas från och med denSom av

änd-april andra året efter intjänandeåret dagen för beslutet1 t.o.m. om
Tidpunkten från vilken beräknas harring pensionsrätten. skallräntaav

pensionsrätt tjänats visst skallvalts med tanke på åratt ettsom vara
andra efter intjänandeåret kap.fastställd den 31 året se 4senast mars

förslaget till inkomstgrundadförsta stycket lag ålderspension.l 1 § om
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i avsnitt skall iSom 8 regler gälla förangetts stort sett samma an-
ställda och egenföretagare. Det visserligen inte lika självklartär att
ändringsbeloppet skall räknas pensionsrätten höjs förnärupp en egen-
företagare höjs förden anställd, eftersom egenföretagaren inärsom en
den själv skall betalasituationen ytterligare avgifter. Emellertid anser
utredningen det logiskt här räkna ändringsbeloppetävenmest att upp
till den nivå schematiskt skulle ha uppnåtts korrektsettsom om en- -

Ändringsbeloppetavsättning hade frångjorts början. skall dock läggas
till den försäkrades premiepensionskonto först samtliga avgifternär

betalda enligt 16 kap. skattebetalningslagen.12§ Enligt dessaanses
bestämmelser skall betalning ske före utgången fjärde månaden efterav
den månad då skatten debiterades. Om avgifterna har betalats helt inom
denna tid läggs ändringsbeloppet till den försäkrades konto. Har avgif-

inte betalats alls eller endast delvis medför detta pensionsrät-terna att
bortfaller respektive sänks efter beslut allmän försäkringskassaten av

se 8 kap. andra stycket förslaget2 § till lag inkomstgrundad ålder-om
spension. pensionsrättenOm sänks får Premiepensionsmyndigheten
därefter behandla den lägre pensionsrätten det isättnya, som anges
förevarande paragrafs första stycke. De angivna reglerna har tagitsnu

meningen.i andra stycket andra
Paragrafens tredje stycke tillkommet främst med tanke denär nu

behandlade regeln för egenföretagare; innan tillgodohavandet på pre-
miepensionskontot har justerats, skall någon överföring enligt 2 § inte
göras.

PremiepensionsmyndighetenFör skall få kännedomatt attom pen-
sionsrätt har ändrats eller avgifter betalats får det i förordning införas
bestämmelser myndigheten skall underrättas detta.attom om

12. 6.2 Kommentar till kap. §6 2

I paragrafen regleras förfarandet i de fall då ändringsbeslutet innebär
pensionsrätten har höjts.att
Som framgår paragrafens första stycke skall medel motsvarandeav

det uppräknade beloppet föras från den tillfälliga förvaltningenöver
hos Riksgäldskontoret till den försäkrades fonder. Beloppet skall för-
delas mellan fonderna i förhållande till värdet innehavet i varjeav
fond. Skälet till detta den försäkrades innehavär i olika fonderatt

bör portfölj. praktikenI innebärsammantagna överföringenses som en

87 lagtextenI hänvisas bl.a. till lagen 1994: 1744 allmänna egenavgifter. Iom
1997/98:1 föreslås lagens rubrik skall ändras till lag allmänattprop. om pen-

sionsavgift.



FötfattningskommentarSOU 1997: 131 177

till den försäkrades fonder Premiepensionsmyndigheten köperatt nya
bör framhållasfondandelar för hans räkning. det naturligtvisDet att

finns hinder för Premiepensionsmyndigheten där så kaninte något att,
tillgodose begäran från den försäkrade hur medlen skallske, en om

placeras.
stycke regleras det fallparagrafens andra då den försäkrade harI

pension ändringen skall genomföras. fall skallbörjat sådantInärutta
uppräknade beloppet fördelas på förfluten respektive framtidadet pen-

sionstid. den försäkrade har tagit partiell pension skall detta be-Om ut
aktas vid fördelningen. del beloppet förfluten tidDen av som avser
skall betalas klumpsumma till den försäkrade. Detta överens-ut som en

med vad föreslås gälla i fördelningssystemet se Dsstämmer som
den försäkrade1995:41, del 249. Om har avlidit, får beloppet is.

stället betalas till hans dödsbo.
del beloppet framtiden skall fördelasDen mellan denav som avser

försäkrades fonder enligt vad har föranledaochsagtssom nyss en om-
räkning framtida pensionsbelopp. den försäkradeOm har gått överav
från fondförsäkring till livränta med garanterade belopp skall beloppet i
stället föras till Premiepensionsmyndigheten. Skälet till dettaöver är att
det då myndigheten själv för kapitalförvaltningen.är som ansvarar
Även i detta fall skall Premiepensionsmyndigheten omräkninggöra en

framtida pensionsbelopp.av
det gäller egenföretagare har börjatNär sin pension harta ut ut-som

redningen, för undvika rundgång i lösningövervägtatt systemet,en en
innebär den del avgiften förfluten tid inteatt tas utsom av som avser av

den försäkrade, eftersom den skulle betalas retroaktivgenast ut som
pension till Utredningen befararhonom. emellertid sådan ord-att en
ning skulle administrativt krånglig och har därför vidstannat attvara
inte fram sådant förslag.lägga något

till kap. §12. 6.3 Kommentar 6 3

paragraf handlar förfarandet ändringsbeslutetDenna innebärnär attom
pensionsrätten har sänkts.

och andra meningarnaFörsta i paragrafens första stycke utgör en
spegelbild föregående paragrafs första stycke. Medel motsvarandeav
det uppräknade beloppet skall föras från den försäkrades fond el-över
ler fonder fondandelardvs. skall säljas till den tillfälliga förvaltning-

hos Riksgäldskontoret. har för tillämpningenDet dessa bestäm-en av
melser ingen betydelse den försäkrade har börjat pension. Omta utom

försäkradeden har gått från fondförsäkring till traditionell livrän-över
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uppräknade beloppet betalas Premiepen-skall detteförsäkring, av
sionsmyndigheten.

det avdraghar börjat pension, föranlederden försäkradeOm ta ut
framtidapremiepensionskonto omräkningfrån hansgörs en avsom

pensionsförmånerna skall beräknas medeftersompensionsbelopp ut-
försäkrades premie-tillgodohavandet vid varje tid dengångspunkt i

pensionsbelop-Därmed blir de framtidapensionskonto 3 kap. l §.se
till premiereserv-skulle ha blivit avsättningenlägre vad deän ompen

detblivit från början. konsekvenshade Detta ärrätt attsystemet en av
skulle ha gjortsbetalats högre pensionsbelopptidigare har änut som

hade från början.avsättningen till premiereservsystemet blivit rättom
från vad skall gälla i fördelnings-ordning skiljer sig dockDenna som

förpåverkas inte de framtida pensionsbeloppenDär attsystemet. av
för förfluten tid. Skälet till olikheten härhög pension betalats är, som

håll, premiereservsystemet skall i ekonomisktflera andra att ettvara
hänseende slutet system.

fall tillgodohavandet den försäk-andra stycket regleras det påI att
det belopp skall drasrades premiepensionskonto inte täcker som av

första egenföretagare, dvs.från kontot. Bestämmelsen gäller i hand en
förvärvsarbete.inkomstförsäkrad har annatavsom

sänks för egenföretagare kan beropensionsrättenAtt atten en
pensionsgrundande inkomst förvärvsarbete har fastställtslägre annatav

eller avgifter inte har betalats. Såvitt egenföretagareatt svararavser
till pension skyldighet betala avgifter. egenföreta-Enrättenmot atten

denskall tillgodoräknas pensionsrätt endast på den andel av pen-gare
förvärvsarbete densionsgrundande inkomsten annat motsvararav som
Enligt skattebetalningslagen skallandel avgifterna har betalats.somav

månad andraavgifterna betalda vid utgången juni åretsenast avvara
Eftersom pensionsrätt tjänats visst årefter intjänandeåret. ettsom

fastställd den andra efter intjänandeåretskall 31 åretsenast marsvara
fall pensionsrätt fastställas medel föraskommer i många och överatt

till förvaltare innan egenföretagaren har betalat de motsvarandeännu
avgifterna. egenföretagaren sedan inte betalar avgifterna ochOm pen-
sionsrätten därför sänks, kan det i enstaka fall inträffa tillgodoha-att
vandet på hans premiepensionskonto inte täcker det belopp skallsom

fonder till Riksgäldskontoret.föras från hans Skälet till detta kanöver
antingen fondandelarna har sjunkit i värde eller pensionsut-att attvara

betalningar har gjorts under mellantiden. sådana fall resterandeI måste
belopp återkrävas den försäkrade. gäller i den situationenDetsammaav

88 följande frånResonemanget i det utgår egenföretagaren i det enskilda fallet baraatt
haft pensionsgrundande inkomst förvärvsarbete.har Om han också har hañannatav

inkomst anställning, fårpensionsgrundande jämkas däreñer.resonemangetav
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därför lägre pensionsgrundande in-pensionsrätten har sänkts attatt en
förvärvsarbete fastställts. försäkradehar Om den harkomst annatav

får återkravet i stället riktas hans dödsbo.avlidit, mot
återkrav skall riktas egenföretagare inteSkälet till att mot en men

situationer den kopplingen mellananställd i dessa nämndaärmot en
sådan koppling saknas det gälleravgifter och pensionsrätt. En när an-

får avgifter inte har betalats arbets-ställda. pensionsrättDe även om av
avgifter arbetsgivaren betalar, till skillnadgivaren. Vidare deär som

egenföretagaren betalar, definitiva i den meningenfrån de avgifter som
avgifterna inte betalas tillbaka pensionsrätten för den anställdeatt om

pensionsrätten för egenföretagare sänkssänks. Om däremot annaten av
betalats, skall egenföretagaren tillgodoräk-skäl avgifter inte harän att

motsvarande de för mycket betalda avgifterna. dettabelopp Iettnas
stället för återkräva det felande beloppet denfall skulle i att avman
kvitta beloppet de för mycket betalda avgifterna.försäkrade kunna mot

ordning sig emellertid opraktisk, bland bak-sådanEn annat motter
skattebetalningslagen.grund det skattekontosystemet seav nya

bestämmelse Premiepensions-tredje stycket har tagitsI atten om
får helt eller delvis efterge krav återbetalning detmyndigheten om

blifinns särskilda skäl. Eftergift återkrav egenföretagare kanmotav en
det fallet pensionsrätten har sänkts grund avgiftaktuellt i att attav

och egenföretagaren befinner sig i besvärlig ekonomiskinte betalats en
social situation. det gäller återkrav i den situationen denoch När att

anställd eller egenföretagare har lämnat oriktigaförsäkrade upp-- -
gifter e.d. kan eftergift också meddelas den försäkrade har lämnatom
de oriktiga uppgifterna i god tro.

till kap. §12. 6.4 6Kommentar 4

Bestämmelserna i denna paragraf har i fråga inkomstpension frånom
fördelningssystemet sin motsvarighet i kap. första och tredje7 10 §

lagen inkomstgrundad ålderspension. Till skillnad frånstyckena om
bestämmelser föreslås här den försäkrade skall betalasistnämnda att
för utbetalade beloppet.på det mycket Skälet till detta detränta är att

skillnad mellaninte bör någon återkrav enligt denna paragraf ochgöras
enligt Därför bör ocksååterkrav 3 i aktuella fall tillämpas bas-nu

skattebetalningslagen.enligtränta
Situationer där eftergift kan meddelas harär, nämnts, närsom nyss

den försäkrade har lämnat de oriktiga uppgifterna i god eller befin-tro
sig i besvärlig ekonomisk och social situation. Vidare har för-iner en

fattningskommentaren till kap.4 6 § se avsnitt l2.4.6 getts ett exem-
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där eftergiftpel speciell situation återkrav och återkravpå aven annan,
paragraf bli aktuellt.enligt denna kan

till kap.12.7 7Kommentar

till kap. §12. 7.1 Kommentar 7 1

fråga förvaltningsmyndigheters handläggning ärenden gällerI om av
i förvaltningslagen inte någon avvikande bestäm-bestämmelserna om

författning förvaltningsla-melse har meddelats i 1 och 3en annan
bestämmelsen.så fall gäller dengen. I

utredningen omfattandei avsnitt 9 såSom attangetts ettanser re-
tagits till laggelverk för överklagande har i förslagetm.m. som upp om

behövsinkomstgrundad ålderspension se 1995:41 inte såvittDs avser
utvecklas i följande skallpremiereservsystemet. Som det inärmare

undantag, de vanliga reglerna i förvaltningslagenstället, med några
tillämpas.

förvaltningslagen varigenomEnligt huvudregeln i 20 § skall beslut
myndighet ärende motiveras, ärendet myndig-avgör ett om avseren

hetsutövning enskild. Skälen får dock utelämnas helt ellernågonmot
eller detdelvis beslutet inte går någon någonpart emot om av an-om

uppenbart obehövligt upplysa skälen. skä-anledning Omär attnan om
bör myndigheten begäran denlen har utelämnats, på är partav som om

upplysa honom dem i efterhand.möjligt om
skall också normalt underrättas beslutet. beslutetEn Om gårpart om

och kan överklagas, skall han underrättas hur han kanparten emot om
förvalt-överklaga det. Underrättelsen behöver inte skriftlig 21 §vara

förslaget till lag inkomstgrundad ålderspension finnsningslagen. I om
vissa bestämmelser avviker från de nämnda. Skälen för dessasom nu
särbestämmelser har inte någon bäring på premiereservsystemet.

kap. förslaget till lag inkomstgrundad ålderspensionI 8 2-13 om
finns bestämmelser ändring och beslut. Dessaomprövningom av er-

förvaltningslagens bestämmelser rättelse skrivfel och lik-sätter om av
nande omprövning beslut 27-2826 § §§.samt av

Enligt förvaltningslagen får beslut26 § innehållerett som en upp-
enbar oriktighet till följd myndighetens eller någon skrivfel,av annans
räknefel eller liknande förbiseende den myndighet harrättas av som
meddelat beslutet. rättelse sker skall myndighetenInnan den ärge som

tillfälle sig, ärendet myndighetsutövningpart att yttra motom avser
någon enskild och åtgärden inte obehövlig. rättelsemöjlighetDennaär
gäller vilken beslut det fråga Motsvarande be-äroavsett typ av om.
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in-förslaget till lagförsta stycket 1i kap. 4 §stämmelse finns 8 om
ålderspension.komstgrundad

inkomstgrundad ålders-lagförslaget tillOmprövningsinstitutet i om
förvaltningslagen;gäller enligtdetomfattandepension änär sommer

beslutfår överklagaenskild intehuvudregelbl.a. gäller ettatt ensom
9,präglas de föreslagnai avsnittSomdet harinnan omprövats. angetts

för fastställandegällerdet beslutsmönstertill delreglerna stor somav
fastställandeoch belopp ochinkomsterpensionsgmndande pen-avav

antalet ärenden gårminskamed reglernasyftesionsrätt. Ett är att som
förvaltningsdomstol.till allmän

medbehöva räknaskall intebedömningutredningensEnligt man
premiereservsystemet. Systemetöverklaganden i ärsärskilt många en-

enskildfå beslutkonstruktion, och detsin ärkelt till rörär somsom en
sida.Premiepensionsmyndighetensfrånbedömningberoende av en

omprövningsinsti-motsvarandenågotföreslår därför inteUtredningen
överklagandensig antaletSkulle det visapremiereservsystemet.i atttut

får frågan påblir prövas nytt.större än väntat,
förvaltningslagen alltsåreglerna idelpremiereservsystemetsFör är

huvudsak följande.innebär itillräckliga. Dessa
skyldighet ändramyndighetsförvaltningslagen regleras27 §I att

helt klaraBestämmelsen sikte påuppenbart oriktigt.beslut tarärsom
kanändringenbeslutet gäller baraändraskyldighetenfall och att om

enskilddrabbar någonutredning och intetidsödandenågongöras utan
omprövningblir aktuellt meddet typisktärenden där ärDe settpart.

felaktigt betung-tidigare meddelatmyndighetenenpartsärenden där ett
ansökan.avslagitbeslutande t.ex. en

skyldighetenförvaltningslagen gäller endastiBegränsningarna 27 §
sina beslutmöjligheter ändraMyndigheternasbeslut. attomprövaatt

ändrasgynnande beslut kan dockfelaktigtlängre. Ettsträcker sig något
medbeslutet försettssituationer.speciella Dessabara i vissa är när ett
beslutetsäkerhetsskäl krävertvingandeåterkallelseförbehåll, när att

felaktigt därför denbeslutet blivitomedelbart ochåterkallas när att en-
myndigheten.vilselettskilde

skall alltsåförvaltningslagenomprövning enligt 27 §Frågan tasom
hindrarfinns dock ingetmyndigheten.självmant Det attsomavupp
det gällerfråga hos myndigheten. Närinitierar dennanågon annan

initia-sådantdet till handsliggerpremiereservsystemet närmast att ett
Riksförsäkringsverket.försäkrade ellerfrån dentiv kommer

till myndigheten fråganvanlig anledning ompröv-En att tar omupp
Omprövningsskyldigheten gälleröverklagats.beslutet harning är att

den hög-dock inte klaganden hosden situationen,nämligen också i om

89 grunder, uppl., 1992, 87Förvaltningsprocessrättens 7:eRagnemalm, Hans,Se s.
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instansen har begärt beslutet tills vidare inte skall gälla ellerattre om
beslutsmyndigheten redan har överlämnat handlingarna i ärendet till
denna instans. Skyldighet beslut föreligger inte helleromprövaatt om
det i fall finns särskilda skäl myndigheten ändrar beslutet.annat mot att

myndighetenOm ändrar överklagat beslut så klaganden begär,ett som
förfaller överklagandet automatiskt 28 §.

På föreslås gälla inom fördelningssystemetsätt skallsamma som
beslut enligt den särskilda lagen premiepension kunna överklagasom

den beslutet och Riksförsäkringsverket. Skälet till attav som avser av
Riksförsäkringsverket tillerkänns klagorätt verket skall verka förär att

bestämmelserna premiepensionsförsäkringen tillämpas likfor-att om
migt och rättvist kap.se 95 §. För verket skall kunna tillvara sinatt ta
klagorätt måste verket underrättas Premiepensionsmyndighetensom
beslut. vilka fall ochI på vilket Riksförsäkringsverket skall under-sätt

besluten får regleras i instruktionenrättas för Premiepensionsmyn-om
digheten.

Den maj infördes1 1996 obligatorisk tvåpartsprocess i förvalt-en
ningsdomstolama, där det allmänna företräds den myndighetav som
först beslutade i saken. ordningenDen innebär förvaltnings-attnya en
myndighet beslut ändras förvaltningsdomstol kan överklagavars av en
domstolens avgörande. Vidare förvaltningsmyndighetenär motpart om

enskild överklagar myndighetens beslut i domstol. Tvåpartsproces-en
gäller i socialförsäkringsmåläven se 20 kap. 12 AFL. Riksförsäk-sen

ringsverket får dock allmän försäkringskassas uppgiftöverta i län-att
och kammarrätten föra det allmännasrätten talan. Verket skall föra det

allmännas talan i Regeringsrätten.
bestämmelserDe i dag gäller för socialförsäkringsmål föreslåssom

också gälla för mål enligt lagen inkomstgrundad ålderspensionom
utom för mål pensionsrätt och pensionspoäng. Samma ordningom
bör gälla för mål enligt lagen premiepension.om

Klagotiden för talan Premiepensionsmyndighetens och allmänmot
förvaltningsdomstols avgörande också densamma föreslåsär gällasom
inom fördelningssystemet.

Om omprövning begärts beslut och Riksförsäkringsverketettav
överklagar beslut, skall enligt kap.9 ll förslaget§ till lagsamma om
inkomstgrundad ålderspension beslutet inte ärendet iomprövas utan
stället överlämnas till allmän förvaltningsdomstol. enskildesDen begä-

omprövning skall då överklagande. Bestämmel-ettran om anses som
kap.20 tredje10 § stycket skallmotsvarar AFL, bak-sen, som motses

grund bara enskild får begära omprövning ochatt enskildattav en en
inte får överklaga beslut innan det har Verketett däremotomprövats.
skall överklaga direkt. Därmed kan den situationen uppkomma i fråga

och beslut den försäkrade begärett omprövning ochattom samma ver-
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ärendet i dess hel-praktisktdåharöverklagar. Detket attansetts mest
förvaltningsdomstol.till allmänöverlämnashet

Även situationennaturligtvis denkanpremiereservsystemetinom
försäkradinititivPremiepensionsmyndigheten påuppstå taratt av en

Riksförsäkringsverketbeslut ochomprövningfrågan ettavomupp
myndigheten kunnasådant fall tordeöverklagar beslutet.samtidigt I

finns särskil-med hänvisning till detbeslutetunderlåta ompröva attatt
angåendebeslutet 27 §myndigheten ändrar seskälda mot att ovan

förvaltningslagen.
vilka åtgärder Premiepen-enkel frågainte alldelesEn är av

överklagbara beslut. Klartskallsionsmyndigheten ärsom anses som
fåhandläggning ansökanmyndighetensemellertid att utatt omav en

iefterlevandeskyddetfå ansluta sig tillellerpension utmynnarattom
Även fråganmyndighetens prövningöverklagas.beslut kan av omsom

leder tillefterlevandepensionföreligger betalaförutsättningar ettutatt
överklagbart beslut.

förefallersidaåtgärder från myndighetensBeträffande vissa andra
åtgärd beslut, ibeteckna myndighetensformalistisktdet väl ettatt som

försäkradeåtgärd denmyndigheten vidtar denfall så längevart som
försäkradefond. dengäller val och byte Ombegär. Detta t.ex. anserav
den vidhållergjort fel, bör myndigheten,myndigheten har attatt om

uttryck iställningstagande komma tilllåta dettaåtgärden riktig, ettär
kan överklagas.beslut som

fattasPremiepensionsmyndighetens beslutfall kommermångaI att
gäller beslutautomatisk databehandling.med hjälp Detta t.ex. omav

automatiskfattas med hjälpförhållandet beslutenpension. Det att av
beslutet utelämnas.medför inte skälen för kan Den-databehandling att

bestämmelserutifrån förvaltningslagens sefråga får bedömas ovanna
Även frågan denförvaltningslagen. prövningenangående 20 § av om

i förvaltning-beslutet reglernaförsäkrade skall underrättas styrsom av
torde mångaangående förvaltningslagen. islagen 21 § Detse ovan

försäkrade be-behov underrätta denfall inte finnas något ettatt omav
innehållet i oli-till det har fattats. stället kommerslut i anslutning Iatt

skicka tilldet årsbesked myndigheten skallka beslut framgåatt av som
leder inte till rättsförlust för den försäkrade,de försäkrade. någonDetta

från det klaganden fick del besluteteftersom klagotiden räknas att av
eller fick kännedom det.annars om

till kap. §12. 7.2 Kommentar 7 2

skriftligt ochföljer beslut skall överklagasförvaltningslagenAv att ett
be-skall lämnas till den myndighet meddelatöverklagandetatt som
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slutet första23 § och andra styckena. Vidare gäller det denäratt
myndighet har meddelat det överklagade beslutet prövarsom som om
överklagandet har kommit i tid 24 §.rätt

överklagandeHar kommit för skall myndighetenett normaltsent,
avvisa överklagandet. I överenstämmelse med vad föreslås gällasom
inom fördelningssystemet har emellertid i denna paragraf tagits en
bestämmelse överklagandet skall ha kommit i tidatt rättom anses

det inom klagotiden har kommit till Riksförsäkringsverket,om en
skattemyndighet, allmän försäkringskassa eller allmän förvalt-en en
ningsdomstol.

12. 7.3 tillKommentar kap. §7 3

detNär gäller överklagande till kammarrätten länsrätts beslut i målav
enligt denna lag och kammarrättens sammansättning vid prövning av
sådana överklaganden har utredningen inte funnit skäl för någon annan
ordning den föreslås gälla inom fördelningssystemetän se 8 kap.som

§ förslaget19 till lag inkomstgrundad ålderspension.om

12. 7.4 Kommentar till kap.7 §4

Denna paragraf med kap.8 förslagetöverenstämmer 21 § till lag om
inkomstgrundad ålderspension. Enligt förvaltningsprocesslagen28 §
1971:291 får den domstol skall överklagandet förordnapröva attsom
det överklagade beslutet tills vidare inte skall gälla.

12.8 tillKommentar kap.8

12.8.1 Kommentar till kap. §8 1

dennaI paragraf slås fast försäkrads tillgodohavande premie-att en
pensionskonto inte kan överlåtas, eller Förfogandenpantsättas utmätas.
i strid med denna bestämmelse alltså ogiltiga.är

Enligt 1 kap. 4 § skall varje försäkrad ha premiepensionskonto.ett
Som beskrivits i kommentaren till den bestämmelsen avsnitt 12.1.4
skall alla händelser påverkar tillgodohavandets storlek registrerassom
på detta konto. Dit hör bland pensionsutbetalningar. Detta inne-annat
bär pensionsbelopp dras från kontot förstatt ett utbetalningnär görsav
och beloppet därmed blir tillgängligt för lyftning. Fram till denna tid-
punkt gäller således förbudet överlåtelse, pantsättning ochmot utmät-
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pensionbeloppet har blivit tillgängligt för lyftningning. kan denNär
överlåta eller det. Beloppet kanförsäkrade emellertid vidpantsätta

tidpunkt bara enligt bestämmelserna utmätningdenna utmätas om av
utsökningsbalken.i kap. pensionsbeloppet har lyftslön 7 Närm.m.

enligt de reglernadet också vanliga utmätning.kan utmätas om
första stycket konkurslagenkap. 3 § 1987:672 följerAv 3 att

inte kan inte ingår i konkursbo.egendom Enligt kap.3utmätas ettsom
kan konkursförvaltaren i anspråk gäldemärens lön4 § e.d.ta attgenom

för konkursboets räkning begära utmätning enligt kap. utsökningsbal-7
ken. sådan utmätning pågår vid konkursensOm början kan utmätning-

fortsätta för konkursboets räkning se kap. stycket7 19 andra utsök-en
ningsbalken.

ingått ihar inte utredningens uppdrag frågorDet övervägaatt om
hur till premiepension bör behandlas vid bodelning. Enligträtten

kap. första stycket äktenskapsbalken10 3 § gäller emellertid rättig-att
heter inte kan överlåtas eller i fall personligtärannat artsom som av
inte skall ingå i bodelning, det skulle strida vad gäller förmotom som
rättigheten. försäkrads tillgodohavandeEn på premiepensionskonto
kan, inte överlåtas. Tillgodohavandet också till sinsagts, ärsom nyss
konstruktion knutet till den försäkrades låt det i fallattperson, vara

kap. kan till efterlevande.4 7 § Tillgodohavande påöversom avses
premiepensionskonto torde därför inte ingå i bodelning. pensions-Ett
belopp tillgängligt för lyftning torde dock ingå i bodelning.ärsom

12. till 8 kap. §8.2 Kommentar 2

för deSkälen bestämmelser föreslås i denna paragraf har beskri-som
vits i avsnitt 10.1.

till kap. §12. 8.3 Kommentar 8 3

Bestämmelserna i denna paragraf har sin motsvarighet i 9 kap. 10§
förslaget till lag inkomstgrundad ålderspension. bestämmelsernaDeom
kompletteras regel undantag från sekretess i kap. fjärde7 7 §av en om
stycket sekretesslagen. Ett sådant undantag skall gälla också för Pre-
miepensionsmyndigheten förslagetse till lag ändring i sekretessla-om

författningsförslag 2.gen,

90Med lön jämställs vissa andra förmåner exempelvis belopp utgårsom som som pen-
sion eller livränta.
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till denna reglering behovet kunna samordnaBakgrunden är attav
ersättningar till också erhåller allmänutbetalningen enav person som

uppgift bland premiepension läm-ålderspension. Genom att annatom
ersättningbelopp beräknas. exempel kankan alltså Somrättutnas

tjänstepensioner samordnade med allmännamånga denärnämnas att
tjänstepensionen utfyllnadålderspensionen det sättet utgöratt en av

till viss nivå. Syftet med regleringenden allmänna pensionen ärupp en
fusk missbruk andra förmåner,också förhindra eller arbets-att t.ex.av

löshetsersättning.

till 8 kap. §12. 8.4 Kommentar 4

Bestämmelserna i denna paragraf kap. första9 13 §motsvaras av
till lag inkomstgrundad ålderspension. Sistnämndastycket förslaget om

innehåller också andra stycke s.k. ATP-förbindelser.paragraf ett om
sådan förbindelse åtar sig arbetsgivare, inteGenom ären en som av-

betala tilläggspensionsavgift den lön betalasgiftsskyldig, på utatt som
Till följd förbindelsen tillgodoräknas arbetstaga-till arbetstagare. aven

pensionsgrundande inkomst anställning. Eftersomlönenren som av
arbetstagaren erhåller pensionsrätt för inkomsten,detta innebär ävenatt

finns det inte något behov sådan bestämmel-premiepensionsrätt, av en
i lagen premiepension. betänkandet lag socialförsäk-I Ense om om

ringar föreslås möjligheten tecknaSOU 1997:72 ATP-att att
förbindelser bort.tas
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Författningskommentar, övriga13

lagförslag

till förslaget till lag13.1 Kommentar ändring iom
sekretesslagen 1980: 100

Skälen för de föreslagna sekretessbestämmelsema har redovisats i av-
snitt Förslaget till ändring i10.3. kap. innefattar också de7 7§ änd-
ringar föreslagits i Ds 1995:41.som

till förslaget till lag13.2 Kommentar ändring iom
socialförsäkringsregisterlagen 1997:000

Förslagen till ändring i l-3, och innebär Premiepen-11 12 att
sionsmyndigheten inordnas i det för socialförsäkringsre-systemetnya
gister vid sidan Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkrings-av
kassorna.

föreslagna bestämmelsen iDen 13§ medför Premiepen-attnya
sionsmyndigheten blir registeransvarig för det eller de registerensam

förs särskilt för myndigheten. Enligt 14 § tredje stycket det vi-ärsom
dare huvudregel bara Premiepensionsmyndigheten skall få hasom som

tilldirekt åtkomst sådana register. det nödvändigtOm för ärende-är
hanteringen får dock Riksförsäkringsverket och försäkringskas-även

sådan åtkomst.sorna ges
avsnitt l2.5.6 har diskuterats möjlighetenI Premiepensionsmyn-att

digheten skulle träffa avtal informationssamarbete med för-störreom
säkringskassor och kassornas personal därvid fåskulle direktupp-att
koppling till myndighetens databas för på begäran enskildatt av en
kunna hämta uppgifter tillgodohavandet hanspå premiepensions-om
konto sådan situationI uppträder emellertid försäkringskas-m.m. en

personal ombud eller uppdragstagare för myndigheten, ochsans som
någon lagregel kassans åtkomst till registret behövs därför inte.om
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Kommittédirektiv

Utformning det reformeradeav

ålderspensionssystemets premiereservdel

Dir. 1997:46

Beslut vid regeringssammanträde den 13 1997.mars

Sammanfattning uppdragetav

särskild utredare skall lägga fram förslagEn teknisk utformningom av
den del det reformerade ålderspensionssystemet utgörsav som av pre-
miepension premiereservsystemet. uppdraget ingårI att presentera
lagförslag rörande det premiereservsystemet föreslåoch de änd-nya
ringar nödvändiga i gällande lagar.ärsom nu

Utredaren skall bl.a.

föreslå lägsta för det årliga belopp för den enskilde fårgränsen som-
föras för förvaltning i premiereservsystemet,över

vilka konsekvenser förändringar fastställd pensionsrättöverväga av-
bör få i premiereservsystemet och föreslå hur sådana förändringar
bör hanteras,

administrativa hänsyn eller kostnadsskäl talaröverväga mot attom-
premiepensionsrätt skall kunna tjänas efter premiepen-uttag av
sion och åldersgräns,övreutan

överföring till kapitalförvaltare kan ske vid tidigareöverväga om en-
tidpunkt efter det pensionsrätt har fastställts,än att

hur kapitalförvaltningen skall från uppbördöverväga arrangeras av-
ålderspensionsavgift till fastställande pensionsrätt eller den tidi-av

tidpunkt kan bli aktuell hur avkastningen kapitaletpåsamtgare som
skall fördelas mellan dem tjänat pensionsrätt under det aktu-som
ella året,

hur pensionsavgifter skall förvaltas tillsöverväga premiereservsys--
träder i kraft hur avkastningen från denna förvaltningtemet samt

skall fördelas mellan individerna,
analysera de ekonomiska konsekvenserna den interimistiska för-av-
valtningen i olika hänseenden,
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premiereservsystemetutformningaralternativaredovisa somav-
offentliga finanserna,debelastningenminskar

försäkringsfunk-hand innebäri förstaordning attöverväga somen-
myndighetsformen väljs,myndighet och,handhastionen omav en

myndighet,lämpligförslag pålämna
försäkringsrörelsen,gälla förregler börvilkaöverväga som-

innehåll,försäkringensförslag pålämna-
rättsliga för-innebär deti första handordning attöverväga somen-

regleras iförsäkradeförsäkringsgivaren och denmellanhållandet
avtal,

bör finansieras,administrationförsäkringsgivarenshuröverväga-
val fond bör ske,och hurnäröverväga av-

kapitalförvaltningen,rörelseregler föröverväga-
information,frågor samtöverväga om-

beslutpreskription, överklagandefrågor såsom samtöverväga av-
tvistlösning.

Bakgrund

reformerat ålderspensionssystemförRiktlinjer1 ett

regeringen fö-antagit de riktlinjerjuni 1994Riksdagen har den 8 som
1993/94:250, bet.ålderspensionssystem prop.framtidareslagit för ett

rskr. 1993/942439.1993/94:SfIJ24,
huvuddrag ålderspensionssystemetinnebär i sinaRiktlinjerna att

pensionsförmånernaochobligatorisktallmäntskall system attettvara
reformeradeförvärvslivet.under hela Detskall inkomstenbaseras
förmånsbe-skillnad från det nuvarande,skall tillpensionssystemet

avgiftsbestämtstämda pensionssystemet ett system.vara
uppbyggt enligtskall till huvuddelenreformeradeDet systemet vara

användsinnebär avgiftsintäkter löpandevilketfördelningsprincipen, att
skall dockunder period.utbetalning pensioner Dettill sammaav

medel indivi-premiereservsystem där påkompletteras med avsättsett
för ålderspensionpremiereservkonton, vilka skapar underlagduella en

den finns kontotdet sparande och avkastning pågrundas på somsom
för frivilligaenligt i huvudsak principeroch beräknas samma som pen-

sionsförsäkringar.
riktlinjerna skall två procentenheterEnligt de riksdagen antagnaav

ålderspensionsavgiften avgiftsunder-den totala 18,5 procentomav
och pensionsrätt där.laget till premiereservsystemet Föravsättas ge

före för vilka avsättning skall skerfödda år 1954 göras enpersoner
avsättning. Enligt riktlinjerna skall för premiereservsystemetkvoterad

vidare gälla följande.
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Avsättningen medel skall registreras individuella konton. Av-av
sättningen skall grunda enskilt pensionssparande innefattande civil-ett
rättsligt bindande åtaganden. Pensionsrätt skall beräknas på försäk-
ringsmässiga grunder enligt i huvudsak de principer gäller för fri-som
villiga, individuella pensionsförsäkringar. De årliga förmånerna skall
dock bestämmas likapå villkor för kvinnor och premiere-Inommän.

skall det finnas möjlighet välja efterlevandeskyddservsystemet att ett
förmånstagarförordnande.genom

Från det avgift betalats till dess den enskildesatt pensionsrättatt
fastställs i samband med taxeringen året efter avgiftsåret skall de av-

medlen förvaltas i särskild ordning.satta
De medel inom premiereservsystemet skallavsätts förvaltassom av

särskilda kapitalförvaltare, privata eller statliga, väljs den för-som av
säkrade. Förvaltarens uppdrag skall omfatta enbart kapitalförvaltning.
Försäkringsfunktionen skall handhas centralt Riksförsäkringsverket,av

skall för premieinbetalningaräven till kapitalförvaltaren,som ansvara
beräkning pensionsbelopp och utbetalning pension. Förvaltningav av

pensionsmedel får bedrivas endast efter tillstånd meddelasav som av
Finansinspektionen. På kapitalförvaltarna skall det ställas krav påstora

korrekt information till de försäkrade.att ellerEn flera statliga ka-ges
pitalförvaltare skall inrättas för förvaltning medel frånav personer som
vill välja sådan lösning. dessaFör skall fullt gälla place-uten samma
ringsregler för privata kapitalförvaltare. De statliga kapitalförval-som

skall verka på lika villkor och i full konkurrenstarna med de privata
kapitalförvaltama. demFör inte själva väljer någon kapitalförval-som

skall det finnas flera andra statliga kapitalförvaltare.tare Mellan dessa
kapitalförvaltare skall utjämning skillnader i avkastning göras.en av
Kapitalförvaltaren skall årligen fastställa behållningen och avkastning-

på respektive försäkrads pensionskonto underrätta Riksförsäk-samten
ringsverket detta. Förvaltade medel skall oberoende medlenom av om
förvaltas i privat eller statlig regi behandlas lika i skattehänseende.

Till dess det inrättats ordning för förvaltningenatt medlen in-en av
premiereservsystemet enligt de föreslagna riktlinjerna skallom ovan

medel förvaltas ochavsatta på säkertgemensamt ett sätt.
För Finansinspektionens tillstånd bör flera grundläggande krav kun-
ställas på kapitalförvaltama såsom de kan hantera de riskerattna som
förenade med kapitalförvaltningen.är Den kompetens och erfarenhet
omfattande kapitalförvaltning finns inom AP-fondens organi-av som

sation bör till vid utformningen dentas statliga kapitalförvalt-vara av
ningen för inte själva väljer kapitalförvaltare. kapital-Förpersoner som
förvaltningen bör placeringsreglerna utformas med förebild från de
regler gäller för livförsäkringsbolagen. Placeringar i tillgångar isom
utlandet eller utställda i utländsk valuta bör i den mån det förenligtär
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utformasbörPremiereservsystemetregler begränsas.EES-avtaletsmed
eller fåralltförkapitalförvaltare inte blirenskildaså ettstorasätt att

enskilda företag.ägarinflytande ibetydande
Ålderspension tidigastskall kunnainom premiereservsystemet tas ut

bör kunnaförsäkrade fyller år. Pensionenden 61månad dåfr.0.m. den
pension. börpartiell Dethel pensioninte bara ävenutantas ut somsom

frånålderspensionavbrytamöjligheterinte uttagöppnas att ett pre-av
utbetalas,börjatviss del därav gångellermiereservsystemet som enen

beträffande ålderspen-föreslås möjligtfrån vadtill skillnad som vara
således inte kunnaförsäkrade skallfördelningssystemet.sion från Den

från premiereservsystemet. Denålderspensionåterkalla ett uttag av
antingen livsvarigt ellervälja pensionenförsäkrade skall kunna att ta ut

tio sådant val skalltidsperiod fem eller år.begränsad Ettunder omen
ändras.inte kunna

Premiereservutredningen2

detseptember bemyndigade regeringenden 1994beslut 1Genom stats-
försäkringuppgift föredra ärenden allmänråd har till attatt omsom

frånuppdrag med utgångspunktsärskild utredare medförordna att,en
1993/94:25O Reformering deti propositionenvad regeringen angett av

frågor rörande premiereservsys-pensionssystemet, utredaallmänna ett
förslag hurpensioneringens och lämna påinom den allmännatem ram

tekniskt bör utformas.detta system
anfördes inledningsvis följan-till utredningsuppdragetdirektivenI

de.

för förslagen skall premiereservsystemUtgångspunkten ettvara
från kapitalför-central statlig försäkringsfunktion skildmed en

välja mellanförsäkrade skall ha möjlighetvaltningen. Den att
Ålderspensionstatliga kapitalförvaltare. från premie-privata och

enligt försäkringsmäs-skall beräknas i huvudsakreservsystemet
frivilligt efterle-siga grunder och kunna kompletteras med ett

mångfald kapitalförvaltningen och långsiktigtvandeskydd. iEn
kravkapitalavkastning bör eftersträvas samtidigt högahög som

upprätthålls.säkerhet

i huvudsak de principer redovisatsDirektiven baserades på isom ovan
redogörelsen för de riksdagen riktlinjerna församband med antagnaav

dock frågan vilket statligtpremiereservsystemet, attangavs om organ
den centrala försäkringsfunktionen skulle beredas inomskall skötasom

utredaren skulle hålla sig informeradRegeringskansliet och att om re-
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förutomutredaren,Vidareberedning. attsultatet denna attangavsav
skullepremiereservsystemet,detrörandelagförslagpresentera nya

nödvändiga.gällande lagarändringar iförslaglämna som ansesnu
Låft-förordnades civilekonomen Lennartdecember 199421Den

Premie-Utredningen,utredare.särskild namnetantogsomsomman
principiellt slag ochvissa frågorfannreservutredningen, att av mervar

för-detaljer ochalla tekniskaför debatt innanbli föremålbehövde mer
därför redovisaUtredningen beslutadeutformades.fattningsförslag att

utredningen sitt del-överlämnadejuni 199626arbetet i Denetapper.
pensionssparande 1996:83.SOUAllmäntbetänkande

för-Premiereservutredningensförredogörs i korthetföljandedetI
slag.

överordnade målen för premiereservsyste-deUtredningen attanser-
hög kapitalavkastning. Dess-valfrihet och långsiktigtbörmet vara

medoch förenatenkelt, begripligt, säkertbör systemetutom vara
regelverketönskemål uppnås bästkostnader.låga Dessa attgenom

förhållanden jämförba-till rådandemöjligt anknyterså långt som
områden.ra

premiereservsystemet utformasföreslårUtredningen ettatt som-
förvärvsaktiv ålder sparskedet.sparande under Denrenodlat en-

han/honfår vid valfri tidpunkt från detskilde pensionsspararen att
för pensionsförsäk-använda vad tecknafyller 61 år sparats attsom

Utredningen föreslår premiereservsyste-pensionsskedet.ring att
med hänsynAllmänt pensionssparande APSfår benämningenmet

förslaguppläggning utredningens har.till den som
sker inomunder den förvärvsaktiva tidenKapitalförvaltningen ett-

försäkring. Försäkringsfunktionen fårrenodlat sparsystem utan
pensione-betydelse för den enskilde först i samband meddärmed

särskilda värde-Förvaltningen de sparade medlen sker iringen. av
pappersfonder väljs den enskilde fram till dess attspararen,som av

Förvaltningen till-i pension. kräver Finansinspektionensdenne går
tillstånd förvalta APS-fonder meddelas skall fond-stånd. Innan att

godkänts Finansinpektionen skallbestämmelserna ha ocksåav som
lämplighetsprövning det sökande fondbolaget. statligtEttgöra aven

fondbolag skall också bildas. Vid pensioneringstidpunkten används
innestående medel för tecknande pensionsförsäkring hos denav

försäkringsgivaren.statliga
förfarandet föreslås i sammandrag följande.praktiska bli Soci-Det-

alförsäkringsadministrationen SFA fastställer intjänad pensions-
skall tilloch det belopp APS. samband med be-Iavsättasrätt som

slutet avsättningens storlek översänder SFA blankett till denom en

17-12517
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fond. Blanketten skickas den enskilde direktenskilde för val av av
medverkantill berört fondbolag SFA.utan av

överförts till fonden sker kommunikationenEfter det medlenatt-
medverkan.mellan fondbolaget och pensionsspararen SFA:sutan

sinaFondbolaget för register och lämnar årliga beskedöver sparare
behållning ochtill bl.a. dennes avkastning.omspararen

fond förden inte väljer sina pensionsmedel ickeväljareFör som-
för förvaltningen.Riksförsäkringsverket sköterStatenansvarar re-

med konto förgistreringen dessa hos SFA och densparare svararav
årliga informationen till dem.

skall iFondernas placeringsregler huvudsak utformas efter förebild-
för värdepappersfonder.från vad gäller Medlen skall placerassom

så tillfredsställande riskspridning uppnås.att en
i skall möjlighetPensionssparare APS ha förmånstagaresättaatt-

till sparkapitalet. förmånstagare inte harOm eller för-satts ett
månstagarförordnande inte kan verkställas, ingår sparkapitalet i den
avlidne pensionsspararens kvarlåtenskap. efterSparkapital avli-en
den skall således inte återföras till kollektivet i stället tillfallautan
den avlidnes efterlevande.
Efter överförandet till pensionsförsäkring ombesörjer den statliga°
försäkringsgivaren förvaltning den enskildes pensionssparande,av
beräkning pensionsbelopp, utbetalning utfardandepension ochav av

årliga pensionsbesked. Utredningen särskilt statligtatt ettav anser
försäkringsaktiebolag bör inrättas för sköta den centrala försäk-att
ringsfunktionen.
Pensionen skall fem eller tio eller livsvarig.år Försäkringen° vara

frivilligtskall kunna innehålla efterlevandeskydd utformatett som
s.k. återbetalningsskydd dvs. återbetalning pensionskapitalett av

inklusive avkastning.
APS-medlen skall varken under sparskedet eller pensionsskedet be--
lastas med kapital- eller förmögenhetsskatt.någon

Premiereservutredningens delbetänkande har remissbehandlats. Ett
femtiotal remissinstanser har lämnat synpunkter på betänkandet.

Ungefär femtedel remissinstanserna avstyrker förslaget atten av
dela premiereservsystemet i sparskede och pensionsskede.ett ettupp

instanser framhåller förslagetDessa strider direktiven ochatt mot att
premiereservsystemet skall försäkringsmässigt uppbyggt redan ivara
inledningsskedet.

Förslaget den centrala försäkringsfunktionen inom börAPSatt
skötas statligt försäkringsaktiebolag avstyrks cirka tredje-ettav av en
del remissinstanserna. dessaAv drygt hälften privataävenattav anser
försäkringsbolag skall släppas dennapå marknad medan övriga in-
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den-bör handhamyndighethänvisning tillmedavstyrker attstanser en
förslag.utredningenstillstyrkerremissinstanserfunktion. Tvåna

fungerande premiereserv-för välpåpekarinstanserMånga att ett
för informa-väl fungerandemycketfinnasmåste det systemettsystem

enskilde nöd-det för denmångationsförmedling. Likaså ärattmenar
vilket inne-pensionsbehållningsbesked,samlat, årligtmedvändigt ett

bör inrättas.centralt registerbär att ett
och Försäk-däribland Riksförsäkringsverketremissinstanser,Några

premiere-förslag till utformningringsförbundet, har lämnat avegna
servsystemet.

Uppdraget

för utformningenUtgångspunkter premiereservsystem1 ett m. m.av

betänkande harPremiereservutredningensberedningenVid rege-av
partier bakom pensions-med de borgerliga ståri samrådringen som

premiereservsystemet bör hafunnitöverenskommelsen att en annan
EnligtPremiereservutredningen föreslagit.deninriktning än rege-som

enligt för-premiereservsystemet uppbyggtmening skallringens vara
under intjänandetiden.säkringsmässiga principer även

fram förslag teknisk utformningskall läggasärskild utredareEn om
ålderspensionssystemets premiereservdel.reformeradedetav

arbete beakta de överväganden hittillsUtredaren skall i sitt som
reformerade ålderspensionssystemet. Utredarenfråga detgjorts i om

därför hänsyn tillskall ta

ålderspensionssystembetänkandet Reformerat SOU 1994:20,-
1993/942250 Reformering det allmänna pensions-propositionen av-

systemet,
betänkande 1993/94:SfIJ24,Socialförsäkringsutskottets-

promemoria Reformerat pensionssystem lagSocialdepartementets --
ålderspension,inkomstgrundad Ds 1995:41, samtm.m.om

Utvidgad avgiftsskyldighetSocialdepartementets promemoria vad-
ålderspension, Ds 1995:55.m.m.avser

skall också beakta de ställningstaganden inomUtredaren görssom ra-
politiska samrådet ålderspensionsreformen.för det breda ommen

skall utredarens förslag förenligtVidare med Sveriges åtagan-vara
anledning medlemskapet i sidanden med EU. De rättsakter vidav som,

Romfördraget, främst aktuella i detta sammanhangär ärav
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livförsäkringsdirektivet 79/267/EEG, 90/619/EEG ochförsta-tredje-
92/96/EEG,

överlåtbaraför företag för kollektiva investeringar idirektivet vär--
UCITS-direktivet85/611/EEG,fondföretag, det s.k.depapper

genomförande likabe-successivt principendirektivet av omom-
trygghet 79/7/EEG,kvinnor och i fråga socialhandling mänav om

för1408/71/EEG tillämpningenrådets förordning systemenom av-
anställda, egenföretagare eller deras familje-social trygghet när

inom gemenskapen,medlemmar flyttar samt
259/68/EEG intagits i artikel bilagarådets förordning ll VIII isom-

personalstatuter.EU-institutionemas

den sistnämnda rättsakten skall kompletteras i svenskFrågan rättom
inom Regeringskansliet betänkandetbereds för närvarande se Pen-

sionssamordning för svenskar i EU-tjänst SOU 1996:57 Utred-av
pensionssamordning med EU-institutioner.ningen om

2 Pensionsrätt inom premiereservsystemet m. m.

reformeradesamtliga försäkrade i det âlderspensionssystemet skallFör
fastställas pensionsrätt pensions-det varje år 18,5 procenten om av

grundande och andra pensionsgrundande belopp. sålun-inkomster Den
fastställda pensionsrätten delas i inkomstpensionsrätt ochda upp pre-

procentenhetermiepensionsrätt. Inkomstpensionsrätten 16,5utgör av
premiepensionsrätten återstående procentenheter.pensionsrätten och 2

motsvarande premiepensionsrätten och avkast-beloppEtt summan av
från den interimistiska kapitalförvaltningen till premie-ningen avsätts

födda åren skall särskildaFör 1935-1953reservsystemet. personer
regler gälla. Vissa undantag skall vidare gälla för den inte för-som

omfattning.värvsarbetat i viss minsta
administrativa skäl finnasbör lägsta för det årligaDet gränsenav

för enskilde får föras för förvaltningbelopp den i premiere-översom
skall lämna förslagUtredaren utformningen så-servsystemet. av en

konstruktionerdan Olika tänkbara. alternativEtt denärgräns. är att om
pensionsrätt för premiepension skulle ha fastställts understiger ettsom

fastställs ingen pensionsrätt förvisst belopp, premiepension be-utan
pensionsrättloppet i stället för inkomstpension. Ett alternativannatger

den lägsta det belopp får föras till kapital-är gränsen överatt avser som
falletförvaltare. det bör de årliga beloppI understiger den-senare som

ackumuleras och föras till kapitalförvaltaregräns över när gränsenna
uppnådd. kombination dessaEn alternativ också möjlig.är ärav



Bilaga 1 197131SOU 1997:

följdkomma ändras tillfastställd pensionsrätt kanbeslutEtt attom
vilka konsekvenser såda-Utredaren skallomtaxering övervägam.m.av

bör ha medel redanfastställd pensionsrätt påförändringar somavna
kapitalförvaltare.eller förts tillpremiereservsystemettill överavsatts

tillinnebär medel skall återförassådan förändringOm staten,atten
avkastning dessa medel bör hanteras.hurskall utredaren överväga

skall tillförasförändring innebär medelsådanOm däremot att pre-en
fall vilketskall utredaren och i såmiereservsystemet, överväga om,

för eventuellt bortfall avkast-enskilde bör kompenserasdensätt, av
skall bära kostnadenskall utredarenning. Vidare överväga vem som

Utredaren skall vid sina bedömningar beaktaöverföringar.för sådana
proposition för skattebetal-kommanderegeringens ett nytt systemom

ningar.
skall pensionsrätt kunna tjänasfordelningssystemetInom utan

hinder pågående pensionsuttag.åldersgräns och Detsam-övre utan av
utgångspunkten det gäller intjänande premiepen-bör när avvarama

ellerUtredaren bör dock administrativa hänsynsionsrätt. överväga om
partiellttala för pensionsrätt efter helt ellerkostnadsskäl kan uttagatt

enbart in-premiepension eller efter viss ålder skall kunna tjänas inav
fördelningssystemet.om

Interimistisk kapitalförvaltning3

uppbördFörvaltning från ålderspensionsavgzj till3.1 av
fastställande pensionsrättav m. m.

procentenheter ålderspensionsavgiften skall,Två nämnts,av som nor-
och där.malt till premiereservsystemet pensionsrätt Avsätt-avsättas ge

förasningen skall emellertid inte till kapitalförvaltare i takt medöver
förstavgifterna betalas in, intjänad pensionsrätt har fast-närutanatt

ställts. kan ske tidigast i samband med taxeringen året efter detDetta år
pensionsgrundande inkomsten tjänas respektiveden desom pen-

sionsgrundande beloppen Utredaren skall dock övervägaavser. om
överföring till kapitalförvaltare, åtminstone såvitt deldenavser som
grundar förvärvsinkomster,sig på kan ske vid tidigare tidpunkt änen
den angetts.som nu

det anförda följer den del ålderspensionsavgiftenAv att av som av-
premiereservsystemet måste förvaltas i särskild ordning frånser upp-

börd till fastställande pensionsrätt eller den tidigare tidpunktav som
kan bli aktuell. Medlen skall förvaltas uppdelning individ, ef-utan per

storleken den avsättning till premiereservsystemet skalltersom som
för varje individ inte känd.göras ännu är
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Utredaren skall föreslå regler och lämplig organisation för denna
förvaltning. Vid utformningen reglerna för placering medlenav av
skall utredaren särskilt beakta det kommer ske ständigt tillflö-att att ett
de medel till förvaltaren. Utredaren skall också hurövervägaav av-
kastningen kapitalet skall fördelaspå mellan dem tjänat insom pen-
sionsrätt under det aktuella âret.

Utredaren skall analysera samtidig överföring till kapitalför-om en
valtare samlade avsättningar fåårs kan negativa konsekvenser förettav
de finansiella marknaderna.

Förvaltning pensionsavgzfter3.2 tills premiereservsystemetav
träder krafti

Avsättning pensionsavgifter till framtida premiereservsystemettav
påbörjades år 1995. Sedan dess placeras elva influtnaprocent av
tilläggspensionsavgifter på räntebärande konto hos Riksgäldskonto-ett

På kontot hos Riksgäldskontoret läggs de medlenret. avsatta samman
uppdelning individer.på Utredaren skall denna lös-utan överväga om

ning bör gälla fram till dess premiereservsystemet har i kraftatt trätt
eller lösning bör väljas, exempelvis den ordning ut-om annanen som
redaren valt för förvaltning ålderspensionsavgifter från uppbörd tillav
fastställande pensionsrätt.av

premiereservsystemetNär har i kraft skall pensionsrätt förträtt
premiepension fastställas för förfluten tid. Pensionsrätt fastställs inte
för dem avlidit före utgången föreåret ikraftträdandet. Avkast-som av
ningen från den interimistiska förvaltningen under dessa år skall läggas
till den fastställda pensionsrätten. Utredaren skall hur dennaöverväga
avkastning skall fördelas mellan berörda individer.

pensionsrätt förOm premiepension skall fastställas för hela den ret-
roaktiva tiden vid och tillfälle eller allt kapital från den inte-ett samma
rimistiska förvaltningen skall föras till kapitalförvaltare på ochöver en

gång, kan detta få effekter såväl för statsfinanserna för desamma som
finansiella marknaderna. Utredaren skall analysera vilka ekonomiska
konsekvenser kan uppstå och föreslå åtgärder syftar till attsom som
motverka eventuella negativa konsekvenser. sådanEn åtgärd kan vara

fastställa premiepensionsrätt eller föra medel till kapitalför-att över
valtare successivt.
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huvuddrag4 Premiereservsystemets

uppbyggtskall försäkringsmässigtPremiereservsystemet även un-vara
fondförsäkringssystemskall utformasintjänandetiden.der Det ettsom

försäkringsgivare. Försäkringsfunktionenlinked meduniteng. en
myndighet.till och i första hand handhasskall knuten staten av envara

administrerasskall ske i värdepappersfonderKapitalförvaltningen som
fondföretagockså statliga sådana. Utländskafristående fondbolag,av

kapitalförvaltare. skall finnas möjlighet för denskall Detkunna vara
dvs. flytta kapital till fond.enskilde byta fond, attatt en annan

kommer påverka de offentliga finansernaPremiereservsystemet att
för redovisning offentligt sparande.följd gällande principertill avav

utformningar minskarskall därför redovisa alternativaUtredaren som
de offentliga fmansema. Utredaren skall i dettabelastningen på sam-

manhang särskilt uppmärksamma behandlingen intesomav personer
önskemål i fråga premiereservsystemet icke-uttrycker något om

väljare.

örsäkringsfunktionenF5

verksamhetsformörsäkringsgivarens5.1 F

skall försäkringsfunktionen tillpremiereservsystemet knutenInom vara
Utredaren skall därföroch handhas i första handstaten ettav organ.

innebär försäkringsfunktionenordning handhasöverväga attsom aven
myndighet. myndighetsformen väljs skall utredaren lämna för-Omen

slag lämplig myndighet. Endast utredaren finner myndighets-på attom
skall bolagsformenformen inte lämplig väljas.är

bedömningen försäkringsfunktionenVid skall handhasav om av en
myndighet eller statligt bolag kan EG:s regler ha viss betydelse.ett

livförsäkringsdirektiv gällerEG:s huvudregel inte försäkringsom som
omfattas lagfäst socialförsäkringssystem. finns dock vissaDetettav
undantag från huvudregeln, där bl.a. associationsformen har betydelse.

Regler för försäkringsrörelsen5.2

Utredaren skall vilka regler bör gälla för försäkringsrö-överväga som
relsen. försäkringsfunktionen skallOm handhas myndighet skallav en
utredaren och lämna förslag på vilka offentligrättsliga regleröverväga

bör gälla för försäkringsverksamheten. den statliga försäk-Omsom
ringsgivaren i stället skall bolag skall utredarenett övervägavara om
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behöver kompletteras med särreglerförsäkringsrörelselagstiftningen
bolaget.för det

innehållFörsäkringens5.3

försäkringens innehåll med utgångs-förslagUtredaren skall lämna
punkt i följ ande.

får ske tidigast från ålder och förutsätterpension 61 årsUttag enav
Pension från premiereservsystemet behö-ansökan från den försäkrade.

pension från fördelningssystemet.inte samtidigt Premie-tas ut somver
tillhöraskall livsvarig. och kvinnor skall ochpensionen Män ettvara

intjänadförsäkringskollektiv. Vid beräkning pensionavsamma av
respektive skall eventuell skillnad i genomsnittlig återstå-kvinnor män

och inte beaktas.ende livslängd mellan kvinnor män
frigörs försäkradmedel inom premiereservsystemetDe närsom en

fördelas inom försäkringskollektivetavlider skall i princip arvs-
behövs riktlinjerUtredaren skall det några förvinster. överväga om

hanteringen arvsvinster.av
skall ha möjlighet välja efterlevandeskydd.försäkradeDen att ett

förslag utformningen sådant frivilligtUtredaren skall lämna ettav
efterlevandeskydd. Därvid skall utredaren och lämna förslagöverväga

efterlevandeskydddels hur sådant skall påverka pensionen förett
den sådant skydd, dels kretsen förmånstagarevalt tillåtnaett avsom
och villkor bör gälla för utbetalningde övriga till efterlevande.som

Utredaren skall också den försäkrade skall kunna föraöverväga om
fondmedlen till konventionell livförsäkring hos försäkringsgi-över en
vid pension, i stället för ha kvar medlen i värdepap-uttag attvaren av

persfonder efter pensionsuttag.även
Enligt den nämnda propositionen 1993/94:250 bör det inte öppnas

möjligheter avbryta premiepension gång börjatatt ett uttag av som en
utbetalas. Utredaren skall sådan begränsning bör gällaöverväga om en
för pension inom det premiereservsystem skall utredas.uttag av som nu

detta sammanhang bör utredaren beakta bl.a.I det förutsattes näratt
propositionen skrevs det skulle finnas möjlighet också till tidsbe-att en

pension. föreslåsDet pensionsuttagetgränsat uttag attav numera en-
dast skall kunna livsvarigt.vara

Pension från fördelningssystemet skall få partiellt visstas ut som
Ävenbestämd andel fjärdedelar, halvtre eller fjärdedel. inomen

premiereservsystemet bör partiellt pension förekomma.kunnauttag av
Utredaren skall och föreslå regler för hur skall få ske.överväga uttagen
Skall de få endast viss bestämd andel tillgodohavandetgöras som av
eller helt fritt enligt den försäkrades val Utredaren skalleget pröva om
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möjlig-begränsningarvissabehövsskälförsäkringstekniskadet avav
i fö-ochlämnaspensionendeldenvariera outtagenheterna att somav

begränsningar.sådanaföreslårekommande fall
villkorsärskildanågraställas att uttagskall inteDet av pen-omupp

belopp. Pen-visst minstatilluppgåmåstepartiellt ettsion, uttag,även
kostnadernaadministrativaöverstiga deemellertidmåstesionsbeloppet

utformningenförslagskall lämnaUtredarenförvaltningen.för av en
lägstasådan gräns.

och denförsäkringsgivarenmellanförhållandeträttsligaDet5.4
försäkrade

förhållandettill regleringförslagutredarensförUtgångspunkten av
förtrygghetenförsäkrade skalloch denförsäkringsgivarenmellan vara

skall varkenpremiepensionförIntjänad pensionsrättförsäkrade.den
pensions-beslutpolitiskapåverkasindirekt kunnaellerdirekt omav
förhållan-föranförda talarverkan.retroaktiv Detfår attsystemet som

iskall reglerasförsäkradeoch denförsäkringsgivaren ettmellandet
avtal.civilrättsligt

avtalsreglering iförhävdasskulle kunnadetta utrymmetMot att
of-mellanochrelativt begränsat gränsenpremiereservsystemet attär

dra.svåri praktikencivilrättslig regleringfentligrättslig och är att
Övervägande utreda-förutgångspunktenemellertid förskäl talar att

avtal.i Omskall reglerasförsäkringsvillkorenbörförslag attvararens
skall hanändamålsenlig,reglering intesådanfinnerutredaren äratt en

i lag.reglerasförsäkringsvillkoreninnebärordningföreslå attsomen
fårpraktikenförsäkrade imedföra de sämreintefår dockDetta att en

reglerats ihadeförsäkringsvillkorenhaftskulle haställning deän om
avtal.

Administrationskostnader5.5

premiere-funktionerna inomadministrativade olikaKostnaderna för
täckas inomriktlinjer gällerskall enligt de systemetsservsystemet som

det skall till.hurUtredaren skall övervägaram.
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Kapitalförvaltningen6

utformningen kapitalförvaltningen6.1 Den närmare av

Kapitalet skall förvaltas i värdepappersfonder väljs den enskil-som av
de. Utredaren skall och lämna förslag och hur valetöverväga närom av
fond skall ske.

väljarna skall fonderna administrerasFör fristående fondbolag.av
Utgångspunkten för utredarens förslag skall det för förvaltningattvara

medel inom premiereservsystemet inte behöver inrättas särskildaav
fonder administreras fondbolag bildats för ändamålet. Be-som av som
fmtliga fonder fondbolagoch bör alltså kunna medel för for-ta emot
valtning inom premiereservsystemet. utesluterDetta dock inte detatt
bildas fonder och fondbolag, sådana väljer enbart för-även attnya som
valta medel inom premiereservsystemet. Utredaren skall i samman-
hanget också behovet för väljarna inrätta särskilda föröverväga attav
ändamålet bildade statliga fondbolag. skallDet tillåtetäven attvara
placera kapitalet i utländska fondföretag.

Utredaren skall riktlinjer och föreslå regler för placeringenöverväga
medlen för ickeväljarna. Utgångspunkten för förslaget bör attav vara

dessa placeringar omfattas regler medför förhållandevis lågtettav som
risktagande. fårDetta å sidan till följd ickeväljarna inte alltidattena
får lika hög avkastning de väljer placering med högen som som en

Årisk. andra sidan blir normalt variationerna i avkastningen försett
ickeväljarna begränsade.

Vidare skall utredaren formerna för förvaltningenöverväga av
medlen för ickeväljarna. Tänkbara alternativ förvaltningen sker iär att
värdepappersfonder administreras statliga eller privata fondbo-som av
lag, i AP-fonden eller i ordning. Vid bedömningen de olikaannan av
alternativen skall utredaren värdera hur dessa påverkar de offentliga
finanserna.

6.2 för verksamhetstillståndKrav

För fondverksamhet inomutöva för premiereservsystemetatt ramen
skall det krävas tillstånd. Utredaren skall det behövsöverväga ettom
särskilt tillstånd för sådan fondverksamhet.

Enligt lagen 1990:1114 värdepappersfonder får Finansinspek-om
tionen lämna tillstånd till fondverksamhet till svenskt aktiebolagett

inte olämpligt verksamhetenär och tillutöva utländskt fond-att ettsom
företag har sitt i land EES företagetsäte i sitt hemlandett utomsom om
driver likartad verksamhet och där står under tillsyn myndighetav en
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dessautgångspunkt iskall medUtredarenbehörigteller annat organ.
bör ställasvilka kravoch lämna förslag påbestämmelser överväga som

medel inom premiereservsystemet.skall förvaltaden som
ochland inom EESihar sittFondföretag säte annatett somsom

drivaanmälan till inspektionenfår efterUCITS-direktivetomfattas av
och tjänste-tillämpning etablerings-medfondverksamhet i Sverige av

fondverk-tillstånd drivasitt hemland harföretaget ifriheten, attom
godtas iEES-land måste alltsåmeddelat itillståndsamhet. Ett annatett
emeller-tjänstefriheten kani etablerings- ochInskränkningarSverige.

principenmed hänvisning tillnationella reglertid göras omgenom
gällergeneral good. detbästa the Närdet allmänna eng.skyddet av

ofta skyddet försyftet med sådana inskränkningartjänsterfinansiella är
bakgrund det anfördaUtredaren börkonsumenter. övervägamot omav

tjänstefriheten bör förekommainskränkningar i etablerings- ochnågra
premiereservsystemet.förinom ramen

fondbyta6.3 Rätt att

fritt byta fond, dvs.såväl fritt väljaenskilde skall haDen rätt att som
enskilde skalltillgodohavande från fond tillsitt Denflytta en annan.en

Utredarenhela sitt tillgodohavande.kunna flytta såväl delar av som
hanteringen i samband medförslag hur den praktiskaskall lämna på

och likvidhantering, bör till. Utreda-informationsutbyte gåbyte, såsom
frågan skall bära de kostnaderocksåskall överväga om vem somren

därvidbyte. Utgångspunkten för utredaren böruppstår vid attvarasom
den byter fond.kostnaderna skall bäras av som

Garanterad avkastning4

för fondandelamas värde-fondförsäkring ligger normalt riskenInom
möj-den försäkrade. Utredaren skall detutveckling på överväga ärom

försäkringsgivaren eller under vissa förut-ligt och lämpligt att annan
bär risken för värdet fondandelama. kan dock intesättningar Det

i fråga skall för premiereserv-komma ståatt staten yttersta garantsom
medlens avkastning.

Placeringsregler5

skall premiereservmedlen förvaltasSom redan i värdepappers-angetts
fonder. Med hänsyn till detta det naturligt placeringsreglernaär att
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uformas med utgångspunkt i de placeringsregler gäller enligt lagensom
värdepappersfonder. Utredaren skall dock det finnsövervägaom om

behov särskilda placeringsregler för fondverksamheten inomav pre-
miereservsystemet. Därvid skall utredaren sådanaöverväga sär-om
regler skall gälla för utländska fondföretag. regler måsteDessaäven

förenliga Sveriges internationellamed åtaganden.vara
Utredaren skall riktlinjer och lämna förslag regler föröverväga

placeringen medlen för ickeväljama. tidigareSom börnämnts ut-av
gångspunkten för förslaget dessa placeringar omfattas reglerattvara av

medför förhållandevis lågt risktagande.ettsom

Avgifter6

skall finnasDet ekonomiska drivkrafter etablera sig förvaltareatt som
inom premiereservsystemet. fondbolagEtt skall alltså ha rätt att ta ut
avgifter för förvaltningen.

lagen värdepappersfonderI finns inga bestämmelser vilkaom om
eller hur höga avgifter fondbolagen skall eller får Däremotta ut.som
föreskrivs det i fondbestämmelsema skall grunderna för be-att anges
räkning fondbolagets och förvaringsinstitutets frånersättning fon-av
den. Fondbestämmelsema skall innehålla uppgifter fondbola-även om

avgifter för försäljning, förvaltning och inlösen andelar.gets av
Finansinspektionen har också meddelat föreskrifter vilkaom upp-

gifter avgifter skall finnas i fondbestämmelsema ellerom m.m. som
fondens informationsbroschyr FFFS 1996:9. Enligt frånrapporten
inspektionen den 27 november 1996 inspektionen vissa till-överväger
lägg till dessa föreskrifter.

Utredaren skall det behövs särskilda regler föröverväga fond-om
bolagens avgiftsuttag inom premiereservsystemet i förhållande till vad

gäller eller kommer gälla inom för lagen värdepap-attsom ramen om
persfonder.

6.7 Andelsägarinflytande

frågaI andelsägarintlytande bör utgångspunkten för utredarens för-om
slag den nuvarande ordningen för värdepappersfonder skallattvara
gälla inom premiereservsystemet, dvs.även inget lagreglerat andels-
ägarinflytande. Ett fondbolag kan dock frivilligt sådana regler ita
fondbestämmelsema. skerOm så skall andelsägarintlytandet utövas av
de vilkaspå uppdrag fondandelar har förvärvats och intepersoner av
den statliga försäkringsgivaren.
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Information7

informationvilkenförslaglämnaochskall somUtredaren överväga
infonna-dennahurochförsäkringsgivarenfå frånskallförsäkradede

skall fåförsäkradedeutgångspunktutformad. En är attskalltion vara
ochocksåskallUtredaren övervägapensionsbesked.årligtsamlatett

mellanbehövsövrigtinformationsutbyte ivilketpåförslaglämna som
skall ske.dettahurförsäkrade ochdeochförsäkringsgivaren

förenadskallpremiereservsystemetinomKapitalförvaltningen vara
ochskallUtredaren övervägainformationsansvar.betydandemed ett

lämnaskallkapitalförvaltarnainformationvilkenförslag pålämna som
ofta in-försäkrade, hurtill deochförsäkringsgivarenstatligadentill

skallDärvidutformad.skalldenhurochskall lämnasformationen vara
skall lämnasinformationvilketföreslåoch sättutredaren överväga

försäkringsgi-statligamellan denansvarsfördelningenocharbets-samt
beaktautredarenbörsammanhangdettakapitalförvaltarna. Iochvaren

pensionsbeskedårligtsamlatkrav ettvadbl.a. angetts omovansom
kapital-fråganskall ocksåUtredaren övervägaförsäkrade.detill om

försäkrade.registerförsäkringsgivarenstill övertillgångförvaltarnas
Riksförsäk-blir någonförsäkringsgivaren ärstatligadenOm annan
omfattningvilkenföreslå iochutredarenskallringsverket överväga

försäkringsgi-sidanåinformationsflödet mellanvilketoch på sätt ena
Riksförsäkringsverketandra sidanoch åkapitalförvaltarnaochvaren

ske.skall

Preskription8

se Dsålderspension,inkomstgrundadtill lagförslagetEnligt m.m.om
ålderspensionssystemetreformeradefrån detpensionskall1995:41

begärförsäkrade intedenålder,årsfr.o.m. 70betalas an-senastut om
Försäkringskas-ansökan.efterförstbetalasskall dockPension utnat.

månad dåföre denmånaderfallförekommandeskall i senast tresan
vill skjutaförsäkradedenutredaårfyller 70försäkradeden uppom

frånflyttathareller inte. Enytterligarepensionsuttaget person som
kommerförsäkringskassanhosinskrivenlängreoch inteSverige är
utbetal-frågaförsäkringskassan ikontaktasemellertid inte att omav

ning.
fordranhaden enskildekommerpremiereservsystemet attInom en
premie-utgångspunkt i hurmedskallUtredarenförsäkringsgivaren.

preskriptionsregel börnågonutformas övervägareservsystemet om
utformas.fall hur den böroch i såpremiepensionfordran pågälla för
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9 vistlösningT

detNär gäller premiereservsystemet kan olika slags tvister uppstå. En
del dem kan frågor forröra hela detär reforme-av som gemensamma
rade ålderspensionssystemet, överklagande beslut fastställdt.ex. av om
pensionsrätt. Frågan handläggningen sådana tvister bereds iom av en

ordning och ingår inte i utredarens uppdrag. Andra frågorannan är
dock specifika for premiereservsystemet. Utredaren skall undersöka
vilka tvister kan specifika för premiereservsystemet ochsom vara om
det finns behov särregler för behandlingen sådana tvister. Utreda-av av

skall också och i så fallöverväga på vilket beslutsättren om som en-
bart premiereservsystemet börrör kunna överklagas.

Övrigt10

Utredaren oförhindradär andra frågoratt äventa premie-rörupp som
de i det föregående.reservsystemet än angettssom

Utredaren bör hålla kontakt med de ingår i det bredapersoner som
politiska samrådet ålderspensionsreformen och vid behov informeraom
dessa utredningsarbetet.om

Utredningsarbetet

Vid de överväganden utredaren gäller regeringensgör generellasom
direktiv till kommittéer och särskilda utredare

regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,om-
offentliga åtagandenpröva dir.att 1994:23,om-

redovisa jämställdhetspolitiskaatt konsekvenser dir. 1994: 124,om-
samt

redovisa konsekvenser för brottslighetenatt och det brottsföre-om-
byggande arbetet dir. 1996:49.

Utredarens uppdrag skall slutfört den 3 november 1997.senastvara

Finansdepartementet
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Rättsutlåtande

premiereservutredningTill 1997 års

ålderspensions-med det reformeradesysslarutredningFrån den som
fråganfrågan, hur jagharjag fåttpremiereservdelsystemets omser

enligtenskildes pensionsrättförgrundlagsskydd den systemet.
Ålders-följ ande.innebär i huvudsaktänker sigDet system mansom

obligatoriskt, avgiftsbestämtskall allmäntpensionssystemet ettvara
under helaskall inkomstenpensionsförmånema baserasdärsystem,

enligt fördel-skall det uppbyggthuvuddelTill sinförvärvslivet. vara
premiereservsys-medskall kompletterasdetningsprincipen, ettmen
premiereservkon-individuellamedelinnebärDetta avsättsatttem.

varje pensions-ålderspension förförunderlagskaparton, somensom
finns påavkastningsparande och dengrundas detberättigad som

förprinciperhuvudsak enligtberäknas iochhans konto somsamma
förvaltasmedel skallpensionsförsäkringar. Avsatta sär-frivilliga av

väl-försäkradeeller statliga, denprivatakapitalförvaltare,skilda som
för kon-försäkringsgivaremyndighet skallstatligjer. En ansvarasom

utbe-pensionsbelopp ochberäkningkapitalförvaltaren,takter med av
kapitalför-själva väljer någondem intetalning pension. För somav

Försäk-statlig regi.ordnas isärskild förvaltningvaltare kommer att
avkastningenfastställa behållningen ochårligenskallringsgivaren

den försäkra-premiereservkonto. Till del kanförsäkradsrespektive en
efterlevandeskyddtill frivilligttillgodohavande användasdes ett som

försäkrade skall varjesamtligaförsäkringsvillkoren.skall ingå i För-
pensionsgrundande in-fastställas pensionsrätt 18,5 %år om aven

in-pensionsgrundande belopp, 16,5 %och andrakomster utgörvarav
dennapremiepensionsrätt;komstpensionsrätt och 2 % av se-summan

kapitalförvaltningfrån den interimistiskaoch avkastningenrättnare
pensionsrätt fastställts skallförekommer innan intjänad avsättassom

till premiereservsystemet.
såvitt gällersagda framgår den enskildes pensionsrättdetAv att

försäkring medpremiereservdelen ordnats avgiftsfinansierad ettsom en
pensionsberättigad. grundtillgodohavande för varje Påindividuellt av

gäl-den enskilde krav pension han kanordning hardenna görasom
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lande representerad den myndighet handhar försäk-mot staten, av som
ringsgivarens funktion. Systemet påminner åtskilliga vadsätt om

gäller civil fondförsäkring.som om
Frågan blir då vilken trygghet den enskilde har för inte hans in-att

tjänade pensionsrätt i anspråk för andra ändamål. Avtas statenav av-
görande betydelse blir det grundlagsskydd enligt kap.2 18 §om som
regeringsformen gäller för varje medborgares egendom också kan
åberopas i fråga pensionsrätten. skulle då innebära,Detta hanattom
inte kan fråntvingas avstå sin pensionsrätt till det allmänna eller någon
enskild expropriation eller sådant förfogande detannat närutomgenom
krävs för tillgodose angelägna allmänna intressen kap.2 18 § 1 st.att
och han i sådant fall blir berättigad till ersättning för förlusten enligtatt
grunder i lag 2 kap. 18 § 2 st. Motsvarande skydd gällersom anges -

för utlänningar här i riket kap.2 § regeringsformen.22 9även
egendom enligtBegreppet grundlagen inte definierat sig iär vare

lagtext eller förarbeten och framstår delvis ganska oklart. Ansprå-som
ket pension betrakta fordringsrättär närmast att som en av samma

Ävenandra anspråk på grund försäkring. saken sällantyp som av om
diskuterats i litteraturen, torde det klartstå civila fordringsrätteratt
skyddas grundlagen andra civilrättsliga rättighe-sättav samma som

äganderätt, nyttjanderätt Jfr Bengtsson, Ersättning för of-ter etc.-
fentliga ingrepp I 128 ff med hänvisningar. gällerDetta både skyd-s.
det anspråk från det allmänna få Överförd på sig ochmot rättenatt
skyddet det allmänna såsom gäldenär anspråk fordrings-påmot mot att

upphör eller reduceras. allmännaDet kan dettarätten intesätt utan
hänsyn till grundlagsregeln överföra tillgodohavandet enligt försäk-ett
ringsavtal med privat försäkringsgivare på sig eller lagstift-en genom
ning begränsa vad den försäkrade berättigad till enligt försäkrings-är
avtal med statlig försäkringsgivare.en

vissEn tvekan kan föreligga beträffande vissa offent-närmast
ligrättsliga fordringar, fordran folkpension eller sociala bi-t.ex.
drag olika slag. Jfr Bengtsson, 131. Det gäller här fordringarav a.a. s.

den enskilde kan anspråk enligt lag; såvitt folkpen-göra angårsom
sionen beror dess storlek detpå antal år för vilka tillgodoräknats pen-
sionspoäng för tilläggspension eller tillgodoräknas bosätt-som som
ningstid i Sverige se kap. lagen5 allmän försäkring. vad månIom
grundlagsskydd föreligger för sådan pension innan den förfaller till
betalning oklart. Mera individuell prägel har tilläggspensionen,är som
grundas på den försäkrades pensionsgrundande inkomst för förvärvsar-
bete under varje år mellan 16 och 64 års ålder se kap.11närmare

lag. finnasDet kan goda skäl i varje fall den pensions-attsamma anse
den enskilde intjänat dettarätt vis egendom enligtsom som rege-

ringsformen.
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till i dettaställningemellertid intebehöverfråga taDenna man
tillgodohavandedetklart,nämligenstårsammanhang. Det att upp-som

gradi högrepremiereservsystemetenskilde enligt änför denkommer
deldennamening. Iregeringsformens äriegendomkaraktärenhar av

fordringen berordärfördelningssystemnågotfrågaintedet avom
inbe-betalning;förfaller tilldentäcka denmedeldet finns närattom

förvaltasförsäkrades arbete,från denhärrördirektavgifter,talade som
pensions-privatenligt avtalinbetalademedelliknandepå sätt omsom

överförarbetsgivarestället förfall ii vissaförsäkring. Att staten en
barnvärnplikt, vårdanledningmedtillgodohavandet-tillmedel avav

alltjämt berortillgodohavandet,karaktärenändrar inte somavm.m. -
från övrigahålls isärförhållanden ochindividuellaenskildesdenav

själv be-möjlighetenskilde hartillgodohavanden. Den attförsäkrades
skall pla-avkastningoch derasmedlensparadesålundahur destämma
frivilligtförtillgodohavandetdelförfogaoch han kan över en avceras,

försäkringsfunktio-har handmyndighetefterlevandeskydd. Att omen
Pensions-betydelse.inte få någonförhållandensådanaunderkannen

och åtnjutacivilrättslig fordranmedlikställasrimligenmåsterätten en
det efterle-fårgrundlagen. Påenligtskydd sätt semansammasamma

denSannolikt kanvis.enskilde intjänatdenvandeskydd sammasom
slopas förutsattefterlevandeskyddetsig i attenskilde få finna att pen-

minskas tilltillgodohavandetskullemån,isionen ökas mensamma
utomstående, lärellerförsäkringsgivarenstatligeför denförmån annan

tillämplig.regeringsformen blikap. 18 §regeln i 2
kanocksåpensionsrättenfråganhär inte berörthar antasJag va-om

tilläggs-iEuropakonventionen art. 1enligtegendomskyddad somra
regerings-kap.svensk lag 2 23 §gällerprotokollet, somnumerasom

konventionen,heller iegendom finns intedefinitionNågonformen. av
Europadomstolen di-avgörandetill någotinteoch jag känner somav

falletdockintresseaktuella slaget. Avdeträttigheter ärrekt berör av
september 1996dendomstolen 16avgjortAustria,Gaygusuz avv.

regeldär konventionens782,juristtidning 1996Svenskrefererat i s.
till för-i nödlägefrågaåberopades iegendomsskydd rätt ettom enom
avgifterbetalningvilken grundades påpension,skottsbetalning på av

berättigade berövatshade denarbetslöshetskassa; dennatill rätten
diskriminering.otillåten Dom-betraktadedomstolensättett somsom

assi-bl.a. the rightsammanhangetförklarade istolen att to emergency
legislationapplicableprovided for in thefarstance aso as --

Ävenof Article of Protocol 1.the l No.right forpecuniary purposes
problemet iha varit det väsentligadiskrimineringsfrågan synesom

för också pensionsrättuttalandet stödmålet, måste att somenanses ge
skyddas enligttänker sig skulleutredningendetkonstruerats på sätt

detta saknarenligt svensk lag. Menoch följaktligenkonventionen även
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betydelse skydd föreligger redan enligt kap.2 18 regeringsfor-§om
men.

Uppsala den september20 1997.

Bertil Bengtsson
professor, f.d. justitieråd
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man
Ch STATSKONTORETü MISSIV

DiarienrDatumUppdragsenhet 2
225/97-5Nordmark 1997-06-03Lindblom/MikaelEva

ålderspensionssystemets premiereservdelreformeradeDet -
organisation för försäkringsgivarenverksamhetsform och

Premiereservutredning dir har Stats-uppdrag 1997 års 1997:46På av
översiktligt analyserat frågan verksamhetsform och organi-kontoret om

försäkringsgivaren. Underlaget har bestått befintligsation för av egen
kompletterande information särskilda insat-kunskap och den utansom

tidigt under utredningens arbete.kunnat erhållasser

redovisar de överväganden och slutsatser kanStatskontoret gö-som nu
reformerade ålderspensionssystemets premie-i promemorian Detras

verksamhetsform och organisation för försäkringsgivarenreservdel -
255/97-5. Promemorian för fortsattPM 1997-06-03, dnr överlämnas

utredningen.beredning inom

chef förDirektör Karlgren, uppdragsenhet har beslutat i dettaAnna
ärende. Avdelningsdirektör Lindblom, föredragande, och avdel-Eva
ningsdirektör Mikael Nordmark närvarande vid slutliga hand-denvar
läggningen.

Enligt Statskontorets beslut

LindblomEva
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ålderspensionssystemetsreformeradeDet

premiereservdel verksamhetsform och organisation-
för försäkringsgivaren

Utgångspunkter

Premiereservsystemet offentligt åtagande.är ett0

direktivenAv Dir. 1997:46, utredningsmannens överväganden och
Eurostats ställningstagande framgår premiereservsystemet äratt

del det reformerade ålderspensionssystemet,en av-
del lagfást socialförsäkringssystem,etten av-

obligatoriskt,-
försäkringsmässigt,-

betrakta offentligt sparande med individuellt bestämda till-att som-
godohavanden.

Konkurrens gäller för kapitalförvaltningen.0

Under intjänandetiden kan medlen förvaltas såväl offentligaav som
privata kapitalförvaltare. kapitalförvaltningenFör gäller

konkurrens,-
valfrihet,-
möjlighet byta fond.-

Monopol gäller för försäkringsfunktionen.0

Enligt direktiven ska försäkringsfunktionen

knuten till staten,vara-
handhas ettav organ.-
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överväganden

bedrivas iskakonkurrensutsattinteverksamhetStatlig är myn-6 som
dighetsform.

inte konkurrensutsattverksamhetstatlig ärför attHuvudregeln ärsom
dessutomdirektiven framgårmyndighetsform. Avi attbedrivasden ska
lämplig skamyndighetsformen intefinnerutredaren ärendast attom

väljas.bolagsformen

renodlas.helstochmåste klargörasfunktionerFörsäkringsgivarensO

ocksålämplig börorganisationvilkenbedömning är mestEn somav
funktionervilkahandlarverksamhet detvilkenutifrångöras somom,

lämpligen åliggervilkaförsäkringsgivaren ochutförasbör an-somav
förvaltning.ellermyndighetnan

inomolika funktioneridentifiera premiereserv-därför försöktVi har
bör ålig-alla dessaDärmed inteproduktionsprocess. sagt attsystemets

skötsuppbördsfunktionenExempelvisförsäkringsgivaren. avga
s.k. icke-enbartfunktionerandraskatteförvaltningen. Vissa avser

uppgifterna föriinte ingåFörsäkringsrådgivningväljare antasosv.
premiereservsystemet.

premie-tillmycket skahuroch beräkningUppbörd avsättas1 somav
årlig pensionsrätt.fastställandeoch avreserven

pensions-enskildes totaladenberäkningFörsäkringshantering;2 av
pensionsrätt.ackumuleradbehållning -
kapitalförvaltare.Uppdragsgivare gentemot

Ändra efterlevandeskydd.ochförmånstagareförsäkringsvillkor
utbetalning till förmånstagare.initieradödsfallHandlägga

Årsbesked och lämna.fram-ta
Registerhållning.

fastställa pension.pensionsansökan,Handlägga
Utbetalningar.

för försäkringsgivarenlämplig organisationInför bedömningen ärav
ochförsäkringsgivarensspecificera ochviktigtdet avgränsaatt ansvar

myndigheter inom premiereservsyste-såväl övrigauppgifter gentemot
kapitalförvaltama.met som
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motsvarande försäkringsfunktionEn finns i dag inte samlad hos nå-6
befintlig myndighet.gon

uppräkningenAv framgår det i utsträckning handlaratt storovan om en
verksamhet betydande omfattning. Vissa delfunktionertypny av av

finns i mindre omfattning inom dagens socialförsäkringsadministration,
hos SPV och hos RSV. några fallI punkterna och7 9 kan uppgif-

behöva samordnas med fördelningssystemet.terna

S0cialförsäkringsadministrationen

Av de totala socialförsäkringskostnaderna miljarder450 kronorca
brutto 1995/96 drygt hälften ålderspension. Mellan 8 och 11 %avser

förvaltningskostnaderna de åren har ålderspension,senaste avsettav
vilket 1 300-1 inom700 FK och 70-195motsvarar personer personer
inom RFV.

Riksförsäkringsverket RFV central förvaltningsmyndighetär ca 710
280 vid ADB-avdelningen i Sundsvall med över-personer, varav ca

gripande för tillämpningen socialförsäkringen och dess ad-ansvar av
ministration. RFV för information, uppföljning och statistik,ansvarar
tillsyn, viss ärendehantering, fondförvaltning, IT-stöd m.m.

verketsI tillsynsuppgifter ingår bl.a. följa regeltillämpning ochatt om
service likformig hela landetär över används ratio-samt om resurserna
nellt och effektivt. Vid RFV finns fristående yrkesskadeenhetäven en

fyra rådgivande delegationer socialförsäkrings-,samt sjuk- och tand-
vårds- sjömansdelegationen.samt

harRFV vissa operativa uppgifter inom för sitt för-attramen ansvar
valta mindre försäkringar delvisett under avveckling ellerärpar som
föremål för småföretagare,översyn vissa semesterlönekostnader-,mot
frivillig pension- och den frivilliga yrkesskadeförsäkringen.

förvaltningenFör RFVs fonder18 har regeringen sär-utsettav ca en
skild fondfullmäktige. Fondkapitalet har de åren minskat frånsenaste

7,7 till 6,8 miljarderöver kronor. Den genomsnittliga avkastningenca
relativt andra förvaltare t.ex. AP-fonderna har varit hög. Flertalet
fonder tjänar främst buffertar mellan löpande inkomster ochsom ut-
gifter. finansierasDe influtna socialavgifter och underskott finansie-av
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från in-med medelalternativtRiksgäldskontoretkredit iras genom
pensionsförsäkringen,frivilligastatsbudgeten. Denkomsttitel på som

premiereservsystem. Denmedvissa likheterharadministrerar, ettRFV
kapitaltäck-självbärande, dvs.ochuppbyggdförsäkringsmässigtär

uppgår tillfonderoch desspremiereservsystem,skerningen ett casom
dock stadigt.försäkrade minskarAntaletmiljoner kronor.830

försäkringskassorAllmänna
för-allmännaverksamheten 25handhasoch lokal nivåregionalPå av
ochlokalkontor350med sitt kontorsnät casäkringskassor FK, som

harlandet ochtäcker helaservicepunktermindretrettiotalett ca
lokalkontor.finns i principkommunanställda. varjeI50015 ett

personligafinns.där människor Detska finnasmålsättning FKEn är att
informa-modernlångtgående tillämpningvidävenmötet antas aven

till-förtroende. Närhet,medborgarnasavgörande förtionsteknik vara
och andraför äldre, handikappadebemötandepersonligtgänglighet och

betonas.och direkt servicepersonligbehöver merasom

offentligrättsligtfristående/självständigtVarje försäkringskassa är ett
ordförandeOrdförande och vicestyrelse.med utses aven egenorgan

falllandstingen eller i vissaväljsövriga ledamöterregeringen och av
socialförsäkringsnämnderochstyrelserkommunfullmäktige. I FKsav

förtroendevalda.totalt cirka 700finns 2

tillämpningövergripande för bådedetKassastyrelsen har ansvaret av
ledningsfunk-administrativasocialförsäkringslagstiftningen och för de

verksamhetsområdet, kompetens-prioriteringar inomtionerna, t.ex.
skälig-socialförsäkringsärenden medBeslut i vissautveckling m.m.

socialför-fattas iomprövning beslut medhetsbedömningar, mera,av
förtroendevaldaledamötersäkringsnämndema sättär sammavars

ledamöter.styrelsenssom

allmänna försäkringskassomasFörsäkringskasseförbundet, deFKF, är
arbetsgivarorganisation.ochintresse-, service-

och PensionsverkStatens Löne-

för-Pensionsverk har i princip monopol påoch SPVStatens Löne-
för myndigheter ochvaltningen statliga pensioner 550 230 000caav

för tjänstepensione-huvuduppgifter statligSPVs är att svarapersoner.
grupplivförsäkring och centrala löne- och PA-system.ring, statens
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Drygt 160 SPVs 300 anställda arbetar med pensioner ochav pen-
sionsförsäkringar inkl. utbetalning folkpension. Samverkan skerav
bl.a. med Skandia och SPP.

SPV har under 1990-talet utvecklats från enbart förvaltare tillatt vara
försäkringsgivare. har fr.o.m.SPVäven 1992 uppdragatt rätt att tavara

från andra kommunala/privata arbetsgivare statliga myndigheterän
uppdragen har samband med SPVs huvuduppgifter. Uppdragsverk-om

samhetens resultat ska redovisas i särskilt resultatområde.

Inom den konkurrensutsatta delen den statliga tjänstepensioneringenav
tillhandahåller bl.a. denSPV kompletterande tjänstepensioneringen
KÅPAN enligt det statliga pensionsavtalet. Ersättningen till SPV
regleras i avtal med respektive kund.

uppgifterSPVs kommer också utökas med försäkringsmässigatt en
premieberäkning, i samband med myndigheterna ska betala för sinaatt
anställdas tjänstepensioner premier till intern statlig försäk-genom en
ringsgivare.

Försäkringsgivarfunktionen kräver specialistkompetens.6

Att försäkringsgivare för premiereservsystemet kommer ställaattvara
krav kompetens i dag inte till alla delar varken finns samlaten som
hos socialförsäkringsadministration eller SPV. princip handlarI det om

bemanna helt statlig verksamhet.att typen ny av

De kvalificerade kompetenskraven enligt vår bedömningväger tyngre
försäkringskassans totalansvarän och helkundsförhållande enkla

kundkontakter. Kompetenskraven talar också för samlad verksam-en
het, där kvalificerad fjärrservice 020-nummer o.dyl. värderas högre

behovet närservice ochän personliga kontakter.av

läggaAtt försäkringsfunktionen på de 25 försäkringskassorna skulle
öka kostnaderna jämfört med centralt alternativ tillräckligett attgenom
kompetens måste finnas inom varje kassa.

Informationsutbytet betyder mycket för förvaltningskostnaden.O

Vilken information ska till allmänheten och hur ofta den skasom ges
lämnas kommer få betydelse för försäkringsgivarensatt administ-stor
rationskostnader. Varje informationstillfälle resulterar erfarenhetsmäs-
sigt alltid i mängd frågor till berörd myndighet. alternativEtt tillen
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data-svar-teknik elleranvändakaninformation brev t.o.m.attvaraper
skatteforvalt-fråntaxeringsbeskedinformation i årligautveckladen

ningen.

ochinformationfrågan hurdäremotuppfattningEnligt vår är upp-om
avgörande förberörda myndigheter intemellanska skegiftslämnande

teknisk ochkan lösas påOrganisationsform någotvalet utan somav
juridisk väg.

förvaltning.för effektivmöjligheterIT-stöd öppnar6

ålderspensionssys-reformeringenbeslut harriksdagens 1994Sedan av
omläggningbl.a. beroendeskjutitsvid två tillfällen atttemet enupp,

till del inteadministrativa rutinerochbefintliga ADB-system storav
den lagstiftningen.riksdagsbeslutpåbörjas förekan om nya

drifts- ochoch har relativt högadag omodemtADB-stöd iRFVs är
f.n. underADB-verksamheten ocksåHelaunderhållskostnader. är ut-

indirekt skatte-tillhandahållsIT-stödetredning. delEn avav
social-samordnad uppbörd skatter,för avförvaltningen, som svarar

pensionsgrundande inkomstberäkningautomatiskoch egenavgifter, av
och olikaenskilde detta PGIkommunikation till denochPGI om

vidareförmedlas tillUppgifterna RFV.pensionsinkomster/avdrag.

samordna verksam-informationsteknik det möjligtMed dagens är att
mindreAvståndet har alltskilda organisationer.utförs inomheter som
delaorganisationer kan påteknikutvecklingen medgerbetydelse när att

ärendehantering och idatorstöddsamverka itelefonväxlar, gemensam
registerinnehåll. Samti-tillmening ha tillgångvirtuell ett gemensamt

minska resurskrävandeolika tekniker fördigt används många ären-att
datasvarsteknik, passiva godkännan-kundkontakter,devolym och t.ex.

funktioner.läsning, centralisering olikaden, optisk av

kan bli aktuella i premiereservsystemetärendevolymerDe stora som
minimera delångtgående automatisering i syfteställer krav på attstora

handläggningstiderna och kostnaderna.totala
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Slutsatser

Myndighetsformen lämplig.är mest

saknas särskilda skäl för bolagsformenDet väljs framför myndig-att
hetsformen.

myndighet inom socialförsäkringsadministrationen.En

Givet premiereservsystemet tillhör socialförsäkringen bör denatt även
Försäkringsgivaremyndighet återfinnas inom socialförsäk-ärsom

ringsadministrationen. organisationerDe i dag socialförsäk-utgörsom
ringsadministrationen försäkringskassorna.RFV ochär

huvuduppgift central förvaltningsmyndighetRFVs för soci-är att vara
alförsäkringen. Verksamheten har successivt koncentrerats till central

Ãrendehand-ledning och tillsyn försäkringskassomas verksamhet.av
läggning mycket liten del verksamhet. konkretaRFVs Denutgör en av
handläggningen, tillämpningen lagen AFL, sker försäkringskas-påav
soma.

Försäkringskassorna uppfyller dock inte flera de krav angettsav som
för den framtida försäkringsgivaren

försäkringskassorna inte myndigheter de enbartär även ägnarom- -
sig myndighetsutövning,

Försäkringskassoma inte statliga utan och självstän-är är ettvar en-
digt offentligrättsligt organ,

Försäkringskassoma inte 25.är ett utanorgan-

Försäkringskassornas personal har visserligen erfarenhet hanteraattav
såväl arbetsskadeförsäkring ATP, den verksamheten har fåsom men
likheter med funktionerde diskuteras för försäkringsgivaren.som

Genom placera försäkringsgivarfunktionen inom socialförsäkrings-att
administrationen kan delarna i det reformerade ålderspensionssystemet
utåt framstå sammanhållet/samordnat bild för-Dennaett system.som
stärks ytterligare fårRFV samlat tillsynsansvar för det reforme-ettom
rade pensionssystemet.
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allmänhetens behov insyn och inflytande börtillgodose För-För att av
säkringsgivaren ha en

styrelse,egen-
redovisning, revision etc.separat-

särskild beslutsfunktionsnämndAlternativet inrätta inom RFVatt en
klargöra ansvarshållanden mellan led-ställer krav RFV:sattstora

försäkringsgivarens beslutsfunktion.ning och

effektivtAdministrationen bör organiseras på läsningar tillsättett utan
befintliga och rutiner. renodla premiereservsystemetsFörsystem att
självständiga ställning i förhållande till övriga socialförsäkringar detär

inkluderarrimligt det systemoberoende, IT-stöd. IT-även ettatt ett eget
naturligtvis kunna integreras/samordnas med delarstödet ska övriga av

det offentliga pensionssystemet.

uppgiftFörsäkringsgivarens

funktioner inom premiereservsystemet behöver nöd-Alla operativa inte
vändigtvis ligga försäkringsgivaren, upphandlaspå kanutan
av/samordnas med och ellerRFV, SPV RSV. kan finnas samord-Det
nings- och stordriftsfördelar svåra överblicka i dag innanäretc. attsom
det klarlagt vilka funktioner ingår i forsäkringsgivarensär som ansvar.

myndighet- PremiePensionsStyrelsenEn bör inrättasPPSny -

avsikt uppnå tydlighet och förtroende förI att systemet ett separat,som
individuellt uppbyggt sparande inom för den allmänna försäk-ramen
ringen, kan det motiverat inrätta myndighet inom social-attvara en ny
försäkringen. Verksamheten hålls isär ingår ändå del i ettmen som en
sammanhållet ålderspensionssystem.

skapa myndighet kan underlättaAtt både det gäller marke-när atten ny
premiereservens självständiga ställning och skapa förutsättningarattra

för etablera kontakter, utbyte information och samarbetsformeratt av
mellan premiereservens forsäkringsgivare, Skattemyndigheten, kapital-
förvaltarna och allmänheten.

skapaAtt myndighet behöver inte nödvändigtvis bli dyrare än atten ny
inrätta enhet inom befintlig organisation. båda fallen krävsIen nyre-
krytering. Rekryteringen till myndighet kan förmodligen skeen ny mer
verksamhetsanpassat funktionen placeras i befintlig organi-än om en
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sation. Handlingsfriheten ökar och därmed möjligheterna snabbtatt
skapa effektiv och kompetent försäkringsgivarfunktion även ären som
kostnadseffektiv lång sikt.

heller vi det behöver längre tidInte inrätta myndig-tror att ta att en ny
het skapa självständig enhet inom befintlig organisa-än att en ny, en
tion.

den myndighetenHur PPS bör frågastor är ytterstnya vara en om- -
Ärprioritering mellan service- och avkastningskrav. hög avkastning det

viktigaste bör administrationskostnaderna och därmed servicen hållas
låga. iDen hög grad ärendestyrda verksamhetens omfattning är även
mycket avhängig vilka antaganden ärendevolymer, tidsåt-görssom om
gång och automatiseringsmöjligheter.

Motiven för välja inrätta myndighet i korthet:att att ären ny

tydlighet,6
allmänhetens förtroende,O
begränsat verksamhetssamband med övriga delar den reforme-O av
rade ålderspensionen,
begränsat samband med nuvarande verksamhet inom RFV och FK,
tillsynsansvaret skiljs från det operativa verksamhetsansvaret,
kraven kompetenspå till verksamhet,ny en ny
underlätta samverkan och informationsutbyte mellan försäkrings-
givaren och myndigheter, kapitalförvaltare och allmänhet,
mindre risk för blandñnansiering,O
kostnadseffektivt kort och lång sikt.0



SOU 1997: 131 Bilaga 4 221

Fondlagstiftningen i Sverige

svenska fondlagstiftningenDen kom till den januari1 1975 ak-genom
tiefondslagen 1974:931. Denna lag den januari1 1991 denersattes av

gällande lagen 1990:1114 värdepappersfonder.nu om
värdepappersfondEn fonden bestående fondpapperär och and-av

finansiella instrument, vilken bildats kapitaltillskott från all-ra genom
kapital.1mänheten och dem skjutit till värdepappers-ägs Enav som

fond inte juridisk Den friståendeär förmögenhetsmas-ären person. en
investerarna och förvaltas fondbolagägs gemensamt ettsa som av av

för deras räkning. investerarEnvar i värdepappersfond fårsom en an-
del i fonden. Alla andelar i värdepappersfond lika och med-är storaen
för lika till den egendom ingår i fonden.rätt Värdet fondan-som av en
del fondens värde delat med antalet fondandelar.utgörs av

Fondförmögenheten skall skild från fondbolagets förmögenhet.vara
För säkerställa detta skall det för varje värdepappersfondatt finnas ett
förvaringsinstitut förvarar fondens tillgångar och sköter in- ochsom
utbetalningar avseende fonden. egendomDen ingår i fonden kansom
inte för fordringar fondbolagetutmätas eller dras i kon-gentemot en
kurs drabbar fondbolaget.som

varje fondFör skall det finnas fondbestämmelser upprättassom av
fondbolaget. Fondbestämmelserna, liksom ändringar i dem, skall god-
kännas Finansinspektionen. Fondbestämmelserna skall ingå i denav
informationsbroschyr skall finnas för varje värdepappersfond.som
Regler vad fondbestämmelserna skall innehålla finns dels i lagenom

värdepappersfonder, dels i föreskrifter inspektionen har med-om som
delat Fondbestämmelserna skall innehålla bl.a.

grunderna för fondens placeringsinriktning och för placeringen av-
fondmedlen,
grunderna för beräkning fondens och fondandelarnas värde,av-
grunderna för beräkning försäljnings- och inlösenpris för fon-av-
dandelama,

1 Se l § första stycket l lagen värdepappersfonder.om
2 FFFS 1997:11.
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fondbolagets och förvaringsinstitutetsberäkningförgrunderna av-
fonden, ochersättning från

förvaltning och inlösenavgifter för försäljning,fondbolagets av an--
delar.

frivillig anpassning till mi-värdepappersfonder innebarLagen enom
överlåtbaradirektiv kollektiva investeringar ii EG:snimireglerna om

UC1TS-direktivet3. omfattar endast s.k.s.k. Lagenvärdepapper det
andelar kan lösas begärandvs. fonderfonder,öppna av an-vars

den skyldigfond innebär däremot intedelsägare. Att ärär öppen atten
fond kan maximeratill alla önskar köpa.sälja andelar En anta-att som

skall sig till allmän-fond definition vändalet andelar. Eftersom en per
mycketflantalet andelar alltför All-dock inte begränsaheten kan den

inne-fonden skall vända sig till allmänhetentorde kravetmänt sett att
vända sig till del allmänheten och intefonden måstebära storatt en av

investerare, anställda i visstendast till bestämd t.ex. ettgrupp aven
företag.

värdepappersfonds gäller krav på risk-placering medelFör av en
värdepappersfondfinns allmän regel varjespridning. lagenI attomen

med till denlämplig fördelning sina placeringar hänsynskall ha aven
fondens placeringsinriktning. Vidareriskspridning förenad medärsom

fondpapper andra finansiellafår värdepappersfond bara inneha ochen
eller bli noterade vid börs eller auktoriseradinstrument ärsom avses en

föremål för regelbunden handel vid någonmarknadsplats eller annan
för allmänheten. finns också be-reglerad marknad Detär öppensom

del värdepappersfond fårstämmelser hur stor ut-som anger av en som
utfärdade emittent.tillgångargöras av av samma

bestämmelser innebär högst fondens värdeDessa 5att procent av
fond olikafår härröra från emittent. måste alltså ha minst 20Ensamma

fondpapper i sin portfölj. Gränsen kan höjas till under förut-10 procent
sättning det sammanlagda innehavet sådana fondpapper inteatt av

fond med sådan sammansättningöverstiger 40 En sittprocent. en
innehav kan alltså ha till fondens40 värde i olika4procentupp av
fondpapper och resterande i fondpapper.60 12 olika obli-Förprocent
gationer och andra skuldförbindelser med form officiellnågon ga-av
ranti kan för innehav enskilt fondpapper höjas till 25gränsen ettav
eller Efter tillstånd Finansinspektionen får fond35 inne-procent. av en
ha enbart sådana fondpapper under förutsättning de härrör frånatt
minst olika emissioner och inte något förvärven överstiger 30attsex av

3 85/611/EEG. UCITS förkortning den engelska benämningen direktivetpåär en av
Undertakings for Collective lnvestments Transferable Securities".ärsom

4 Se 1989/90:153 37.prop. s.
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fondens värde. fond fårEn också inneha andelar i andraprocent av
värdepappersfonder eller i utländska fondföretag, dock högst till 5upp

fondens värde.procent av
lagenI värdepappersfonder finns också regel syftar tillom en som

begränsa fonds ägande i enskilda företag. Regeln innebäratt atten en
fond inte får inneha aktier överstiger 5 röstvärdet förprocentsom av
samtliga emittenten utfärdade aktier. Om fondbolag förvaltar fle-ettav

värdepappersfonder gäller begränsningen det sammanlagda inneha-ra
i fonderna. Liknande bestämmelser gäller för innehav obligatio-vet av
och andra skuldförbindelser för innehav andelar i andrasamtner av

värdepappersfonder eller i utländska fondföretag. dessa fallI är grän-
för innehav 10 emittentens utestående lån respektiveprocentserna av

10 andelarna i fonden eller det utländska fondföretaget.procent av
Som framgår fondverksamhet, dvs. förvaltningutövasovan av en

värdepappersfond försäljning och inlösen andelar i fonden,samt av av
fondbolag. fondbolagEtt svenskt aktiebolag fåttär tillståndett som av
Finansinspektionen fondverksamhet. tillståndutöva För krävsatt att
aktiebolaget registrerats, inspektionen godkänt fondbestämmelsernaatt
för den eller de fonder bolaget förvalta och bolagetatt attsom avser
inte olämpligt fondverksamheten.är utövaatt

Till följd EES-avtalet har i lagen värdepappersfonder,av om som
komplement till tidigare genomförd anpassning till UCITS-direktivet,
införts direktivets principer enda auktorisation och hem-om en
landstillsyn. Detta innebär fondföretag har auktoriserats iatt ettsom
land inom efterEES, anmälan till Finansinspektionen, får bedriva
fondverksamhet i Sverige med eller etablering filial. förut-Enutan av
sättning för detta dock företaget vidtar nödvändigaär åtgärder föratt

här i landet kunna utbetalningar till andelsägarna,att göra lösa an-
delar och lämna den information företaget enligt reglerna i hem-som
landet skyldigt tillhandahålla.är att

fondföretagFör hör hemma i land utanför EES krävs till-ettsom
stånd inspektionen för bedriva fondverksamheträtten här. Till-attav
stånd får bara lämnas företaget i sitt hemland driver likartad fond-om
verksamhet och där står under tillsyn myndighet eller behö-annatav en
rigt Vidare krävs också i detta fall företaget vidtar nödvändi-attorgan.

åtgärder för här i landet kunna utbetalningaratt tillgöra andelsägar-ga
lösa andelar och lämna den information företaget enligtna, som

reglerna i hemlandet skyldigt tillhandahålla.är Slutligen krävsatt att
den planerade verksamheten här i landet kan komma uppfyllaantas att
kraven på sund fondverksamhet. Verksamheten kan bedrivas frånen
filial eller filial inrättas s.k.utan gränsöverskridandeatt verksamhet.
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höroch sådanainom EEShör hemmafondföretagBåde somsom
bedrivs ifondverksamhetför denstårutanför EEShemma även som

hemlandet.fråntillsynSverige under
direkti-frånenskild medlemsstatvarjefårUCITS-direktivetEnligt

speciell placerings-fonder harundantatillämpningsområdevets som
fon-regler för dessasärskildauppställaupplåningsinriktning ochoch

fårMedlemstaternamedlemsstaten.denverksamhet inomders egna
upplåningsinriktningochplacerings-vilkasfonderundantaendast

direktivets.sig frånskiljerverkligen
får enligtFinansinspektionenfonder.nationellakallasfonderDessa

fonder.tillstånd till nationella Dennavärdepappersfonderlagen geom
Även docknationell fond måstefonder.slutnagällermöjlighet även en

riskspridning.5kravoch uppfyllaallmänhetentillvända sig ett
lagstiftningenfondlagstiftningnationellexempel ärEtt annat om

allemansfonderstod samtligajanuari 1997denallemansfonder. 1Före
placerings- ochspeciellagrund deEG-harmoniseringenutanför av

särbehandlingdessa fonder.gällde för Dennariskspridningsregler som
place-dåårsskiftet 1996/97,upphörde vidallemansfonderna sammaav

värdepappersfon-gäller för vanligariskspridningsreglerochrings- som
emellertidgällerallemansfonderna. Dettatillämpliga påder gjordes
fortfaran-omfattasallemansfonderna. Dessaföretagsanknutnainte de

EG-konformaöriskspridningsregler inteochplacerings- ärde somav
1989:1079lagenför premiereservsystemetintressesärskilt ärAv

kraft denträdde i 1aktiefondsanknytning,livförsäkringar med somom
livförsäk-till lagenändradesfebruari 1990. Lagens omsenarenamn

fond-fortsättningenvärdepappersfonder ianknytning tillmedringar
försäkringsbolaget skallinnebärFondförsäkringförsäkringslagen. att

försäkringstagareneller de fonderpremier i deninbetaldaplacera som
fondandelarna.till NärformellFörsäkringsbolagetbestämmer. ägareär

placeras iskulle premiernafondförsäkring kom tilllagstiftningen om
försäkrings-avsedda för tillskottbarasärskilda fonder genomvarsom

försäkringspremiefonder.kalladesfonderpremier. Dessa
individuelltinfördes lagen 1993:931januari 1994lDen pen-om

ingårinnebär pensionsspararesparandesionssparande. Detta ettatt en
räkning placerarförpensionssparinstitut,medavtal ett spararenssom

iinlåning kontoföljande sparformer:eller flerasparmedlen i aven

5 Se 1989/90:153 37prop. s.
6 inte omfattasföretagsanknutna allemansfondernatill varför deYtterligare skälett av

företagsanknutnasig till allmänheten.de inte kan vända IUCITS-direktivet är att anses
bolaganställd i visstkapitaltillskott endast denallemansfonder får ärgöras ettav som

följd pension enligtanställning har upphört tillviss koncern ellereller inom avvarsen
allmän försäkring.lagen 1962:381 om
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värdepappersfonder och allemansfonder enskildaandelar ibank, samt
Pensionssparmedlen får placeras i utländska fondfö-värdepapper. även
underkastade lagstiftning eller offentlig regleringärretag som annan

denväsentligen med gäller för värdepap-stämmer överens somsom
fondföretagpersfonder i Sverige. sådana uppfyl-De ärsom avses som

UCITS-direktivet. fonderkraven i aktuella således iler De är ärsom
fonder länder inomförsta hand i EES, vilka underkastade i alltär vä-

fonder.sentligt regler svenska Placeringar får dock ske isomsamma
fonder i andra länder under förutsättning de lyder underatt motsvaran-

regler.de
samband med tillkomsten lagen individuellt pensionsspa-I av om

rande övergick försäkringspremiefonderna till bli vanliga värdepap-att
persfonder. Samtidigt infördes möjlighet för försäkringsbolagen atten
begränsa antalet fonder erbjuds försäkringstagarna. EG:sNärsom

livförsäkringsdirektiv7tredje genomfördes den 1 juli 1995 infördes
också fondförsäkringslageni möjlighet placera premierna i såda-atten

utländska fondföretag har nämnts.na som nyss

7 92/96/EEG.

17-12518
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Avkastning och risker i fondsparande

1 Inledning

Promemorians syfte överskådlig bild de fonderär att ge en av som
finns tillgängliga för de svenska fondplacerama. Inledningsvis görs en
genomgång begreppet standardavvikelse. placeringshorisontTermenav
introduceras och dess vikt vid olika placeringar belyses. Entyper av
studie avkastningen tillgångsslag med hänsyn till olikaöver treav

promemorianplaceringshorisonter Resultaten redovisas ipresenteras.
Vidare genomgång tillgängliga fondergörs den svenskaen av
marknaden; i de bifogade tabellerna, underbilaga redovisas den
årliga avkastningen åren 1990-1996, standardavvikelsen densamt
riskjusterade avkastningen. beskrivningEn principerna för välav en
diversifierad portfölj i underbilagages

2 Avkastning och risk

I de bifogade tabellerna underbilaga kanl den årliga avkastningen
risken mätt standardavvikelse för de sjusamt årensenastesom

avläsas. Cirka 95 de fonder erbjuds den svenskaprocent av som
tabellernafondmarknaden redovisas i

VolatilitetBegreppet inbegriper tillgångs värde och därmedatt en
dess avkastning under innehavsperiod varierar tiden.antagen överen

portföljteorisammanhangI används Volatilitet samlingsbegreppettsom
för olika statistiska metoder svängningar i portfölj.mätaatt Det måtten

används här de enklare, standardavvikelse.är ett Genomsom attav
beräkna standardavvikelsen fångas de genomsnittliga avvikelserna
svängningarna från medelvärdet in. Något förenklat kan tänkaman
sig medelvärdet lutningen på trendlinjeatt är representeraren som

l Studien gjordes ursprungligen Frennberg Hansson. Utredningen har uppdateratav
studien. Indexserierna hämtade frånanvänts Frennbergär Hansson.som
2 Det sker kontinuerlig förändring antalet fonder, på grund sammanläggning,en av av
tillkomst fonder Det leder till vissa fonder inte finnsatt representerade iav nya m.m.
Svensk Fondstatistiks statistik.
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storlek vid olikaoch avkastningensviss tillgångpriset på atten
kantrendlinje. Dådennapunktermättillfällen är runt

mellangenomsnittliga avståndetdetstandardavvikelsen sägas ange
variationerna kring trendlinjen varittrendlinjen.och Ompunkterna

hög. Ligger priset exaktstandardavvikelsenblir ocksåstora
standardavvikelsen noll vidare iföljaktligen setrendlinjen blir

underbilaga 3.
fondhögre standardavvikelsekanGenerellt säga att enman

riskpremie kräver investeraren, dvs.ha desto högreförväntas
Diversifierade fonder bland- ochriskfylld.placeringen anses vara

standardavvikelsejämförelsen relativt lågglobalfonder uppvisar i en
beskrivertenderar stabil. Figur 1avkastningensamtidigt att varasom

generalindex inklusiveAffärsvärldenshur Stockholmsbörsen
för 10-årigaåterinvesteras och avkastningenutdelningar antassom

decembermellan januari och 1996.statsobligationer utvecklats 1919
för aktier,genomsnittliga avkastningen högredessa år denUnder var

åtskilligtavkastningen volatiliteten samtidigtfluktuationen i varmen
för obligationsavkastningen. Långaför aktieavkastningenhögre än

alternativ placering till realasåledesräntebärande värdepapper är en
fastigheter.aktier och Investerareinvesteringar såsom t.ex.som

för aktier,förväntad avkastninglivförsäkringsbolag uppskattar
med hänsyn till denräntebärande värdepapperrespektivefastigheter

Eftersomstandardavvikelsen.volatiliteten ellerhistoriska
åtminstone i nominella högrei avkastningensvängningarna ärtermer

rimligt investerare kräver vissför obligationer detför aktier ärän att en
samband:i aktier, enligt nedanståenderiskpremie för placeraatt

Förväntad avkastning föravkastning för aktierFörväntad
riskpremie för aktierobligationer +

diversiñeringPlaceringshorisont och3

skillnader vad gälleruppvisar betydande bådeSkilda tillgångsslag
risk. Vid jämförelse portföljer kortaavkastning och av aven

långa statsobligationer och aktier visar deträntebärande statspapper,
beroende vilken placeringshorisonti hög gradsig risken äratt av man

svenska aktie- och räntemarknaden understudie denutgår ifrån. En av
figur l visar med ettårigperioden 1919-1996 se att en

definieradportfölj statsskuldväxlarplaceringshorisont är somen av
ränta3 säkraste placeringen medan både långa obligationerriskfri den

3 riskfria det Riksbanken fastställ-till den 1980 den31Fram räntan sommars anges av
30-dagars statsskuldväxelränta.Däreñer användsda diskontot.
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riskfyllda.perspektiv framstår relativtkortaaktier i dettaoch som
både vinster ochplaceringarkan sådanaKortsiktigt stora storagenerera

förluster.
avkastade i genomsnittstatsskuldväxlar 6Portföljen med procent

årl definierad Affärsvärldensaktieportföljen,medan somper
procentsutdelningar, avkastadegeneralindex inklusive 12,44

i aktieportfölj jämfört medför placeraMeravkastningen att en en
således under denna periodmed statsskuldväxlar 6,44portfölj var

obligationer avkastningen iportföljen med långaår. Förprocent varper
formeln såledesår. Enligtgenomsnitt 6,53 procent per ovan var

aktier år 12,44-6,53 procent.riskpremien för 5,91 procent per
för under godtyckligt år under perioden erhållaSannolikheten att ett

avkastning placeringen för aktier,negativ 28 15procentvar caca
obligationer, medan den korta räntebärande portföljenför långaprocent

genomsnitt årlig positivavkastning.alltid i genererat en

Nominell avkastning olika tillgångs-på ettårsinvesteringarFigur i
slag, 1919-1996åren

80
Aktierinkl.utdelning

ia:

Källa: Frennberg Hansson, beräkningaregna

4 inget redovisasOm avkastningen i nominellaannat termer.anges
5 Sedan vid tillfällenår 1979 har börsen under månader sjunkittvå tvâ med 32änmer

oktober/november 1987 med 33,9 respektive augusti/september 1990procent procent
med 32,2 procent.
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placeringshorisontöVid femårig förändras bilden något se tabellen
avkastningen rullande femårsperioderDen årliga uppvisar bådeöver

for och långa obligationer minskandeaktier Volatilitet; fluktua-en
tionema dock inte oväsentliga. Vid 20-årig placeringshorisont harär en
samtliga tillgångsslag årlig positiv nominell avkastning.genererat en

lång placeringshorisont utjämnadeEn effekt den årligager en
avkastningen, eftersom kraftiga årliga förändringar tenderar överatt

observeradetiden varandra. samtliga 20-årsperioderI påbörjadeta ut
efter har aktier avkastat långaår 1930 obligationer. djupaDenänmer
depressionen hadeunder 1930-talet negativ inverkan på aktie-stor
marknaden.

ZO-årsinvesteringarÅrlig avkastningFigur nominell rullandepå i
olika tillgångsslag, 1919-1996åren

20

1a --

16 v-

14 --

12 --
iår

10 --

° -Aklierinkl.utdelning- - ---m? .v á-Riskvn ränta
bla-p 4,5i"Vr --2 n

0
1949-19681919-1938 1929-1948 1959-1978 1969-198819394953 1979-1996

Källa: Frennberg Hansson, beräkningaregna

6 Vid femårig placeringshorisont beräknas avkastningen den genomsnittligaen som
avkastningen per är rullande femårsperioder, vid 20-årig placeringshorisontöver en

den genomsnittliga avkastningen per år rullande ZO-ärsperioderöversom osv.
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avkastningen7,reala dvs. avkastningenDen i nominella justeradtermer
för rådande inflation, spelar givetvis avgörande roll för t.ex.en en
pensionssparare. Vid beaktande den reala avkastningen aktier detärav
enda tillgångsslag under samtliga ZO-årsperioder givit årligsom en
positiv avkastning. Däremot har det varit betydande risk erhållaatten
negativ real avkastning både statsskuldväxlar och statsobligationer. I

observationema har55 portföljen med 10-årigaöver procent stats-av
obligationer vid 20-årig placeringshorisont negativ realgenereraten en
avkastning. tycks såledesDet mindre befogat vid 20-årigattvara en
placeringshorisont tala real riskpremie för aktier.om en

ÅrligFigur real avkastning rullandepå 20-årsinvesteringar olikai
tillgångsslag, 1919-1996åren

14

Iår Aktierinkl.utdelning-
Riskhiränla1
Slalsobliationar

1959197819391958 1949196819191935 19291949 1969193919791996

Källa: Frennberg Hansson, beräkningaregna

Rnomincll,ti+7 Den reala avkastningen Rhar beräknats .--_1, dar"som, reala itä+
Rinflation och avkastningen7
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genomsnittliga och lägsta nominella respektive realaTabell Högsta,
och statsobligationer med ochför aktier 10 20årsavkastning

procentplaceringshorisont, åren 1919-1996

Obliga- Aktier Obliga- Aktier Obiiga- Aktier Obliga-AktierAvkastning
5árs 10árs 20árs1árs tioner tioner tioner tioner

1árs 5árs 10ársplac.hor. 20ársplac.hor. plac.hor. plac.hor.
plac. plac. plac.plac.hor. hor hor. hor

Nøm/he//aV/astn/hg
69,38 29,62 41,87 18,16 33,93 15,08 20,77 12,38Högsta

11,07 5,0312,44 6,53 11,11 5,95 11,31 5,50Genomsnittiiga
-32,47 -13,28 -4,75 -1,94 -0,27 0,67 0,07Lägsta -34,50

Rea/avkastning
55,14 38,25 30,27 16,40 24,28 11,02 13,20 9,58Högsta

6,12 0,40Genomsnittliga 8,59 3,12 6,82 2,02 6,69 1,40
-11,79 -12,28 0,91 4,39Lägsta -36,31 -37,00 -3,03 -2,27

beräkningarKälla :Frennberg Hansson, egna

årliga avkastningen med hänsyn varierandetabell visas den tillI 1 en
placeringshorisont. framgår tabellen tenderar svängningarnaSom attav
utjämnas, både i den nominella och reala avkastningen allteftersom
placeringshorisonten förlängs.

Sammanfattningsvis kan aktier för långsiktig placeraresägas att en
historiskt alltid har varit mycket attraktiv placeringsform. Undersett en
förutsättning den historiska avkastningsutvecklingen kan applicerasatt

förefaller rimligt investerare fondandels-framtiden det elleratt en
lång placeringshorisont har förhållandevis högmed andelägare en en

aktier i portfölj.sin

8Beräknat det aritmetiska medelvärdet.som
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Ajfärsvärl-avkastningen för aktierStandardavvikelsen förFigur
1919-1996,och obligationergeneralindex årendens mätt som

sjuårsperioderrullande

30

.

W
10-årigastatsoblngatnoner5
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beräkningarFrennbergKälla: Hansson, egna

1919-19969.standardavvikelsen i rullande sjuårsperioderFigur 4 visar
under långastandardavvikelsen för obligationervisarBeräkningen att

detkan stabiliteten förklarasvarit stabil. Enklastperioder attgenom
ledde tillfastställde vilketfram till 1980-talet räntan, attstaten somvar

och underUnder delen 1980-taletblev små.ränterörelserna senare av
fram. Samtidigtemellertid andrahandsmarknaden1990-talet växte

tilloch standardavvikelsen 10ökade volatiliteten närmare procent.steg
sedan 1970-talet stigit från nivåerstandardavvikelsenaktier harFör

omkring till omkring 2510 procent.
portfölj börviktiga skäl till pensionsspararesfinns tvåDet att en

utländska tillgångar.innehålla visst inslagett av

importerade andelen normalgenomsnittligaDen av en0
den i-konsumentprisindex harkonsumtionskorg såsom KPJmäts

den tioårsperioden varit 29under senaste procent.
visar diversifiering minskar risken i portfölj givetStudier att en0 en

viss förväntad avkastning.

9 fonders genomsnittliga avkastning VolatilitetTabellema, i vilka olika och presenteras,
standardavvikelsen under sjuårsperiod.åskådliggörs tillika med en
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syfteI upprätthålla den köpkraft i dag krävs för köpatt som av
importerade bör rimligen del pensionssparandet placeras ivaror en av
utländska tillgångar. möjligtDet för framtidensär att argumentera att
konsumtionskorg ändå så osäker det inte finns anledningnågonär att

hänsyn till hur dagens konsumtionsfördelning Med tankeatt ta ut.ser
hittillsvarandepå utveckling förefaller det dock mindre sannolikt att

den importerande andelen den privata konsumtionen drastiskt skulleav
minska. givetvis inte möjligtDet i innehavet de utländskaär att av
tillgångarna avspegla den blandning valutor ingår i denav som
importerade andelen den privata konsumtionen. viss delEnav
internationella tillgångar i pensionsportfölj eller i fondinnehav äretten
emellertid detta perspektiv befogad.ur

tabell riskI 2 och avkastning den riskjusteradesamtanges
avkastningen under perioden juni till1992 maj 1997 antalett av
världens börser i svenska kronor. Bäst avkastning har den finskamätt
börsen med uppgång i genomsnitt 37 år sedan årgett procenten per

därefter följer1992, den schweiziska och den holländska.
Stockholmsbörsen ligger femtepå plats. Kombineras måtten risk och
avkastning erhålls den s.k. riskjusterade avkastningen, dvs. vilken
börsplacering bäst avkastning med hänsyn till risktagandet igettsom
form standardavvikelse. högre avkastningJu enhet riskav per som
erhålls desto bättre placeringen. Den börs givit den högstaär som
riskjusterade avkastningen den holländska, följd den amerikanskaär av
och den schweiziska.
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Tabell Risk och avkastning antal världens börser,på iett mättav
svenska kronor

Risk Avkastning Avkasl.ris/rkvat
Risk,standard- Avkastning Avkastning
awikelse i snitt riskl°enhetper per
i procent

Holland 15,3 Finland 37.5 Holland 1,92
Schweiz 17.1 Schweiz 31,9 Schweiz 1,87
USA 17,1 Holland 29,4 USA 1,52
Danmark 17,3 NyaZeeland 28,2 Finland 1,32
Kanada 22,8 Sverige 27,9 Belgien 1,25
Belgien 18,3 HongKong 26,0 Irland 1,18
England 19 USA 26,0 Sverige 1.15
Tyskland 20.4 Irland 24.4 Kanada 1,09
Irland 20,6 Malaysia 23,8 Danmark 1,02
Frankrike 20,7 Belgien 22,8 England 1,01
Spanien 23 Spanien 21,2 NyaZeeland 1,00
Japan 23,7 Kanada 19,6 Malaysia 0,97
Sverige 24,2 Tyskland 19,2 Tyskland 0,94
Singapore 24,5 England 19,1 Spanien 0,92
Malaysia 24,6 Norge 18,9 HongKong 0,89
Australien 25,2 Australien 18,2 Singapore 0,74
italien 25,3 Singapore 18,1 Norge 0,73
Österrike 25,3 Danmark 17,6 Australien 0,72
Norge 25,9 Frankrike 14,8 Frankrike 0,71
NyaZeeland 28,3 Italien 12,6 Japan 0,51
Finland 28,4 Japan 12,0 Italien 0,50

ÖsterrikeHongKong 29,3 6,7 Ostenike 0,26
Sydafrika 35,9 Sydafrika 2,0 Sydafrika 0,06

Beräkningar gjorda MSCI:s indexpå mánadsdata i svenska kronor under perioden
1997."juni 1992 till maj

Källa: S-E-Banken.

Genom kombination antal aktier inte fullständigtett stort ären av som
korrelerade, dvs. inte samvarierar, kan risken i aktieportföljen
reduceras. lägreJu samvariation i avkastningen mellan två aktier, desto
bättre blir diversiñeringseffekten se vidare i underbilaga 2. Sannolikt

m Genomsnittlig årlig avkastning/standardavvikelse.
n MSCI, Morgan Stanely Capital International World Index globalt täckandeär ett
aktieindex och det äldsta på marknaden.
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fondandelsägare intresserad hög avkastning och låg risk. Iär en av
syfte riskenminimera givet viss önskad nivå avkastningenatt en
spelar diversifieringensåledes roll. alltså viktigtDet ärstor att etten

antal aktier finns underlag vid portföljsammansättning.stort som en
Givetvis erhålls ytterligare diversifieringseffekten om
fondandelsägaren har möjlighet komponera portfölj medatt en en
blandning inhemska och internationella placeringar, på både aktie-av
och obligationsmarknaden.

4 Fonder

undersökning Aktiefrämjandet/TEMOI hösten 1996 48en av uppgav
alla tillfrågade i åldern 15-75 år de hade aktier, i förstaprocent attav

hand börsaktier eller andelar i aktiefond. Utökades måttet till atten
inbegripa individuellt pensionssparande elleräven IPS Unit Link-

försäkring, ökade andelen med 3 procentenheter. Vidare visade
undersökningen i högre utsträckning kvinnor aktieägaremänatt än var

aktieinnehav fortfarande starkt korrelerat med högasamt att är
inkomster.

Svenska4.1 och svenska utlandsplacerande fonder samt
utlandsbaserade fonder

svenska fondsparandetDet inleddes i mycket liten skala i slutet av
1950-talet, då Svenska Handelsbanken startade fond. slutetIen av
1970-talet kom de s.k. skattefonderna, det först år 1984, dåmen var
allemansfondema startades, fondsparandet riktig fart. Sedantogsom
dess har fondsparandet ökat markant. slutetI 1980-talet blev det frittav

utländska aktier och svenska utlandsfonderäga och utlandsbaseradeatt
fonder etablerade sig denpå svenska fondmarknaden. Antalet svenska
utlandsfonder och utlandsbaserade fonder har varit relativt konstant
sedan år 1992 och 1993, antalet ökar återigen.men nu

Hushållens totala sparande i svenska aktie-, och blandfonderränte-
utlandsplacerande svenska fonder och utlandsbaserade fondersamt var

vid utgången år 1996 miljarder319 kronor. Vid tidpunktav ca samma
hushållens totala inlåning i banker 410 miljarder kronor. Denvar

samlade fondförmögenheten enligt definitionen hade vidovan
utgången andra kvartalet 1997 stigit till miljarder434 kronor,av en

Z Aktiefrämjandet/TEMO:s undersökning, 9/9-31/10 1996, 1500 genomförda inter-
vjuer.
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Ökningen följdårsskiftet.kronor sedanmiljardermed ärökning 115 en
börsvärde.högrenysparandeökat samtav

fördelad olikapåden 1997Fondförmögenheten 30 juniFigur per
fondlyper

Råntefonder
19%

Blandfonder
13%

Aktiefonder
68%

Svensk FondstatistikKälla:

Sverige.fonder finns i Detde olika ärdet följandeI presenteras som
räntefonderutlandsplacerande aktie- ochutländska ochsvenska, samt

Även derivatfonder, såsomvissadessa.kombinationer typer avav
redovisasNedanförekommer.handlar med optionsrätter,fonder som

årenårliga avkastningentabeller kan denbifogaderespektive fondtyp. I
perioder,standardavvikelsen för tvåden historiska1990-1996 samt

avläsas.respektive 1994-19961990-1996åren

Räntefonder4.2

kategorier:räntefondema iindelasGenerellt tre

statsskuldväxlarplaceringar imed inriktningräntefonderKorta-
certifikatoch

till årgenomsnittlig löptid 2 3medräntefonderMedellånga en-
genomsnittlig löptid årmed 5räntefonderLånga caen-

ochfrämst iräntebärande värdepapper,iRäntefonder placerar stats-
inriktningfondenscertifikat. Beroendeibostadsobligationer samt

olika löptider.medel med tonviktinbetaldaandelsägarnasplaceras
frånfonderna, bortserriskfylldaminstDe om man

räntefonder medplaceringar iplaceringshorisonten, utgörs av

13 riksbank och Svensk Fondstatistik.SverigesEnligt statistik från
M i svenskakronor.nominellt ochredovisasAvkastningen är mätt
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inriktning på korta svenska räntebärande värdepapper. Fonderna har
under perioden i genomsnitt avkastat 10 år. Avkastningenprocent per
har under åren successivt sjunkit, vilket beror de successivt
sjunkande korträntoma. Den historiska standardavvikelsen åren 1990-
1996 i dessa fonder ligger omkring 1-1,5 procent.

Placeringar med längre löptid möjliga i medellångaär och långa
svenska räntefonder. Kraftiga räntefall under åren 1995 och 1996 bl.a. i
obligationer med 1-10 års löptid har bidragit till avkastningen underatt
perioden varit Medellånga och långa svenska räntefonder hargynnsam.
under perioden i genomsnitt avkastat 12 respektive 14 årprocent per
och uppvisar historisk standardavvikelse 2-6 procent.en

Ju längre genomsnittlig löptid duration desto högre potentiell
kursvinst eller förlust beroende på hur marknadsräntan utvecklas.
Duration mått hur längeär placeringett bunden, dvs. hurären
många år det innan får tillbaka det placeradetar kapitalet. Förman en
skuld gäller det hur många år det innan lånebeloppet inklusivetar ränta

betalt se vidare i underbilagaär 4.

3 Blandfonder

Blandfonder placerar både i aktier och räntebärande värdepapper. Den
vanligaste fördelningen 2/3 aktier och 1/3är räntebärande värdepapper.

vissaI blandfonder kan fördelningen variera kraftigt från tid till annan
beroende förvaltarenspå förväntningar utvecklingen på aktie-om
respektive räntemarknaden. Vissa blandfonder placerar enbart i
svenska värdepapper, andra blandar med mindre delupp en
internationella placeringar, ytterligare andra placerar enbart
internationellt. Den vanligaste fördelningen huvudpartenär att av
aktiedelen placerad i svenska aktier,är mindre del i utländska aktieren
och hela räntedelen placerad iatt svenskaär räntebärande värdepapper.

Fonderna visar volatil trend traditionella räntefonder.änen mer
Avkastningen visar stabil utveckling. Den genomsnittligaen
avkastningen har varit 11 år. Vidare har nedgångprocentca per en
under 10 och uppgång 30procent över år varit ovanlig.procenten per
Den historiska standardavvikelsen har legat omkring 7-17 procent.

4.4 örvaltadeF fonder

kalladeDe så förvaltade fonderna placerar enbart i aktier. Majoriteten
portföljen placerad i svenska aktier,är varierande delav även imen en

utländska aktier. Alla fonder har placerat i Sverige vadänsom mer som
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svenskaplacerat ivärldsindex, och mindre 100än procentmotsvaras av
kategorin.härhamnar i denaktier,

under perioden i genomsnittavkastningen har 1990-1996årligaDen
ochvarierat mellan nedgång 30varit och14 procentprocent en en

år. Standardavvikelsen sedan år 1990uppgång på 40-50 procent per
ligger på 20-22 procent.ca

Globalfonder5

fondenenbart i aktier. Länderfördelningen iplacerarFonderna
världsindex. innebär majoritetenregel ungefäri Det attmotsvarar av

och tyska aktier.amerikanska, japanska, brittiskatillgångarna utgörs av
emellan.emellertid variera högst väsentligt fondernaFördelningen kan

aktie-riskspridningen i olika valutor ochglobalfondema såledesI är
historiska standard-förhållandevis innebär denmarknader Det attstor.

allemansfonder och Sverige-varit lägre iavvikelsen har än t.ex. rena
avkastningen under perioden har varit 9genomsnittligafonder. Den ca

och uppgångar 35Nedgångar under 10-15år. överprocentprocent per
historiskaovanliga. globalfondema har denhar varit Förårprocent per

i genomsnitt varitstandardavvikelsen 15-17 procent.

Sverigefonder och allemansfonder4.6

skattegynnad sparform med särskildaAllemansfonder tidigarevar en
Allemansfondema kan ha liten deloch placeringsregler. enspar-

iaktier, medan Sverigefonderna placerar enbartplacerade i utländska
svenska aktier.

fonderna sjönk med i genomsnittfrån år då 201990,Bortsett
varit mycket god, i synnerhet under årenhar avkastningenprocent,

årliga avkastningen under dessa år har ioch 1996.1993, 1995 Den
Förklaringama till den kraftigagenomsnitt varit 40-60 procent.

deprecieringen den svenska kronan,år bl.a.börsuppgången 1993 avvar
öka vinstervilken bidrog till de svenska exportforetagen kunde sinaatt

svenska Kraftigt fallande korta och långai kronor. räntormätt samt en
förbättrad konjunktur Förklaringama till densuccessivt någraär av

börsutvecklingen under och periodenpositiva åren 1995 1996. För
genomsnittligahar den avkastningen varit1990-1996 15 procentca per

Standardavvikelsen sedan år 1990 har legat omkring 20-23år.
procent.

15Enligt indelning Svensk Fondstatistik tillämpar.den
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Land- och regionrelaterade7 fonder

Fonderna placerar i aktie- och ränterelaterade instrument i specifika
länder och regioner. Land- och regionfonder hemmahörande i Norden
och hafthar genomsnittligEuropa avkastning på 6-15 procenten per
år. Nivåema har varierat mellan uppgång 40 ochprocenten en
nedgång på historiska15-20 Den standardavvikelsen har legatprocent.
omkring 20 Amcrikafonderna har i genomsnitt avkastat 15procent. ca

avkastningenår och har varierat mellan uppgång på 20-procent per en
30 och nedgång på 15-20 Fonderna har uppvisatprocent procent.en en
historisk standardavvikelse omkring Asien-15-17 ochprocent.
Japanfonder något volatila och visar standardavvikelse förär mer en

period på 20-30 Avkastningsmässigt under periodenprocent.samma
har Japanfonderna haft synnerligen utveckling. Underen ogynnsam
perioden 1990-1996 har de sjunkit 17 vilketprocent, motsvararca en
genomsnittlig negativ avkastning 2,6 Nedgångenår. harprocentom per
framförallt orsakats ekonomisk utveckling, allvarligav en svag en
bank- och finanskris svårigheter öka allmänhetens framtidstro.samt att

för korta normgivandeDet diskontot har sedan april sänkts1991räntor
från 6 till 0,5 Studeras aktieutvecklingen för perioden 1980-procent.
1996 förändras emellertid bilden, då den japanska börsen under
perioden visar uppgång totalt 223 Detprocent. motsvararen om en
årlig genomsnittlig uppgång 7,14 återkommandeEnprocent.om
observation för placeringar i aktier således andelsägaren bör haär att

lång placeringshorisont.en
kalladeSå Emerging Markets-fonder placerar tillväxtmarknaderpå

Österni världen, i exempelvis Latinamerika, Fjärran ochrunt om
Östeuropa. Häri ingår fonder med fondplaceringar inriktade påäven

Östeuropaenskilda länder i såsom Ryssland, Tjeckien, Polen m.fl.
ÖsteuropaEmerging Markets-fonderna förutom introducerades åren

1992-1993 och har sedan dess haft volatil avkastningsutveckling.en
Under år fonderna1993 100 för därefter under årensteg procent attca

falla1994-1995 med 20 årligen. Standardavvikelsen sedanprocentca
Östeuropafondernajanuari har1994 legat 20runt procent.

introducerades åren 1995-1996 och har under år 1996 avkastat 80ca
procent.

Sammanfattningsvis varierar avkastningen kraftigt i Latinamerika-,
Asien- och Emerging Markets-fonder. Den historiska standardavvikel-

fondernai därför högre i de tidigare redovisade.är änsen
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Branschfonder8

i specifika branscher, fastigheter,Fonderna placerar i aktier t.ex.
läkemedel. Fonderna har under periodenkommunikation och 1990-

genomsnitt avkastat och den historiska1996 i 9 årprocent per
standardavvikelsen sedan år har legat omkring1990 20 procent.

Slutsatser5

Skilda tillgångsslag uppvisar olika egenskaper vad gäller både-
avkastning och risk. studie olika portföljer kortaI en av av
räntebärande långa statsobligationer respektive aktierstatspapper,
visar det sig risken i hög grad beroende vilkenäratt av
placeringshorisont utgår ifrån. Studien visar med ettårigattman en
placeringshorisont förefaller både obligationer och aktier som en

riskfylldrelativt placering. Sannolikheten för underatt ett
godtyckligt under periodenår 1919-1996 erhålla negativ avkastning

förpå placeringen 28 aktier och för15procent procentvar ca ca
obligationer,långa medan den korta räntebärande portföljen alltid i

årliggenomsnitt positiv avkastning.genererat en
Vid 20-årig placeringshorisont har samtliga tillgångsslagen-

årlig positiv nominell avkastning. real avkastningOmgenererat en
beaktas aktier det enda tillgångsslag under samtligaär som
studerade 20-års perioder givit positiv avkastning. harDäremoten
det under de studerade 20-års perioderna varit betydande risk atten
erhålla negativ real avkastning både statsskuldväxlar och
statsobligationer.
Volatiliteten i avkastningen aktie- och obligationsmarknaden-
uppvisar ökning framförallt sedan 1970-talet. obligationerFören

avkastningenökade Volatiliteten i från till5 10. medanprocent,
för aktier frånökningen 10 till 25 procent.var

Diversiñering sprida riskerna i skilda tillgångsslagattgenom- som
inte korrelerade skapar lägre risk i portfölj ellerär etten
fondinnehav. Genom placera i både svenska och utländskaatt
tillgångar minskar den totala risken hos fondandelsägaren.t.ex.
Genomgången de olika fonderna bekräftar räntebärandeatt- av
värdepapper visar stabil avkastningsutveckling, vilket ocksåen
leder till standardavvikelsen blir låg.att
Blandfonder sprider sina placeringar dels i aktier, dels i°
räntebärande värdepapper. lederDet till fonderna har lägreatt
standardavvikelse allemansfonder.än t.ex.
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Globalfonder och så kallade förvaltade fonder sprider sina-
aktieplaceringar och därmed också sina valutarisker, vilket leder
till fonderna får lägre standardavvikelse fonder placeraränatt som
alla i korg, bransch- och regionspecifika fonder. Detägg t.ex.en
talar således för portfoljdiversiñering, blandningen av
internationella och inhemska placeringar väl avvägdsamt en
spridning mellan aktie- och obligationsmarknaden.
Specifika Sverigefonder och allemansfonder har genomsnittlig° en
standardavvikelse på 20-23 vilket får relativt högt iprocent, anses
jämförelse med de övriga fonderna. Sannolikt beror det på att
Stockholmsbörsen i internationellt perspektiv ärett en
förhållandevis liten börs, med fåtal företag dominerarett stora som
börsutvecklingen.
Land-, region- och branschspecifika fonder studeradehar bland de°
fonderna högst historisk standardavvikelse.
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Underbilaga 1

Tabeller
fondkategorieroch risk för olikaavkastningGenomsnittlig1

kortaräntebärande fonder,Svenska2
fonder, medellångaräntebärandeSvenska3

långaräntebärande fonder,Svenska4
utlandsplaceranderäntebärande fonder,Svenska5

Blandfonder6
fonderFörvaltade7

Globalfonder8
Sverigefonder9
Allemansfonder10

SverigeinklusiveNorden11
exklusive SverigeNorden12

Tysklandsfonder13
Schweizfonder14

diverseEuropa,15
Europafonder16
Amerikafonder17

apanfonder8 J1
inklusiveAsien Japan19
exklusiveAsien Japan20

Asien, länder21
Latinamerikafonder22
Emerging Markets23
Branschfonder24
Småbolagsfonder25
Optionsfonder26

ochavkastningen Oden totalaAvkastningsriskkvot ,1 a+
tolkadet svårtBeräkningen gjord på nämnda dåstandardawikelsen. är attsätt,är

jämförelsemellanolikaberäkningensutformningviktig vidVidarestandardawikelser ärnära
aktiefond och kortjämförelse mellanexempelvis vidtillgángsslag, enenen

penningmarknadsfond.
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Genomsnittlig1 avkastning risk föroch olika fondkategorier

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast-Genom. Avkastn.

Ärsavkastningjanuari ning årlig riskkvotav-
Fonder 1990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96kastning 1990-961
Svenskaräntebärande,kona 1,38 13,33 11,37 14,17 9,24 5,81 8,87 95,417,76 10,04 1,09
Svenskaräntebärande.

medellánga 4,09 12,33 12,66 12,79 16,00 -2,50 17,83 14,39 117,60 11,75 1,07
Svenskaräntebärande,långa 5,23 13,97 17,12 13,08 20,59 -4,55 20,02 144,7217,36 13,64 1,08
Svenskaräntebärande,

utlandsplacerande. 10,79 11,15 7,15 23,95 24,72 -7,78 4,64 4,63 85,87 9,26 0,99
Blandfonder 11,31 -7,25 10,20 16,74 38,50 -4,06 9,64 21,24 110,77 11,24 1,00
Förvaltadefonder 19,73 -20,87 9,55 11,53 53,45 4,56 17,00 34,63 144,35 13.61 0,95
Globalfonder 16,74 -18,53 15,63 24,76 49,07 -12,07 2,93 16,21 84,27 9,12 0,93
Sverigefonder 21,70 -20,54 11,03 8,40 54,96 9,75 17,99 42,30 173,08 15,43 0,95
Allemansfonder 21,68 -23,84 12,58 8,51 51,56 7,21 17,86 41,18 151,56 14,09 0,94
NordeninklusiveSverige 19,70 -15,86 1,02 6,28 84,65 8,02 6,81 38,28166,10 15,01 0,96
NordenexkIusiveSverige 18,33 -22,21 4,56 9,00 72,11 8,53 -5,90 43,17123,13 12,15 0,95
Tyskiandsfonder 18,10 -14,64 4,13 10,43 58,59 -10,52 -1,75 17,33 47,85 5,74 0,90
Schweizfonder 17,68 -16,26 5,88 38,55 84,47 -11,33 23,57 5,44 161,81 14,74 0,97
Europa,diverse 16,85 -11,61 1,77 14,89 52,22 -11,20 2,86 26,12 81,22 8,86 0.93
Europafonder 15,66 -14,03 0,73 20,76 52,01 -9,42 7,09 23,02 89,70 9,58 0,95
Amerikafonder 19,48 -13,55 30,78 36,11 33,70 -12,18 18,47 26,71 171,26 15,32 0,97
Japanfonder 23,88 -30,27 4,04 4,91 42,50 2,82 -15,18 -11,98 -16.75 -2,58 0,79
AsieninkIusiveJapan 22,71 -26,56 13,68 25.00 103,56 -20,90 -8,54 4,25 60,22 6,97 0,87
AsienexklusiveJapan 24,89 -20,22 15,49 47,10 127,06 -25.27 -6,38 14,64 146,81 13,78 0.91
Asien,länder 29,75 -21,06 11,62 43,18 148,65 -24,01 -11.83 17,93 147,89 13,85 0,88
Latinamerikafonder 45,19 -15,04 81.90 21,69 68,51 -14,61 -27.70 23,12 140,89 13,38 0,78
EmergingMarkets 23,59 105,02 -20,88 -19,63 32,60
Branschfonder 22,01 -22,34 4,21 17,92 61,40 -9,39 7,06 22,03 82,32 8,96 0,89
Smábolagsfonder 21,62 -20,81 13,82 13,74 73,29 -0,66 -5,00 20,35 101,78 10,55 0,91
Optionsfonder -7,01 23.00 186,42 -31,61 -10,04 53,72

1Avkastning/enhetrisk
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2 Svenska räntebärande fonder, korta

Redovisning1% Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvol
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-961
Kod-koda0-.90dagar, dagar780
AlfredBergSicavLikviditetSverige 6,71
BancoLikviditetsfond 6,18
ErikPenserLikvidiietsfond 6,66
FrontrunnerSEKReserve 6,65
Hagströmer QvibergLikviditetsfond 0,61 12,08 17,10 8,60 6,40 8,62 7,17
NordbankenLikviditetsfond 1,08 0,53 13,87 11,37 14,00 8,96 6,75 8,61 6,62 94,73 1,09
NordbankenSekura 12,54 11,041,19 0,60 13,09 8.43 5,87 8,33 6,43 87,04 1,08
SkandiaBanken 0,49Likviditetsfond 6,77 8,47 6,51
Skandia 0,44SEKShortTenn 5,64 7,28 5,73

KamaFonder0-360dagar
LikviditefsfondABB 0,70 16,03 9,50 6,44 8,78 7,64

AlfredBergPenningmarknadsfond 0,75 9,38 6,35 9.23 8,53
AnsvarAvkastningsfond 0,52 11,19 13,18 8,26 7,13 8,91 8,37

PenningmarknadsfondAragon 1,42 0,90 16,10 11,05 14,91 8,76 5,94 9,73 8,86 103,91 1,09
RäntefondBanco 1,51 0,76 13,06 11,67 14,84 9,28 6,00 8,86 8,16 97,75 1,09

CarlsonSEKShort 0,90Bond 10,95 12,37 8,18 5,97 8,89 7,95
FolksamPenningmanrnadsfond 9,31 7,74
Föreningsbanken

Penningmarknadsfond 1,58 1,17 14,04 10,98 13,39 8,98 5,35 9,43 11,11 100,33 1,09
Hagströmer Qviberg

Garantifond 0,43 12,150,71 10,33 10.93 7,94 6,49 7,57 6,07 80,02 1,08
HandelsbankenRäntefond 1,54 0,83 13,01 11,93 16,49 9,17 5,07 8,89 7,97 72,53 1,06
HandelsbankenSeniorbofond

Ränta 1,48 0,80 13,00 11,37 14,10 4,227,77 7,98 7,03 86,39 1,08
HandelsbankenSfatspappersfond 7,92
LänsförsäkringarLikvidifelsfond 0.63 9,18 6,73 8,79 7,06
NordbankenRäntefond 1,42 0,88 13,41 11,15 13,83 10,53 4,78 9,02 7,70 95,12 1,08

1Avkastning/enhetrisk
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Svenska2 räntebärande fonder, korta forts.

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-961
S-E-Banken RäntefondFundSv 1,15 4,96 8,88 7,32
S-E-Banken

Penningmarknadsfond 1.49 0,89 12,97 11,87 14,19 10,04 5,25 8,99 7,56 95,94 1,08
S-E-BankenSkandifond

ShortSEK 1,12 9,28 5,23 8.86 7,42
SkandiaBanken

Penningmarknadsfond 0,81 13,88 10,98 6,12 9,39 8,81
SkandiaBankenRäntefond 1,44 0,87 12,93 11,70 13,80 9,95 5,87 9,18 8,57 98,07 1,09
Sparbanken

Penningmarknadsfond 1,50 1,05 13,62 11,51 15,02 11,07 5,83 10,10 9,32 106,17 1,09
SparbankenSwedishLiquidity 1,01 9,86 5,67 9,93 8,93
TreviseStatsskuldväxelfond 0,69 7,71 6,87 8,67 7,82
TryggLikviditetsfond 8,89
TryggPenningmarknadsfond1,53 0,90 12,87 11,67 14,05 8,26 5,36 9,28 8,88 95,09 1,12
WASAPenningmarknadsfond1,48 0,90 13,01 11,46 14,05 11,69 3,77 8,46 8,83 96,53 1,12
ÖhmanPenningmarknadsfond 8,41

FondbörsensindexSSV
90dagar 1,27 0,53 13,93 12,34 14,67 9,42 7,27 8,98 7.19 101,23 1,09
180dagar 1,51 0,65 13,49 12,58 15,01 9,68 6,83 9.31 8,24 103.71 1,09

1Avkastning/enhetrisk
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medellångafonder,3 Svenska räntebärande

Redovisning% Slandardav.i
Avkasl- Avkastn.sedan

Årsavkastningjanuari ning riskkvotjanuari
1990 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-9611990 1994 1991Fonder

ärtopic/eran
Aragon

16,54 118,35 1,093.19 14,29 13,82 14,45 11,77 -0,36 13,00Avkastningsiond1-5 ár 2,78
HagströmerSwedish

12,06 14,01 12,152,82 10,73 11,83 0.08HighYield0-3
Handelsbanken

12,92 13.58 14,55 14,79 1,98 12,65 10.72 114,51 1,09Avkastningsfond 2,52 2,27
Handelsbanken

2,48 12,51 15,05 -0,32 12,72 10,37SwedishBond0-3 år

ärVana/ar minst5
14,44 13,73AlfredBergAvkastningsfond0-10

AragonSwedish
1,0413,35 8,46 -0,29 14,58 14.75 80,34år 4,12 3,22 9,09 2,57HighYield0-5

17,22 15,80LänsförsäkringarStatsobligationer
21,49 -1,61 17,74 15,93Länsförsäkringar 4,29obligation06

Nordbanken
13,43 15,99 14,93 20,05 -4,09 20,23 17,08 145,08 1,085,17 5,82Obligationsfond06

Nordbanken
18,47 -4,30 16,935,87 13,19 12,34 20,160bliga1ionsinvest0-6är

S-E-Banken
0,20 18,10 11,63 127,14 1,084,46 4,04 12,06 18,82 11,04 16,30Avkastningsfond08

S-E-BankenFund
11,80årAvkastning0-8

SkandifondS-E-Banken
17,46 11,42SwedenFlexible

Sparbanken Räntefond
24,88 19,941 uppåt-

SparbankenRäntefond
19,940 26,38uppåt-

SparbankenSvenska
KyrkansRäntefond 7,93 11,59 21,59 -4,30 25,11 19,78

1Avkastning/enhetrisk
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medellånga3 Svenska fonder,räntebärande forts.

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 19941990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-96
TreviseStatsobiigationsfond

0-10 5,91 -8,17 19,68 16,01
TryggObligationsfond1-5år 5.47 5,20 12,19 12,60 11,10 16,24 -6,55 16,88 17,76 109,84 1,05

Ovriga
S-E-BankenHorisont96 3,48 4,78 15,43 13,91
SkandiaGarantifond299 18,15 15,65
SparbankenExactaMars 7,19
SparbankenExactaSeptember 7,48

SOXObligaiionsindex1-3år 2,82 2,18 13,17 15,94 14,24 14,08 3,69 13,28 13,70 128,37 1,09
SOXObligationsindex år 4,203-5 4,88 13,81 18,54 14,28 21.93 -3,02 17,68 18,24 153,67 1,09
SOXObligationsindex uppåt8,20 7.905 15.91 22,34 11,41 27,07 -12,21 25,80 21,36 169,07 1,06
SOXObligationsindexsamtliga 4,75 4.35 13,88 18,42 13,42 20,65 -2,16 18,32 17,06 150,08 1,09

t Avkastning/enhetrisk
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långa4 Svenska räntebärande fonder,

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-961

löpt/der,m/nstZáI
ABBObligationsfond år 5,78 5,44 15,64 16,87 12,971-15 23,49 -7,90 17,02 15,69 135,08 1,07
Alfred Obligationsfond2-7Berg 5,57 21,21 -5,74 20,46 18,32
Alfred SicavBerg

obligationSverige 16,06
BancoAvkastningsfond2-10 5,45 5,72 14,42 17,79 13,36 20,54 6,00 19,63 17,45 143,23 1,08
CarlsonSEK BondLong

1,5-10 5,27 15,90 12,00 22,41 -1,85 23,34 14,85
ErikPenserAvkastningsfond1-8 år 14,19
FolksamObligationsfond2-10 20,14 19,27
F Swedishrontrunner Bonds 16,07
FöreningsbankenRäntefond 3,03 14,56 13,82 14,191 3,15 16,97 2,09 15,53 15,30 136,84 1,10
FöreningsbankenRäntefond2 3,13 3,14 13,98 14,54 14,34 16,51 1,52 15,55 14,92 134,46 1,10
FöreningsbankenTillväxtfond 3,17 16,40 -0,05 15,41 14,62
Hagströmer 5,03 5,32 12,92Obligationsfond 16,71 12,69 18,23 -9,26 19,19 15,96 120,21 1,07
HandelsbankenObligationsfond5,62 5,80 15,19 19,04 14,03 21,92 -5,99 20,61 18,14 155,36 1,08
S-E-Banken

Obligationsfond2-8 år 5,72 13,09 17,99 11,71 20,38 6,875,57 20,79 15,25 132,64 1,07
SEBSkandilond

SwedenBond 5,78 5,59 13,11 17,54 12,01 20,56 -6,04 20,36 15,18 133,86 1,07
SkandiaKapitalmarknadslond 5,44 13,19 23,99 -3,47 20,86 19,71
SkandiaBankenObligationsfond5,80 5,50 13,11 17,03 13,29 23,86 -2,69 21,01 19,47 161,31 1,08
SkandiaSwedishBond24 år 5,88 -10,32 12,91 20,31
SparbankenObligationsfond 7,09 8,16 13,67 18,87 12,76 24,12 -3,83 26,25 20,16 175,90 1,08
SparbankenSparFondobligation 8,17 12,86 22,89 4,95 25,38 20,18
SparbankenSwedish 2-uppálBond 7,88 19,94 12,61 20,47 -5,00 25,88 19,59
WASAObligationsfond3-7 5,19 16,57 14,26 16,08 -5,59 20,04 20,45
ÖhmanObligationsfond2-10 18,08

SOXObligationsindex1-3 2,82 2,18 13,17 15,94 14,24 14,08 3,69 13,28 13,70 128,37 1,09
SOXObligationsindex3-5 4,88 4,20 13,81 18,54 14,28 21,93 -3,02 17,68 18,24 153,67 1,09
SOXObligationsindex uppåt8,20 7,90 15,91 22,34 11,41 27,075 -12,21 25,80 21,36 169,07 1,06
SOXObligationsindexsamtliga 4,75 4,35 13,88 18,42 13,42 20,65 -2,16 18,32 17,06 150,08 1,09

1Avkastning/enhetrisk
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utlandsplacerandefonder,Svenska räntebärande5

% Standardav.Redovisningi
Avkast- Avkastn.sedan

Ärsavkastning riskkvotningjanuari januari
1996 1990-96 1990-9611992 1993 1994 19951994 1990 19911990Fonder

-0,02 2,39ObligationsfondABBGlobal
FöreningsbankenRäntefond

16,19 -0,04 14,19 6,4112,234.20Europa
HandelsbankenInter

79,6317,58 -9,23 4,52 7,34 1,0912,60 9,82 21,32Avkastningsfond 7,67
6,04 3,716,00 29,25 32,06 -13,248,67S-E-BankenInter-obligation

S-E-BankenInter-
0,80 27,88 21,63 -5,79 4,04 1,987,26Penningmarknad

5,95 122,06 1,019,69 13,58 29,07 36,12 -10,61 7,12lnterRäntefond 10,79 8,75Sparbanken

1Avkastning/enhetrisk
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6 Blandfonder

Standardav.Redovisningi %
Avkast- Avkastn.sedan

Ärsavkastning ning riskkvotjanuari januari
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-9611994 1990Fonder 1990

7,93 17,98ABBTotal
-9.96 2,09 15,469,89AlfredBergOptimalNorden

25,11 1.49 13,64 19,97 140,73 1,066,62 4,90 3,80 12,82 16,75KombifondBanoo
0,22 9,16 24,968,13TrygghetsfondBanoo

50,41 -13,13 8,35 8,189,33 6,81 18,67Carlsoninternational
20,20 87,37 -7,53 1,90 21,3210,22 13,43FidelityManaged

14,37 25.37FolksamFörvaltningsfond
27,95 6,04 13,69 23,92 158,11 1,067,82 8,53 6,46 16,87FöreningsbankenMixfond 7,96

20,537,59 1,26 13,30HandelsbankenFlennarknadsfond
14,627,93 -1,29 5,76HandelsbankenSvSelMultimarket

24,91 19,007,62 -6,70 10,73HandelsbankenSBCFlermark.Fond
9,54 17.46 32.96 -2,54 14.52 20,306,51LänsförsäkringarKapital
8,49 11,44 43,20 -7,14 13,52 23,81Länsförsäkringar 9,28Total

98,00 0,949,54 -32,15 22,04 14,57 33,00 9,26 13,15 26,93Donationsmedelsfond 16,88
16,61 32,97 1,42 9,55 19,666,01NordbankenFutura

45,09 1,35 10,45 23,448.29 18,73NordbankenOptima
4,05 20,1210,27 11,20 23,86 23,62 -9,42ManagedPerpetual

51,33 -11,70 0,18 21,70MG 10,01J Rotschild Managed
8,12 6,80 20,12 34,82 4,91 13,71 22,10VärldenS-E-Banken

0,96-9,16 16,21 27,08 36,11 -12,84 5,12 11,90 87.17International13,59 10,07S-E-BSkandifond
-7,16 13,15 21,218,36S-E-BFundVärlden

36,12 -9,07 2,01 22,7711,04ScottishEquitableMixed
9,82 3,59 15,41 44,55 -8,76 1,62 22,25SkandiaBalanced

4,48 35.61 1,03 16,52 23,65Paraplyfond 6,73SkandiaBanken
18,38 25,10SparbankenMixfond

29,29SparbankenMixFund
38,33 6,08 22,288,29 5,68 16,10 -12,77TryggKlarPlacering

25,466,85 7,89 26,24 4,44 14,99TrygghetsfondenEkorren
7,45 9.55 16,39 40,38 -3,16 12,49 22,99WASATrygghet

20,80WASAU-hjälpsfond

i Avkastning/enhetrisk
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7 Förvaltade fonder

Redovisning% Standardav.i
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 19941990 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-961
BancoAktiesparfond 16.88 10,57 -29,20 6,50 16.26 40,48 -2,02 9,03 28,62 69,21 0,92
BancoSydvedfonden 22,24 14,25 -19,70 14,26 18,21 65,67 17,08 14,76 42,91 245,02 0.98
Folksamldrottsfond 28,58
HagströmerQvibergSelect 12,45 -9,95 10,38 42,61 9,35 10,45 37,76
HagslrömemovibergStrategi20,35 12,36 -15,12 -14,84 23,28 50,80 8,13 12,79 40,52 130,30 0,94
Handelsbanken

Seniorbofond 11.37Aktie 6,13 43,41 2,93 15,67 30,37
NordbankenSpektra 14,96 10,52 -15,08 4,21 27,28 38,70 -1,76 8,37 26,58 110,53 0,97
S-E-BankenAktiesparfond 17,91 9,75 -13,56 13,6415,50 43,57 -1,60 16,21 25,95 134,60 0,96
S-E-BankenFundSverige 13,74 4,55 19,40 37,58
S-E-BankenTrygghetsfond 21,20 14,52 -26,25 11,71 3,39 48,96 7,07 20,66 39,94 129,39 0,93
SparbankenAktiesparfond 21,92 14,15 -27,53 16,17 0,25 62,12 1,18 18,95 40,34 131,11 0,92
Sparbanken Aktiefond 18.02 39,65
SparbankenKapitalinvest 20,97 13,27 -28,43 19,07 6,36 62,33 5,29 21,40 34,88 153,67 0,94
SparbankenSparinvest 22,06 14,47 -32,58 21,33 3,46 64,81 1,74 18,14 38,12 131,56 0,92
Sv.Kyrkans

Värdepappersfond 21,67 13,31 -22,73 4,44 -0.08 88,24 5,36 23,10 42,55 180,64 0,95
WASAHjämfonden 19,74 26,88
ÖhmanHjärt-oohLungfond 16,88 11,04 0,63 26,21 21,27 43,20 6,55 25,32 27,48 275.43 1,03

1Avkastning/enhetnsk
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l 8 Globalfonder

Standardav.Redovisningi %
Avkast- Avkastn.sedan

Årsavkastning ning riskkvotjanuari januari
1990-961992 1993 1994 1995 1996 1990-961994 1990 19911990Fonder

5.01 13.5544,77 -14,6212,23GlobalABB
14,77 89,25 0,95-14,14 14,14 29,71 39,04 -7,89 1,2915.42 11,97GlobalAlfredBerg

10,22 24,53 196.53 1.00-15,40 29,37 43,39 51,86 -9,3517.19 14,56GlobalAragon
0,9213.32 43,86 4,07 2,29 12,50 56,9511,06 -23,31 13,7216,16Banco

27,80 41,89 -13,17 0,22 13,3912,43BaringGlobalGrowth
20,12 56,47 -11,99 3,53 10,7210,85 8,93CarlsonGlobal

13,24UtlandsfondCarlson
37,17 63,97 -12,68 8,41 11,4112,75CreditLyonnaisGIobaI

54.45 -9,25 5,01 20,5312.03 24,36FidelityInternational
19,3114,25 53.16 -23,51 5,75FMGAIterumMirGlobal

0,9154,01 1,27 14,53 65,3511,68 -21,59 7,86 30,41 -16,0717,77FlemingInternationalEquity
-13,65 -1,98 17,4441,82 16,72 37.97Growth 12,85FramlingtonInternational

63,69 0,9163,92 -14,54 1,15 17,8212,38 -16,35 6.72 9,83Global 17,42Föreningsbanken
16,02-17,82 -1,9511,94GALifeInternational

-12,38 -2,84 15,2715,27 28.09 40,3811,61GartrnoreInternationalGr
2,04 19,8828,70 78,94 -7,3512,22GTInvestmentFund
0,78 12,48-9,1512,87GlobalEquityGuinnessFlight

0,895,98 15,14 44,354,34 24.34 43,67 -9,5913,78 -29,80HagströmerUtlandsfond 18,77
12,87 37,56 0,90-25,48 9,68 23,24 36,45 -13,50 2,5116,57 11,62HandelsbankenSvSelIntern.

0,912.19 13,69 49,38-21,43 11,40 24,78 31,91 -10,7515,83 11,47UtlandstondHandelsbanken
0,55 12,82-10,7711,66GlobalPortfolioMercury

21,8230,77 68,16 -5,35 5,6812,26 19,22GlobalMorganStanley
16,42-13,78 3,9911,66S-E-BankenFundGlobal

79,20 0,94-14,14 4,77 16,2411,64 21,47 21,99 36,95Global16,19 -15.55S-E-BankenSkanditond
0.944,86 16,92 76,88-15,94 19.73 20,68 37,13 -13,3815,85 11,77S-E-BankenUtlandsfond

22,3434,53 -9,16 8.0312,68SkandiaEthical
81,79 0,944,03 25,05 49,94 -8,64 8,72 19,8515,83 10,90 -21,71SkandiaBankenVärlden

5.43 26,13 49,67 -15,64 4,87 19,3112,32SparbankenSparFondGlobal
26,79 48,01 -15,89 4,20 17,40 119,10 0,9513,23 -9,36 25,19SparbankenGlobalEquity 17,45

18,34 0,9529,24 24,63 35,16 -7,24 2,28 118.0117,17 12,50 -10,81SparbankenUtlandsfond
14,21GlobalSveciaFirst

18,13 62,58 -6,33 2,17 16,83Growth 14,17TempletonGlobal
13,2612,23 9,45 17,98 65,98 -22,40 -10,24WASAGlobal
16,65 82.53 0,9311.90 -24,59 17,83 21,07 44,50 -5,60 6,63FTAworldTotalRetum 16,83

1Avkastning/enhetrisk
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Sverigefonder9

Standardav.%Redovisningi
Avkastn.Avkast-sedan

Årsavkastning riskkvotningjanuarijanuari
1990-9611990-9619961993 1994 199519921990 199119941990Fonder

0,9434,37 165,7919.1662,59 8,4717,07 0,45-19,9614.1022,91SverigefondABB
47.1619,32SverigeAlfredBerg
41,0810,13 18,1614,37 51,058.1313,16AktiefondSverigeAnsvar
29,299,5912,0116,24SwedenAragon
47,22HjälpfondBanco

11,54 45,48MlljöiondSvenskaBanco
0,9539,12 163,7517,1860,17 10,116.85 11,66-23,1113,6720,91SverigeBanco

40,1618,7053,57 11,1612,11 -3,8913,09SwedenCarlson
29,61 60,17GergeAktlefondDidner
23,51 42,88SverigeFolksam

0.92120,0319,61 38,4647,98 10,1813.05 5,09-31,4112,9621,87FöreningsbankenSverige
0,92142,1717,43 49,7654,31 9,4448,79 18,49-24,5512,7723,25HagströmerQvibergSverige

117,49 0,9118,32 39,6756,91 7,017,47 3,67-29,6512,9922,87AktiefondHandelsbanken
20,02 38.6910.7713,49PlaceringsfondHandelsbanken

353,10 1,0038,0819,11 22,214,61 101,7127,7614,16 -16,3823,63ReavinstfondHandelsbanken
101,47 0.9234,483,19 19,3737,078,68 6.1012.38 -23,0520,32HandelsbankenSBCBo

43,73SwedishEq.Handelsbanken
39,145,04 14,0057,6513,03 13,8014,12SverigeLänsförsäkringar

0,94162,5912,83 40,3311,9016,49 45,858,2314,26 -19,4022,21SverigeNordbanken
253,33 1,0039,699,82 14,1313,89 46,8515,084,8513,6519,93SwedenNordbanken

65,8616,81OdinSverige
0,96168,2639,837,15 20,6211,31 47,28-16,48 8,4119,56 13,79SverigefondS-E-Banken

16,92 42,1558,84 13,548,1313,41AktieiSverigeSkandiaBanken
36,2210,26SkandiaSwedishEquity
45,358.60 22,2210,54 63,1223,7614,12SparfondSverigeSparbanken
40,63BrokersEagleStockHome
46,1422,34TillväxtfondTrevise

101,69 0,9116,32 40,8642,94 5,275,51-26,84 5,9813,4821,25SverigeTrygg
17,45 40,8346,47 12,4418,839,6213,41SverigeWASA

0,8938,44 90,4118,01-0,54 53,71 4,855,4713,46 -31,0622,94AffärsvärldensGeneralindex
43,28 123,44 0,9120,6656,32 6,51-30,02 8,42 2,3113,5423,10FindatasAvkastningsindex

Avkastning/enhetrisk1
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10 Allemansfonder

% Standardav.Redovisningi
Avkastn.Avkast-sedan

Årsavkastning ning riskkvoljanuari januari
1990-96 1990-961991 1992 1993 1994 1995 19961990 1994 1990Fonder

129,51 0,9310.67 56,35 5,14 16,61 38,1321,08 13,64 -28,06 8,87AllemansfondBanco
41,04 64,32 9.33 16.98 38,7813.93 6.29HumanfondBanco

171,49 0,9413.04 10,16 63,69 13,74 17,47 38,03Miljöfond 22,21 13,58 -27,78BancoIdeella
18,76 38.92BancoSamaritfond
20.25 178,76 0.95-21,39 16,34 -0,70 60,93 13,42 39,85Cancerfonden 21,66 13.67Carlson
22,33 42.71 182,09 0,96-22,24 15,44 3,25 57,05 11,01Världsnaturfonden 21,23 13,65Carlson
17,83 36,44 113,09 0,92-27,72 6,58 14,61 41,37 6,19Föreningsbanken 21,62 13,151
18,69 37,38 134,71 0,9513,35 -15,19 10,14 12,84 34,96 1,19Föreningsbanken2 18,47
15,27 49,68 210,20 0,9713,13 -13,23 8,30 14,64 50,16 11,14QAllemansfond 21,69H

36,13 142,76 0,9310,76 3.60 47,38 10,05 21,4022,06 13,37 -21,07HandelsbankenChans/Risk
39,45 107,26 0,915,81 4,13 54,45 5,22 18,8722,53 13,04 -30,17HandelsbankenIndex
37,34RadiohjälpHandelsbanken
40,56 145,79 0,9314,39 -17,52 7,90 10,55 44,94 8,73 12,7822,14NordbankenAlfa
39,21 173,11 0,9513,47 -15,39 12,88 13,09 43,44 9,20 15,9621,50NordbankenBeta

143,08 0,9314,04 -18,08 8,86 9,55 44,60 8,66 13,04 40,0922,20NordbankenGamma
161,07 0,9414,19 -17,30 ,11 12.14 46,70 10,15 12,05 39,9322,56NordbankenOlympia
149,54 0,9314,10 -17,84 9,05 10,20 46,15 9,43 12,96 39,9022,23NordbankenOmega

42,73 163,14 0,9514,11 -25,38 13,37 15,19 52,07 7,91 15,2920,86NordbankenTrade
0,9311,73 11,05 46,44 7,10 12,32 39,47 128,0521,26 14,05 -25,19NordbankenTrust

41,28 20,78 39,12 160,56 0,9619,53 13,51 -15,50 14,59 7,03 5,91S-E-Banken1
39,28 165,02 0,9619,64 13,61 -15,50 15,66 7,56 41,12 6,10 20,892S-E-Banken

161,05 0,96-15.50 14,77 7,17 41,09 5,96 20,74 39,1519,35 13,52S-E-Banken3
-24,89 13,60 4,17 47,00 7,02 20,58 39,22 134,74 0,9321,74 13,46S-E-Banken4

41.03S-E-BankenChans/Risk
63.26SmábolagsfondS-E-Banken

-30,72 18,01 -2,14 57,93 12,57 17,73 42,79 139,11 0,93Allemansfond21,80 13,32SkandiaBanken

1Avkastning/enhetrisk
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10 Allemansfonder forts.

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-961Fonder

Sparbanken1 22,73 14.70 -30,43 20.26 0,95 59,26 3,11 19,79 39,54 131,83 0,92
Sparbanken2 22,76 14.70 -30,43 20,18 0.91 59,43 3,14 19,78 39,58 131,95 0,92

14,62 -30,63 20,24 0,84 59,85 3,17 19,71 39,28Sparbanken3 22,70 131,28 0,92
Sparbanken4 22,72 14,59 -30,63 20.09 0,77 59.68 3,22 19,73 39,33 130,82 0,92

14,79 -32,03 19,46 0,44 60,13 2,94 19,63 39,48 124,31 0,91Sparbanken5 22,70
22,69 14.76 -32,03 19,58 0,34 59,81 2,96 19,52 39,51 123,75 0,91Sparbanken6

14,78 -28,77 -9,85 9,54 57,87 2,60 19,62 39,57 90,21 0,89Sparbanken7 23,60
42,68SparbankenExport
62,74SparbankenSmåbolag

12,53 9,95 9.66 45,83 3,01 16,57 40,64 105.87 0.9121,52 -30,67Trygg
17,05 20,42 53,04 14,20 17,70 42,7513,59WASA

5,47 0,54 53,71 4,85 18,01 38,44 90,41 0,89AffärsvärldensGeneralindex 22,94 13,54 -31,06
8,42 56.32 20,66 43,28 123,44 0,9123.10 13,46 -30.02 2,31 6,51FindatasAvkastningsindex

1Avkastning/enhetrisk
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ll Norden inklusive Sverige

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvci
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-961
Alfred 13,19 -16,40 14,21BergNordic 20,65 2,67 67,62 9,89 8,05 35,24 163,86 0,95
AragonNordic 23,82 18,87 -20,59 11,72 20.02 80,14 8.37 -3,01 28,92 159,91 0,93
BancoNorden 13.13 9,66 65.04 15,51 8,18 37.09
FidelityNordic 12,98 -1,74 14,35 101,66 19,05 10,49 42,77
FrontrunnerScandinavianEq. 11,28 58.26 -2,12 -0,35 32,66
Föreningsbanken 12,56Norden 18,66 -16,06 -9,53 -12,62 84,95 1,23 8,00 31,71 76,72 0,91
HandelsbankenSvSelNordic 10,43 34,23
NordbankenNorden 18,05 13,45 -14,42 5,91 12,65 57,29 6,02 5,54 35,95 144,30 0,96
OdinNorden 16,41 2,48 46,38 279,08 9,81 -2,82 67,35
S-E-BankenSkandifond 17,83Nordic 13,88 -11,83 0,24 9,98 46.44 4,43 9,11 34,81 118,65 0,95
SkandiaBanken förIdéer Livet-fond 33,63
MuitilinkScandinavianEquities 12,37 -19.33 2,56 49,16 6,94 9,72 32,07
SparbankenNorden 9,46 44,21
SparbankenNordic 19,20 15,38 -15,86 10,65 4,71 72,34 13,20 8,47 46,25 201,70 0,98
TryggNorden 12,87 7,10 11,89 53,78 3,96 14,02 37,28
FTAWorIdNordic 18,79 12,75 -17,05 10,17 5,37 52,94 7,12 11,38 38,55 143,45 0,96

i Avkastning/enhetrisk
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12 SverigeNorden exklusive

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkasmingjanuarijanuari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-961

Norden Sve/igeex/øi
Carlson 15,43 2,18 10,08 76.43Nordic 6,51 1,22 42,32
Handelsbanken 18,21 16,97 -17.94 0,03 7,32 56,65Norden 8,29 -2,99 33,10 92,95 0,93
SE-BankenNorden 18,45 13,77 -26,48 11.48 9,60 54,31 1,41 0,97 31,73 86,97 0,92

Norden,länder
CarlsonFinland -8,21 53,03
HandelsbankenNorge 40,80
OdinFinland -13,69 70,37
OdinNorge 7,47 45,57
OPDelta 15,07 101,06 17,93 -12,96 32.99
SkandiaSicavFinland 18,33 8,50 -18,97 38,63

l Avkastning/enhetrisk
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13 Tysklandsfonder

Redovisning% Siandardav.i
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-961Fonder 1990

-12,32 -6,04 15,19 59,32 -11,12 16,14 56,90 0.90ABBGennany 18,16 14,20 0,53
-16,62 -9,14 61,62 -1,26 17,63ABBTyskland 13,65 -8,53

13,44 0,26 10,08 58,00 16,72 59,39 0,90AlfredBergSiv Germany 18,20 -11,38 -11,52 -0,13
28,52Germanwanants 21,19 4,37 8,33 75,96 -15,07 -9,00Aragon

BaringGermanGrowth 10,75 -7,22 11,26 6,75
21,40FidelityGermany 13,87 -3.01 19,63 54,68 -9,36 0,27
13,94Handelsbanken 12,31 16,29 53,72 -9,78 1,11Tyskland

HandelsbankenGennany 17,94 12,19 -20,21 5,01 15,55 55,93 -11,93 2,14 11,62 51,58 0,90
12,97 -8,51 -1,38 21,74Picietgennaval
14,77 -4,11 7,52 49,49 -12,15 -11,04 18,82SparbankenGermany

-11,27 17,39SparbankenTyskland
62,30 3,88 21,77 96,06 0,92Wor1dGermany 19,10 13,59 -16,00 5,73 15.92 -7,24FTA

1Avkastning/enhetrisk
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Schweizfonder14

Standardav.Redovisning1%
Avkast- Avkastn.sedan

Årsavkastning ningjanuari riskkvotjanuari
1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-9611990 1994 1990 1991Fonder

-16,09 47,11 115.65 -17,12 23,60 4,32 204,56 0,9918,64 14,68 7,06ABBSchweizfond
97,1811.85 -15,62 -3,76 23,45 79,09 -11,40 20,37 2,98 0,92Alfred Sicavswitzerland19,67Berg

40,00 72,19 40.89 21,86 1,6611,82JuliusBaerSwissStock
142.27 0,9711,41 -21,47 6.42 35,15 85,38 -10,85 22,33 6,10TryggSchweizfond 16,57

-11,84 13,80 47,06 70,05 -6,39 29,67 5,81 222,24 1,02Swi1zer1and 15,84 11,92FTAWond

1Avkastning/enhetrisk
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15 Europa, diverse

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-961
Konøhenáa/eumpa
CarlsonContinentalEurope 11,00 3,98 21,90 47.87 -7,69 6,65 24,39
FlemingContinentalEuropean17,11 12.63 -9,00 -6,74 13.32 70,29 -12,03 -1.06 30,77 86,40 0.93
NordbankenContinentalEurope14,52 10.20 -12,97 8,42 29.84 59,31 -2,66 8,28 15,10 136.78 0,99
S-E-BSkandifondContEurope13,81 11,56 -11,05 5.78 23,22 56,26 -15,65 5,00 20.43 93,24 0,97

Medel/iavs/ândema
CarlsonMediterranean 17.93 -1,66 -6,64 57,02 -11,06 -3.10 25,28
S-E-BSkandifond

Meditenanean 20,97 17,65 -27,40 -1,03 -5,53 49,89 -11,93 -5,56 21.55 2,86 0,83

Eli/apa,änder
FidelityFrance 15,15 4,26 34,31 65.54 -19,17 -7,53 22,58
FidelityIberia 15.44 1,28 -11,08 55,93 -3,44 2.08 37,69
FidelityItaly 19,06 -0,92 -9,32 59,66 -2,93 -3.77 19,27
HandelsbankenFrankrikefond 15.45 25,97 32,54 -16,54 -2,88 21,68
InvesooFrenchGrowth 13,45 -14.51 0,55 27,20
PictetNedVaI 25.15
PictetValFranoe 24,28
PictetVallber 30,83
PictetVaIltalia 20,11

Storbritannien
CarlsonUnitedKingdom 13.59 2,89 17,44 40,16 -14,51 6,36 26,75
FidelityUnitedKingdom 14,05 -2,29 30,90 57,78 -12,84 6.69 35.82
FlemingUKEnterprise 13,92 43,81 -11,58 5,71 29,33
GeneralAocldentLifeUKEquity 11,27 -10,79 5,46 23,63
HandelsbankenEnglandsfond 12.73 26,27 44,25 -17,12 3,27 29,38
MorganGrenfellSelectorUK 13,22 -7,48 1,51 30,85
PerpetualUKGrowth 11,72 -9.36 9,76 26,55
PictetUKVal 11,73 19.68 53,08 -8,79 12,07 24,08
S-E-BSkandifondUK 17,84 11,32 2,36 7,27 13,04 42,12 43,95 7,63 34,23 119,30 0,95

i Avkastning/enhetrisk
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16 Europafonder

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
1992 1994 1996 1990-961990-961994 1990 1991 1993 19951990Fonder

23,73AlfredBergEurope
24,66 0,9411.21 22.38 0,01 22.35 51,69 -5,93 9,30 84,6616.52BancoEuropa

-2,43 17,38 46,20 -8,55 5,46 29,18 93.38 0.9614.64 11,39 -7,30CreditLyonnaisInterEuropean
-18,79 11,39 14,338.41FMG MirAlterumEuropeAlt

26,83-3,87 9.81 73.87 -2,68 7,66Growth 11.65FidelityEuropean
26,26 104.76 0.96-4.90 -2,92 19,00 57.96 -10,94 4,9315,88 11.75FlemingEuropean
21,1412,16FolksamEuropa

0.92-2,29 34,10 43,32 -0,19 -0,53 14.11 53,2815,03 10,12 -27.95Frontrunnerl,EuropeanEq
24,17 40,97 0,91-8,49 14,52 34.79 -9,19 2,4015,07 10,75 -13,57FöreningsbankenEuropa

-8,66 1.62 20.3910,34GALifeEuropean
25.082.32 23,17 41,34 -7,19 8,1310,36GartrnoreEuropean

0.957.25 25,45 42,61 -11,67 5,87 17.62 85.4115.13 11,36 -12,15HandelsbankenEuropa
0,948,12 54.75 -10,79 1,83 21,12 65,6314,34 11,58 -12.30 2,59HandelsbankenEsprit

16,02 46,31 -11,72 8.94 26,6413,90 6.15StockJuliusBaerEuro
29,97 50.57 -10,89 7.98 22,6411,13 1,89LänsförsäkringarEuropa

-9,26 3.93 29.8012,62MercuryEuropean
1.72 4,87 86,22 0,18 36,38 8.1615,69GrenfellEuropeMorgan

MorganGrenfellEuropean
88,66 9.34 27,91 4,28 194,13 0,9917,68 -10,53 -0.50 20,08Growth 17,41

22.9523,81 98,50 -9.85 -1,1813,37StanleyEuropeanMorgan
0,9447,55 -7,97 8,38 18.68 90,1510,79 44,42 2.12 24,57Europa 16,03Nordbanken

22,3232,98 -19,78 5,1511,81PictetEuroval
4.66 32,2811.44 52,51 -6,48RolsohildGreaterEuropean

24,86-0.30 20,34 41,31 -13,84 3,3111,39S-E-BankenEuropa
24,99-15,48 1,7811,28S-E-BankenFundEurope

42,42 -3,74 1,84 27.9310,20SoottishEqultableEurope
42,42 -13,00 18,74 32,98SkandiaBankenEuropa

4,11 27,00SparbankenEuropa
10.28 30,79 42,26 -15,81 4,74 29,12 102,09 0,9516.40 11,94 -13,50SparbankenEuropean

46,07 27,9211,51 -4.36 24,69 -15,39 5,36SparbankenSparFondEuropa
17,51 38,91 -12,42 -1,51 19,10SveciaEuropeanTop100

0,94-15,31 3,92 25.31 44,99 -13,03 2,09 23,33 75,10Europafond 15,81 11,50Trygg
0.98-10,72 12.52 22,34 51,81 8,46 9,33 26,71 136.6015.39 10,96FAWorldEurope
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Bilaga 5 265SOU 1997:131

17 Amerikafonder

Redovisning1% Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96Fonder 1990-96

22,93 17,70 -11,70 45,26 49,49 50.21 3,48 21,89 27.11 286,08ABBUSFund 0,99
50,34 41,36 -7,41ABBUSA 23,13 15,51 0,96 39.87 19,76 28,92 278,36 0,98

Alfred 12,72 35,05 22,56 -10,05 13,74 20,66BergNorthAmerica
17,32 12,18 -16,44 19,25 38,81 28,88 -14,07 12,08 21,83 109,17 0,95BancoAmerika

14,20 23,57 22,15 28,36 -14,49 19,91 26,44CarlsonNorthAmerica
4,86CreditLyonnais 18,28 14,15 -18,68 25.55 29,59 51,58 23,21 23,35 159,51 0,97Inter-Amerique

13,00 38,28 26,54 31,00 -10,58 19,75 20,77FidelityAmerica
12,49 -2,47 20.21 69,03 47.25 -6,67 21,50 32.77 339,33 1,02FlemingAmerican 20,71

FMG 13,70 -26,85 8,13 19,51AlterumMirNAFund
20.56 34,22FolksamUSA

Föreningsbanken 16,90 35,21 14.54 38,04 -8,60 21,33 19.34Amerika
GALife 11,94 -10,44 13,52 24,08American
Handelsbanken 19,08 12,91 -16,92 19,71 32,03 28,45 -13,57 21,40 30,90 131,66 0,95SvSelAmerica

28,58Handelsbanken 18,05 12,53 -10,85 16,22 37,22 26,17 -14,17 20,11 137,78 0,96Amerika
20.54 38.51 12,62 31,43JuliusBaerUSStock 13,71 21.50 -6,12

North 19,30 13,43 -8,26 23,36 41,37 33,23 -7,12 29,45 27,87 227,71 0,99Mercury American
102,23 43,15MorganGrenfeIIAm.Growth 19,31 12,31 -19,84 44,36 -1,92 20,76 22,79 387,20 1,05

13,02 -13,82 29,04 31,28NordbankenNordamerika 18,11 29,78 -12,15 21,30 22,73 147,79 0,96
NordbankenUS 17,99 13.29 -10,97 26,36 31,91 27,30 -12,60 23,44 24,98 154,72 0.97Fund
Perpetuai Growth 11,68 36,22 -14,05 11,93 25,69American

34,13RotschildNorthAmerican 13,31 -13,55 10,30 18,83
ScottishEquitable 11.81 35,04 -12,15 12,52 30,98Amerimn
S-E-BankenFundNordamerika 13.17 -16,00 17,09 28,71
S-E-Banken 13.07 29,80 34,92 32,42 -16,05 17,66 28,37Nordamerika
S-E-BSkandifondNorth 19,61 13,15 -11,05 43,75 37,57 32,35 -15,82 17,39 28,26 195,08 0.98Am.
SkandiaMultilinkUS 14.75 7,63 36.60 25,70 -11,03 19,11 24,69Equities
SkandiaBanken 14,42 33,41 37,81 44,58 34.11USA 25,62
Sparbanken 15,92 28,82 28.63 25,27 -7,22 22,83 31,48American
SparbankenAmerika 22,01 33,94
TryggNordamerika 19.45 12,69 -24,20 10,41 42,77 33,58 -15,30 13,28 25,48 92,16 0.92
WASANordamerika 29,32
FTAWorldTotalReturn

North 14,31 -12,63 28,24 36,54Am. 17,64 29,75 -9,42 21,68 26,88 177,59 0.98

1Avkastning/enhetrisk
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18 Japanfonder

% Slandardav.Redovisningi
Avkast- Avkastn.sedan

Årsavkastning ning riskkvotjanuari januari
1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-961990 1994 1990 1991Fonder

-19,29 -5,71AlfredBergJapan
17.12 6,80 41,68 44,13AlfredBergSlwvJapan

-9,13 -11,29BanooJapan
12,60 59.41 8,94 40.63 46.5715,84 12.89CarlsonJapan

-8,6016,97 4.19 -0,90 48,00 8.73 48,87FidelityJapan
-0.73 13,57 34.98 -4,98 -13,56 -19,81 -16,77 0,7825.58 18,56 -16,96FlemingJapanese

-21,08 -13,91FöreningsbankenJapan
-8.036,18 -15,60GALifeJapan 16,88

6,17 12.35 54,90 15,40 -10,85 -16,75Gartmore 17.85Japan
0.76-40,83 3,26 -3.05 33,99 0,01 -14,18 -10,32 -38.9122.11 15,74HandelsbankenJapan

0,41 -0,98 32,41 0,95 -14,01 -11,1117.74HandelsbankenJapan
0.78-29,54 6,32 -4.67 40.31 1,62 -15,47 -6,78 -19,7624,68 17,45MemuryJapan

-13,23GrenfellJapanMorgan
-9,96 -18,35 -12,6017.47S-E-BankenFundJapan

-18,91 -12,56S-E-BankenJapan
-12,98 -8,71 0,80-33.76 10,80 7,37 45,33 -6.90 48.57Skandif. 23,14 17,36S-E-Banken Japan

40,42 9.30 43.66 46,3219,40 7.62SchroderJapan
9,26 41,89 7.25 44,07 -6,2015,60SkandiaBankenJapan

-6,92 0,82 35,84 -3,82 -21.08 -9,1318,95MultilinkJapaneseEquiües
42,64 43,39SparbankenJapan
41,92 42,10TryggJapan

42,08WASAJapan
43.52 -3.61 0,7827,26 17,54 -42,19 7,98 -0,33 47,28 8.41 -11,24FTAWoddJapTotRemm
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19 Asien inklusive Japan

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkasmingjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-96 1990-96
ABBAsien 15,49 -17,02 -5,66 9,24
BaringPacific 27,35 19.77 -31,69 30.59 26,31 176.59 -38,39 -4,93 14,49 108,99 0,87
CreditLyonnaisInter

Asia-Pacific 18,88 14,17 -21,47 2,04 15.02 60,10 -14,66 -7,94 -9,32 5,12 0,85
FidelityPaciñc -18,27 -0,41
FlemingPaciñc 24,94 19,45 -20,11 20,02 27,73 152.64 -37,31 -4,13 -3,35 79.73 0.87
MG FarEast/Rotsohiid 86,61 -23,05 -6,65 7.30
NordbankenPacific 19,65 13,90 -32,95 2,05 27.01 92,74 -8,09 -8,58 0.05 40,81 0,88
SchroderFarEast 16,16 28,94 96,96 -13,84 -7.99 13,59
SoottishFarEast 14.03 59,31 -14,85 -12,75 6,68
FTAWoridPacific 25,06 15,55 40,82 9,98 3,50 57,64 2,11 -9,22 -6,18 -7,65 0,79

i Avkastning/enhetrisk



Bilaga268 SOU 1997:1315

20 Asien exklusive Japan

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-96

Alfred 18,15 122,32 -23,00 6,84 14,75BergFarEast
ÖsternFjärran 15,92 -18,71 -5,86 16,37Banco

45,03Growth 21.29 177,72 -25,76 -7,09 15,38Banquelnd0suezAsian
27,33 21.35 -22,21 23,07 38,36 137,31 -29,76 -8,08 15,36 134,13 0,89BaringOctopus

16,64 35,82 131,41 -19,71 -9,20 12,80Carlson 16,90FarEast
12,9420.97 8,00 76,56 132,58 -25,36 -9,98CreditLyonnaisAsia-Pacific

24,99 15,96 55,43 195,42 -27,16 8,83 -3,50FideIityAsean
125,28 -26,48 20,0520,56 18,07 55,99 0,60FidelitysouthEastAsia

-11,59 10,16 57,47 122,28 -31,90 -11,64 14,69 135,26 0,90opportunities25,23 20,21FlemingEastern
18,72 85.92 124,17 -26,04 -7,00 -5,53ForeignacolonialAsian

3,53-14,80FrontrunnerFarEast
10,10-15,49FöreningsbankenAsien/Pacitic
16,8014,89 -18,99 -7,07GALifePacitic

105,37 24,19 160,65 0,9421,66 18,70 -13,26 16,70 35,28 -20,19 -6,49HandelsbankenAsienfond
21,4419,29 13,71 32,17 110,53 -21,71 48,51SvSeIPaciñcHandelsbanken

8,84 133,49 -31,26 -2,02 35,3319,62JuliusBaerPaciticStock
-22,44 -0,01 12,7919,74LänsförsäkringarLänsAsien

16,31 58,31 151,30 -38,05 -11,77 9,96 90,03 0,8725,85 21,79 -31,67MercuryPacitic
18,98 59,42 153,45 -30,56 -2,42 16,8019,77MorganGrenfellAsianTrader

114,87 0,89-26,49 10,29 57,81 126,55 -30,77 -7,10 15,2625,57 20,22NordbankenAsian
Östern 13,85-3,57FjärranNordbanken
Östern 7,40 40,89 72,30 -15,88 -5,27 12.6919,27S-E-BankenFjärran

Östern -11,97 -4,77 12,1119,27S-E-BankenFundFjärran
56,74 128,37 -23,23 4,91 13,33 204,73 0,9424,12 19,52 -19,09 27,18S-E-BankenSkanditFarEast
21,81 107,12 -23,63 -0,13 30,4216,59SkandiaBankenFarEast

21,6123,73 -33,68 -11,63MultilinkFarEastEqSkandia
16,98 169,36 0,93-17,25 25,35 42,92 116,24 -28,17 0,0024,45 18,88SparbankenPacific

4,46 30,10 106,95 -28,10 0,6718,86SparbankenSparfondPacitic
88,13 -27,20 -9,04AsienTrygg

-22,54 -3,99WASAAsien
WorldPaciticBasinFTA

37,46 124,0822,13 18,02 -17,61 33,76 -23,89 2,27exkl
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Asien, länder21

Standardav.Redovisningi %
Avkast- Avkastn.sedan

Ärsavkastning riskkvotningjanuarijanuari
1990-9611994 1995 1996 1990-961992 19931994 1990 19911990Fonder

-12,32 -18,38171,06 -30,1113,00 70,7527,16Banquelndosuezsiam
0.9844,56 397,71161,60 -43,04 8,25-1,85 40,54 54,7423,7627,81BaringHongKong
0,68-21,32 -27,70 -61,2060,89 7,87-55,96 -18,13 8,9922,5628,87BaringMalaysiaasingapore

45,10-28,61 -9,1624,14Credit ChinaGrowthLyonnais
-31,15 0,79IndiaCreditLyonnais

-29,94 -23,21 20,7745.16 155,98-47.0028,39CreditLyonnaislndonesian
0,95-9,40 29,12 327,2564,84 183,08 -22,33-11,76 14.2022,3529,36CreditLyonnaisSingapore

44,30164,94 -37,81 5,0141,20 79,9823,34KongChinaFidelityHong
13,71-9,29FidelityIndonesia

-27,26KoreaFidelity
-8,54 28,43195,73 -26,7314,47 74,5023,98MalaysiaFidelity

6,32152,29 -16,40 -5,3627,40 21,5020,33FidelitySingapore
-32,98-7,8366,15 186,67 -13,5815,2829,80FidelityThai|and
69,92-17,85FlemingChina
-15,14-15,88 -48,9228,18F0reignCol0nialIndian
32,33Foreign ColonialTaiwan

0,15 32,45-31,6219,23GartrnoreHongKong
-33,22 0,96 35,6721,23ChinalnvescoHongKong

0,8925,85 215,0647,0615,27 65,71 154,67 -14,70-14,6832.96 26,51MercurySingap0reMaIaysia
42,49-16,30ChinaTempleton
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22 Latinamerikafonder

Redovisning%i Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-96
Laøhamenka
BaringLatinAmerica 28,77 -22,59 -26,13 27,24
CreditLyonnaisLatinAmerica -30,88 27,74
FidelityLatinAmerica -29,89 31,49
FlemingLatinAmerica 27,94 85,22 -22,99 -28,40 22,64
Foreign ColonialLatinAmerica 29,83 58,25 -23,26 -24,96 25,47
HandelsbankenLaünamerikafond -26,26 23.88
MercuryLatinAmerica -31,73 30,56
MerillLynchLatinAmeriw 26,16 24,44 87,34 -21,36 -30,57 21,01

Laøhamenka,Linder
Foreign ColonialArgeniinian 32,47 -16,10 66,78 -34,54 -13,74 13,77
Foreign ColonialBrazilian 44,37 32,25 63,16 91,57 25,59 51,88 35,12 -32,04 39,71 72,70 0,75
Foreign ColonialColombia 24,98 54,91 1,55 -33,61 -0,03
Foreign ColonialMexico 46,01 46,68 33,08 72,23 52,83 75.21 -53,62 -34,16 31,91 147,22 0,78
Foreign ColonialPeruvian 25,29 10,20 -17,72 5,17
MSCI EMFLatinAmerica 33,86 27,98 -20,37 140,59 42,41 77,57 -11,68 -24,30 17,71 281,27 0.90

1Avkastning/enhetrisk
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MarketsEmerging23

Standardav.%Redovisningi
Avkastn.Avkast-sedan

Årsavkastning ning riskkvotjanuarijanuari
1990-9611996 1990-961994 19951992 199319911994 19901990Fonder

-31,58 10,66100,89 -21,1622,48MarketsBaringEmerging
-26,09 7,13-20,7218.58MarketsFidelityEmerging
-17,94 9.65EmergingMarketsFleming
-18,78 31.05-20,4719,75MarketsFMG MirEmergingAlt
-19,86 10,07MarketsColonialGlobalEm.Foreign
-24,30 9,9477,34 -18,8419,93MarketsFramlingtonEmerging
-11,27 24,51-23,7222.83MarketsEmergingMercury

13,85-19,30 -21.8522.94EmergingMarketsMorganStanley
-25,44 12.09122,47 -14,0527,5320,23PictetEmergingMarkets
-20,31 11,51MarketsS-E-BankenEmerging

S-E-BankenSkandifondEm.
11,72-30,63 -19,83112,9721.81Markets
12,80-19,26 -16,6623,71EmergingMarketsSchroder
23.04-20,68 -14,7019,64 111,4418,12EmergingMarketsTempleton
4,31-14,58MarketsTryggEmerging

Östeuropa
-11,30 85,15EuropeanFlemingEastern

143,90EuropeanMercuryEastern
60,74EasternEuropePictet

Östeumpa,länder
46,92ColonialPolandForeign
90,38FMGAltMirRussianFederation

0,887,06 89,91-17.0439,15 101.84 -73,26-21,40 53,5625,14 20.35SC MarketsM I Emerging

1Avkastning/enhetrisk
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24 Branschfonder

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-961
Bransch/andar fokuseraspá 0//7rabranschersa/n
AlfredBergBranschFokus 12,47 10,46
BancoBransch 17,96 31,94
NordbankenSelekta 31,65

Fastigheter
GALifeProperty 8,50 3,56 -16,49 13,64
HandelsbankenFastighetsfond17,11 12,14 -19,86 12,07 79,26-7,77 -14,59 -10,71 15,30 30,57 0,89
S-E-BankenFastighetsfond 12,51 -7,30 20,14 71,02 -19,94 8,30 24,83
SparbankenRealinvest 16,47 -33,09 -15,96 90,24 -9,15 5,06 26,12
Sparb.SparFondFastigh.Fond 16,21 -1.75 94,64 6,03 4,45 26,58
WASAFastighetsfond 12,45 -4,18 -2,46 76,05 -21,51 -0,06 21,81

Kommun/kanon
GTTelecommunication 17,80 76,04 -16,37 -1,22 14,80
SparbankenCommunication 16,99 11,18 28,76 62,27 -12,20 0,74 13,09
SparbankenKommunikation 14,441,01

Läkemedel
GTHealthre 36,59 35,25
S-E-Banken LäkemedelFund 21,09 -19,84 43,39 22,38
S-E-BankenLäkemedelsfond22,39 20,75 12,57 66,93 13,24 8,07 -20,29 44,28 25.32 231,44 0,97

M75
S-E-BankenMiljöfond 14,56 19,27 32,52 -22,07 -0,52 22,18
S-E-BankenFundMiljö 14,43 -22,14 -1,24 19,56
WASAMiljöfond 12,24 8,04 28,11 7,96 0,82 17,62

1Avkastning/enhetrisk
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24 Brauschfonder forts

Redovisning%i Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-961
Nalumizyángar
SFE-BSkandifondResources 21,12 17.24 -37,42 4,70 61,34 78,16 46,86 -9,45 17,52 97,99 0,91
S-E-BankensRåvarufond 23,50 17,54 -31,52 -8,40 19,97 123.73 -21,30 -10,26 14,60 86,82 0,89
SparbankenRávarufond 1,42 17,86
MercuryGold8 Mining 5,09

Radenbr,shipping
OdinMaritim -2,60 35,56

Skog
OP-Skog 15,06 -21,30 15.53 64,38 8,19 -15,24 33.13
SparbankenSkogsfond 21,76 14,93 -25,17 24,94 37,05 30.32 4,01 6,88 17.02 81,29 0.89

Teknologi
S-E-BankensTeknologifond 23,94 22.15 -24,04 9,01 45,98 24,22 1.99 28.16 25,05 110.37 0,90
S-E-BankenFundTechnology 22,62 3,30 29,55 23.18
GTTechnologyFund 23,34 28,24 12,43 11,41 25,55 32,81

Teknologiå Läkemedel
SparbankenContura 21,27 18,92 -8,89 34,10 10,28 52,86 28,2412,61 29,41 158,61 0.94

1Avkastning/enhetrisk
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Småbolagsfonder25

% Slandardav.Redovisningi
Avkastn.Avkast-sedan

Årsavkastning ning riskkvotjanuarijanuari
1990-961990-9611994 1995 19961991 1992 19931994 19901990Fonder

Amerika
3,69 15.13CarlsonAmericanSmallCap

196,78 0,9614,94 21,5338,92 57,93 35.86 -10,1522,23 15,32 -20,67AmericanFledgelingFleming
14,66 23,43-7,4212,89Colonial SmallerForeign Am.

21,69 2,40 11,70 14,7418,22 66,07Comp.GTUSSmall
338,88 0,9738,64 -8,75 13,64 26,6918,61 0,18 59,48 50,8227.03MercuryNorthAmericanOpp.

22,21SmåbolagS-E-BankenNordam.

Asien
22,99CarlsonAsianSmallCap

-17,34 22,10FlemingAsianSmallerComp.
-19,23 18,55130,14 -27,3219,53GT SmallCompAsian

-13,85 -21,98 13,9217,22HendersonPacillcSmallComp.
-28,02 7,90-8,6117,50GTEmergingMarketsSmallComp.

-2,26-19,56SmallerComp.GTindian

Europa
43,61FidelityEuropeanSmallComp.
34,324,20SmallFlemingEuropean Comp.

-5,30 35,738,72 71,09 -7,4213.78GT SmallComp.European
MercuryEuropean

0,9945,18 145,0115,54 64,74 0,89 3,6713,01 -13,58 -1,9115,38opportunities
18,8378,83 -16,36 -6,9312,11 -7,36PictetEuropeanopportunities
30,064,03SmábolagS-E-BankenEuropeiska

Global
22,8639,02 79,78 -8,19 -14,1614,25GTGlobalSmallComp.
13,74-10,82MerrillLynchGlobalSmallcap
10,3412,45 92,07 -10,92 -18,7913,27PictetinternationalSmallCap
26,1516,28 65,33 -11,12 -2,60SmallComp. 12,58Templeton

1Avkastning/enhetrisk
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Småbolagsfonder25 forts

Redovisningi % Standardav.
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
1990Fonder 1990 1994 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-96

Japan
Banque Regional 18,83 8,58 0.70 51.96 15,53 -21,81 -14,06indosuezJapan
Carlson Regional -18,38 -18,45Japan
Fleming SmallerComp. -13,14 -19,20Japan
GT stocks 19,95 -2,11 63,71 -0,62 -19,35 -8,59JapanOTC
GTJapanSmaller 20,34 -7,38 61,86 -3,29 -17,80 -2,78Comp.
Invesoo SmallerComp. 19,07 9,19 -18,29 -12,69Japanese
Mercury opportunities 26,63 19,84 -36,17 2.19 9,97 63,23 2,19 -12,45 -5,28 -0,78 0,79Japan
MorganGrenfell Comp. -20,48 -11,46Japan

16.67MorganGrenfellJapanBullet 71,98 -3,46 -17,79 -17,44

Sverige
BancoSmábolagsfond 14,25 26,41 17,49 57,80
CarlsonSmábolagsfond 13,70 -15,07 121,98 26,02 15,96 47,87
FöreningsbankenSmábolagsfond 51,64
HandelsbankenSmábolagsfond 11,25 67,95
S-E-BankenSmábolagsfond 19,19 13,68 -26,09 6,16 -15,73 90,93 27,87 17,26 53,57 190,69 0,98
SparbankenSmåbolagsfond 19,28 14,17 -28,54 -16,69 -9,94115,41 16,75 14,03 58,85 144,24 0,95
StockHome 32.03BrokersHawk

Övriga

Mercury 14,84 -5,65 7.79 46,18UKopportunities
25.21 13.91 -36.31 -24,36 -27,62 108,11 14,15 44,99 19,92 0,82CarnegieSmábolagsindex -0,15

1Avkastning/enhetrisk
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26 Optionsfonder

Redovisning% Standardav.i
sedan Avkast- Avkastn.

Årsavkastningjanuari januari ning riskkvot
Fonder 1990 1994 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1990-961990-961

AragonGermanWarrant 21,19 -4,37 8,33 75,96 -15,07 -9,00 28,52
BancoOption 29,42 -9,64 13,54 170,81 -28,84 -5,11 52,34
BaringTristarwarrant 45,96 47,12 394,61 -59,65 -26,02 74,93
TryggOptionsrätterEuropa 28,93 104,28 -22,89 -0,02 59,08

1Avkastning/enhetrisk
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Underbilaga 2

Effekten portföljdiversifieringav

Effekten diversifiering illustreras enklast i modell. syfte för-I attav en
stå modellen krävs emellertid genomgång portföljteorins centralaen av
begrepp. spelar skillnaden mellan risken förenad med viss till-Här en
gång helt isolerat och risken associerad med tillgång då densett samma
ingår del i portfölj väsentlig roll. riskfylld tillgångEn isom enen en en
portfölj kan minska risken i portföljen helhet under förutsätt-en som
ning tillgångens avkastning inte samvarierar med avkastningen frånatt
portföljens övriga tillgångar. Risken likheti med tidigare definieradär

standardavvikelsen hänförlig till viss tillgång, marknad, portföljsom en
portföljen,eller fond. Risken för består tillgångartvâ ochGp, som av x

kan uttryckas somy,

:JwåG3 +l-wx2 då +2wxl-wxPxy ax dyap

där andelen tillgången i portföljen och således ande-1- wxärwx av x
len för tillgången och risk standardavvikelse för respekti-äro,y, ox x

och korrelationskoefñcienten förPxy och Värdet på korre-ärve y x
lationskoefficienten kan mellan ochvariera Vid värde rå-1ett av
der det perfekt korrelation mellan avkastningen från respektive tillgång.
Vid värdet förändras avkastningen för respektive tillgång i motsatt
riktning, effekternaså varandra. Vid värdet noll föreliggeratt tar ut
inget samband mellan avkastningen för respektive korrelatio-tillgång,

således Låt studera betydelsen korrelations-ärnen oss av
koefficienten för portföljens risk helhet, givet risken för de tvåsom
ingående tillgångarna. tillgångamasAntag ingående vikter 50äratt

och standardavvikelsen för och respektive15 25procent att ärx y pro-
vidare tillgångarnaAntag inte samvarierar, dvs. korrelations-cent. att

koefficienten lika med Då erhåller vi:är
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,/0,52 152 +0,52 252 +20,50,5*0*15*25a,

/56,25 156,25 0 14,58++ap

fall förenad medObservera risken i detta lägre risken någonär änatt av
ingående tillgångarna. i stället perfekt korrelation, dvs.de Antag Pxy

erhåller vi:1. Då

,/56,25+l56,25+l87,5 20Up

med det aritmetiska medelvärdet och ingen diversifie-likaDetta är
kombinera tillgångarna och Ef-ringseffekt har uppnåtts attgenom x

marknaderde flesta på något hänger tenderar desätttersom samman
positivt förflesta finansiella tillgångar korrelerade, dvs. värdenatt vara

korrelationskoefficienten ligger mellan och Effekten kombi-0 attav
med positiv perfekt korrelation, blir därförtillgångarnera men en

portföljrisk lägre det aritmetiska medelvärdet.änärsom
i stället tillgångarna inte samvarierar, vilket negativAntag att ger en

korrelation, dvs. Då erhåller vi:Px, -1.

,156,25 156,25- 187,5 5+ap

i synnerhet då tillgångar negativt korreleradesåledesDet är är ensom
portföljsammansättning.krañig reducering risken uppnås vid enav

det stöd de positiva effekterna bådegenomförda studier åtI ges av
internationell diversifiering; bland visar Eltonallmän och annat

under perioden kunde amerikansk pla-Gruber 1991 1980-1988att en
sänka risken i amerikansk aktieportfölj med 12 procentcerare en ge-

inkludera placeringar i utländska aktier. riskminimerandeDeattnom
amerikanskaandelarna och 47 icke-amerikanska53 procent procentvar

obligationsportföljaktier. lång kunde risken internationellI genomen
diversifiering tillika isänkas, mindre utsträckning.avsevärtmen

l Det möjligt skapa s.k. nollriskportfölj.är även att en
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internationell diversifieringmedärdelarFFigur

Fowmw avkastning Effektivaportföljer:
inhemskaochutländska
tillgångar

Effektivaponfbljer.
tillgångarinhemska

Risk

diversiñeringinternationellvärdetgrafisktåskådliggörFigur 6 av en
portföljer,möjliga effektivaförskjutning kurvan över genomavsom en

tillgångsslag.inkluderandet nyttettav
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Underbilaga 3

Standardavvikelsen

Standardavvikelsemdl, under perioden januari 1990-december 1996
för de fonder redovisas i bifogade tabeller bygger på 84 observa-som
tioner och skrivs enligt nedanstående formel.

xtZF.1Z xx2,därN84ochxal: N-l 1rl

Standardawikelsen, under perioden januari 1994-december 199602 ,
bygger på observationer36 och skrivs enligt nedanstående formel.

N
:CLse lZNI,,,,2 ,därN36ochxU2: N.

111

tabellI 3 exempel tillgångar och dessas avkastning.tre till-Förges
gång exempliñeras1 uträkning medelvärde och standardavvikel-en av
se.

Tabell Exempel uträkningpå medelvärde och standardavvikelseav

Tillgång 1 Tillgång 2 Tillgång 3
Avkastning 15 5 l
Avkastning 9 8 10
Avkastning 3 12 19
Medelvärde 9 8,3 3 10
Standardav. 4,90 2,87 7,35

Tillgång1
Medelvärde:l5+9+3/3 9
|5-9 +9-9 +3-9 72/3 24

J27Standardawikelsc:4,9

ll 17-1251
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Underbilaga 4

Beräkning durationav

Ursprungligen användes måttet duration för investeringsbedömning av
maskin- och fabriksinvesteringar.t.ex. Durationen eller räntekänslig-

heten olika för olika marknadsräntenivåer,är för olika kupongstorlekar
och för olika löptider.

Nedan skall visas med enkelt exempel hur duration beräknasett för
fyraårig obligation med följande karakteristika.en

Återstående löptid âr4
Marknadsränta 7,20 procent
Kupongränta 11,0 procent

Figur Kassajlödesstruktur för fyraårig kupongobligation med 11en
kupongräntaprocent

120
111

100

80

60

40

20

Ãr1 Ãr2 Är3 Ãr4
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med tid tillmultiplicerasnuvärdesviktererhållsDurationen attgenom
genomsnittet ivägdadetDurationenkassaflöde.varjeförfall for ges av

nollkupongobli-nedanstående tabell. Enkassaflöde, enligttid för varje
duratio-innebärförfall, vilketkassaflöde vidallt attdäremotgation ger

löptiden.identisk medärnen

durationBeräkningTabell av

NuvärdesviktNuvärdevärdeNominelltförfallTid till
10,26/112,8111/1,072111
0,09110,26
9,57/112,8111/1,0722112
0,0859,57
8,93/112,8111/1,0723113
0,0798 93
84,05/112,8107241114 111/1
0,74584,05

1,00SummaPris 112,81

0,745 3,480,079 40,085 320,0911Duration +++

således 3,48 år.kupongobligationenfyraårigaden ärförDurationen
vidobligations prisberäkningvidsåväldetObservera att somav en

dvs.horisontell,avkastningskurvanduration ärberäkning attantasav
ni-ochlöptider ligger påför samtligamarknadsräntorna sammaatt en
ku-löptid,obligationsfunktionkanDurationenvå. sägas av envara en

obliga-påverkardessamarknadsränta. Hurrådandepongränta samt en
i tabellredovisasränterisktions

durationenpåverkarFaktorerTabell som

Låg durationdurationHögFaktor
KortLångLöptid
HögLågKupongstorlek
HögLågMarknadsränta



SOU 1997:131 Bilaga 6 285

behållningar påTänkbara premiepensionskonton

Promemorians syfte bild olika tänkta behåll-är att ge en av personers
ning premiepensionskontot. Beräkningarna byggerpå olikaraden
antaganden real tillväxt bruttonationalprodukten BNP samtom av
real avkastning den tillfälliga respektive löpande förvaltningen.

Antaganden tillväxtom m.m.

genomsnittliga reala BNP-tillväxtenDen under perioden 1951-1996var
2,7 år. Under 1950- och 1960-talet tillväxten emel-procent perca var

lertid jämfört med övriga tioårsperioder relativt förklaringhög. tillEn
den höga tillväxten brukar framhållas efterSverige andraär attsom
världskriget skillnad fråntill rad andra europeiska länder hadeen en

framgårintakt produktionsapparat. Det tabell den genomsnittli-1 attav
reala årliga BNP-tillväxten blir procentenhet lägre och1950-ga en om

60-talen exkluderas observationsperioden. Inledningen 1990-taletur av
förefaller emellertid inte heller uppvisa något medmönster storsom
sannolikhet kan påföras framtiden. Det den enda enskilda periodär

uppvisar varandra följandepå år med fallande figurreal BNP. Itresom
nedan åskådliggörs grafiskt1 den reala årliga BNP-tillväxten under

perioden 1951-1996.
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Årlig real BNP-tillväxt 1991 1951-1996-års årenFigur priser,

7,00

.A/l /

l
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000 "samesstgas-;mmäessgssåsg . . . . . ... . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . .. . . . . . . . ,
OÖO7OTGICUÖUG3C307C7CÖÖJ ÖJG1C5G3Ö3Ö Om.... . .4,00 v

-2,00

-3,00

KäIImSCB

pensioner betalas från fordelnings-de1995:41I Ds utatt somanges
följsamhetsregleras. innebär ålderspen-skall pris- och Det attsystemet
med prisutvecklingen, givet den reala till-sionen skall räknas attupp

i samhället uppgår till viss tillväxtnorm. Av-inkomsternaväxten enav
vid indexe-realinkomsttillväxten frånviker den faktiska görsnormen
avvikelsenpåslag med vadringen avdrag eller ett motsvararett som

redovisad i realför såsom 1995:41Utgångspunkten Ds är ennormen
det kortare perspektivet med 1990-taletår.tillväxt 1,5 Iprocent perom

i längrenågot djärvt antagande.i fokus förefaller det Sett ettettvara
rim-period, framstår det emellertidperspektiv, under 45-års ettsomen

antagandenUtredningens beräkningar nedan bygger påligt antagande.
BNP-tillväxtreal 0-2 procent.omom en

1 ökningTeoretiskt bestäms reallönemas långsiktigt real BNP-ökning; däremot visarav
sig empiriskt vissa kortsiktiga avvikelser förekommer.det att
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BNP-tillváxtenzTabell årliga realagenomsnittligaDen 199I-års
olika tidsintervall,priser under åren 1951-1996, procentm.m.,

RiskfriRealBNP- real- Real Realaktie-
ränta3tillväxt obligations- avkastning

avkastning
1951-1996 2,66 1.5 1,2 8,4

1960-1996 2,50 2,1 2,4 7.9

1970-1996 1,82 2,4 3,3 9,3

1.461980-1996 5.1 6.9 16.6-
1990-1996 0,63 5,9 12,1 7,9

Källa: Frennberg SCB, beräkningarHansson, egna

årliga reala iriskfria har genomsnitt under den studeradeDen räntan
perioden varit tillfälligaåren 1951-1996 1,5 den förvalt-Iprocent.
ningen visst för aktiv förvaltning medlen, då Pre-ett utrymmeges av
miepensionsmyndigheten till kontohavare och Riksgäldskonto-görs

blirtill möjligt placera den för 30-dagarsDet attret motpart. en
Utredningen räknar i följandestatsskuldväxel. det längre löpti-något

högre avkastningder, vilket bör jämfört med med årlig realge en en
från tillfälligaavkastning den förvaltningen.2-3 procentom

Under delen 1970-talet rådde det negativ real dvs.större ränta,av
inflationen KPI högre avkastningen riskfriaför denmätt änsom var

1980-talet och framföralltUnder under emeller-1990-talet harräntan.
realatid den årliga ökat och har i periodengenomsnitt underräntan

varit vilket1980-1996 5,1 i internationellt perspektivprocent, sett ärett
relativt högt.

2 Beräknat geometriskadet medelvärdet för perioden.som
3 Den reala avkastningen tör riskfrireal real obligations- och aktieavkastning harränta,

1 .R+ . Rberäknats Rum där inflation och avkast-7rsom, -nga+i
ningen.



SOU 1311997:Bilaga288 6

tillgångsslag,olikaavkastning ettårsinvesteringarReal på iFigur
1951-1996åren

60
nkücwknrüng50 manRad um.

sno

i

beräkningarKälla: Frennberg Hanss0n, egna

obligatio-respektiveavkastningen för aktiergenomsnittligarealaDen
respektivegenomsnitti 8,4perioden 1951-1996under procentner var

förvaltningen utred-den löpandeSåvittår. gör1,2 procent avserper
realårligförsiktiga antagandenaföljande de relativtningen i det om en

avkastning 3,5-6 procent.om

intjänandeexempel premiereservsystemetpå iNågra

behållning påenskildahur åttagenomgångNedan görs personersaven
pensions-enskildesberoende denutfalletpremiepensionskontot

avkastningen påBNP-tillväxt den realarealgrundande inkomst, samt
beaktarförvaltningen. Beräkningarnalöpanderespektiveden tillfälliga

arvsvinster.administrativa kostnader ochförvaltningskostnader,inte
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samtli-iefterlevandeskydd. Iföroch kostnadfrån valVidare bortses av
vilket inne-ålder,vid 65 årsantagitsexempel har görsåtta att uttagga
yrkesverk-deti börjanantagits liggaantal harskillnader i årbär att av

behåll-bästahar denlExemplen valda sålivet. är att personsamma
den8ochningen sämsta.person

maximalaunder dessaoch tjänaråryrkesverksammahar 45lPerson
kr år.500basbelopp, dvs. 2777,5 per

000krkr, år 222år 166 500 5yrkesverksamma år; 5har 412Person
kr.500och 31 år 277

kr,år 138 750000 kr, 10år; år 111yrkesverksamma 744harPerson 3
kr.år 000kr och 222år 194 250 7kr, 10år 166 50010

kr000under dessa 180år och tjänaryrkesverksammahar 404Person
år.per

krkr, år 150 000år 000 15yrkesverksamma år; 10 175har 35Person 5
kr.000och år 10010

krkr, år 150 000år; 10 år 100 000 15yrkesverksammahar6 35Person
medjämförtspegelvändlivsinkomstendvs.kr,000 äroch 10 år 175

person

000 krår 100år 000 kr, 10yrkesverksamma år; 10 75har 307Person
kr.000och år 12510

krår 000kr, 10 85år 75 000yrkesverksamma år; 10har 258Person
kr.och år 70 0005

premiepensionskonhotpåtotala behållningendentabell nedan2I anges .månadsbelopp.4samt . rangordnade så Aavkastningtillväxt ochAntagandena attär gerom
exemplentabelläsningensyfte underlättautfall Ibästa att angesosv.

koordinatform dvs. A,lnedan i osv.

4 vid åldersker 65-årsförutsattangivits månad,hartabellerna uttagI attäven uttag per
delningstal.l4,7 har använts som
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Tabell Sammanställning årliga reala tillväxt- och avkastningsantaganden förav
de tidigareåtta presenterade personerna

Allabeloppkronori
Reala Person1 2Person Person3 Person4 Person5 Person6 Person7 Person8
antaganden

A BNP-tillv:2% 1691404 1090299 805273 782416 483400 386594 190162 110842
Tillf.förv:3% 95885 6 181 4565 4435 2740 2 192 1078 628
Löp.förv:6%

B BNP-tillv:2% 8321666 1074460 793575 771049 476377 380978 187399 109231
Tillf.förv:2% 9449 6091 4499 4371 2701 2 160 1062 619
Löp.förv:6%

C BNP-tillv:1% 1457419 949847 699050 681661 424691 342783 170980 100665
Tillf.förv:3% 8262 5385 3963 3864 2408 1943 969 571
Löp.förv:6%

D BNP-tillv:1,5% 1031376 712592 513585 505771 324870 271830 140864 84926
Tillf.förv:2% 5847 4040 2911 2867 1842 1541 799 481
Löp.förv:4,5%

E BNP-tillv:2% 992163 692901 497528 490330 316339 266387 138722 83846
Tillf.förv:2% 6255 3928 2820 2780 1793 1510 786 475
Löp.förv:4%

F BNP-tillv:1% 831119 590820 422296 417551 272275 232728 123381 43675
Tillf.förv:2% 4712 3349 2394 2367 1544 1319 699 428
Löp.förv:4%

G BNP-tlllv:0,75% 796813 568645 406090 401783 262598 225258 119920 73512
Tillf.förv:2% 4517 3224 2302 2278 1489 1277 680 417
Löp.förv:4%

H BNP-tillv:1% 729985 529586 376388 372820 245430 212963 114510 70583
Tillf.förv:2% 4 138 3002 2 134 2 113 1391 1207 649 400
Löp.förv:3,5%

l BNP-tillv:0% 705669 508898 362680 359385 236325 204808 110328 68127
Tillf.förv:2% 4000 2885 2056 2037 1340 1161 625 386
Löp.förv:4%

Vid given inkomst spelar antaganden real BNP-tillväxt denen samtom
reala löpande avkastningen roll för behållningenstörst på premiepen-
sionskontot. Avkastningen på den tillfälliga förvaltningen i dettaär
sammanhang underordnad betydelse.av

Vikten vilken real BNP-tillväxt framgår jämfö-antasav som av en
relse mellan exempel E,2 och 1,2. detI första exemplet E,2 antas
den reala BNP-tillväxten 2 medan den noll iprocent, antasvara vara
exempel 1,2. exempelI E,2 behållningen på premiepensionskon-är

36 högre behållningen itot exempelän 1,2.procent Det motsvarar en
skillnad i behållningen på 184 003 kr eller kr1 043 månad.per

5 Avser mánadsbelopp.
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medförvaltningen kan illustreraslöpandedenBetydelsen enav
exempletdet förstaoch E,l.B,1 Iexemplenmellanjämförelse

dvs.år, 2avkastningen 6löpande realaden ärdå procentB,1, per
premiepensions-behållningen påi E,lhögreprocentenheter ärän

exempel E,lmånadsbeloppet 449 kr. I9 ärochkr666 832kontot 1
månadsbeloppetoch163 krpremiepensionskontot 992behållningen på

premiepensionskontotbehållning påskillnad iSåledes625 kr.5 en
avkastningen frånökningmånad.kr En824kr eller 3674 669 avper

medförde alltsåprocentenhetertvåmedförvaltningen attlöpandeden
högre.blev Sompremiepensionskontot 68behållningen på procent en

medändringdäroch B,1,exemplen A,1pekas påkanjämförelse en
tillfälliga för-från denavkastningenantagandetprocentenhet1 omav

behållningenändring med 1,5medförvaltningen bara procent aven
premiepensionskontot.

längre tidstarkareeffektenredovisade ärDen sparar;personennu
exempel-allatidenyrkesverksammaden längstahar1 avperson

tiden,yrkesverksammahar den kortasteFör sompersonpersonerna.
Somtillbara 30och E,8mellan B,8skillnaden procent.uppgår

ligga i bör-årantalet yrkesverksammaskillnader iantasangetts ovan
jan.

tillgo-för utvecklingenviktigtdetframgåttdelvis redanSom är av
in;tjänaspensionsrättenpremiepensionskontotdohavandet när

blir tillgodohavan-högrein, destotjänaspensionsrättentidigare i livet
ochmellan 5jämförelsebelysaskandet. Detta personernaengenom

livsinkoms-totalaochyrkesverksamma årantalharDe sammasamma
iintjäningentiden. högrei Denspegelvändainkomsterna ärter, men

antagandenaenligtåldervid 65-årstill 5lederbörjan livet att personav
premiepensionskontotbehållning på änhögrerad har 25A procent

person
slutliga be-för denalltså detovanståendedetSlutsatsen är attav

pensionensdärmed förochpremiepensionskontotpå stor-hållningen
hurtjänas in,pensionsrättenunder livetbetydelselek närär storav
denfrånavkastningenoch hurBNP-tillväxten blirrealaden storstor

förvalt-tillfälligafrån denAvkastningenblir.förvaltningenlöpande
underordnad roll.däremotspelarningen en
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marknadernafinansiellatill deKapitalflöden

kapitalflödenhurindikation storasyftePromemorians är att enge
premiereserv-marknadernafinansiella närdetillföraskommer attsom

bedömningVidare1999.januari görskraft den liträder ensystemet
tillframårförstafrånkapitalvolymen systemetsutvecklingen avav

Allabedömningama.grund förtillliggerantagandenradEn2009.år
penningvärde.års1997ibelopp anges

kapitaltill-skerkraft,iträder ettdå1999,årdet systemetAntag att
obligationsmarknademaaktie- ochutländskaochsvenskadeflöde till

Riksgäldskonto-hoskronorl. kontopåInbetalningamamiljarderpå 34
kronor.miljardertill 26,2uppgickaugusti 199715till denframret

årEfterkronor.miljardertill 28,9dåmarknadsvärderadesBeloppet
kronormiljardertill 10uppgåavsättningenårligaden att1998 caantas

följdår. Detmiljard kronor ärökning påsuccessiv avenmed perenen
ökar,successivtomfattashelt systemetantalet avatt sompersoner

minskarövergångsgenerationemafrånantaletsamtidigt personersom
valförsäkrade 60 göra egetettantalet procenttotala antas avdetAv

räntebärandeenbartandraaktier,enbartväljakommerVissafond. att
kombinationerväljaandra kommerytterligare attoch avvärdepapper

aktier,iplacerasmedlen75Sammanlagt procentattdessa. antas av
svenskaiprocentenheterutländska och 55iprocentenheter20varav

värdepapper,räntebärandeiplacerasResterande 25 var-aktier. procent
svenskaiprocentenheter ränte-och 20utländskaiprocentenaheter5av

be-normportföljvärdepapper ickeväljamaFör antasbärande somen
20värdepapper,räntebärande procentsvenska70står procentav

aktier.utländskaochaktier 10svenska procent

perio-avgifter för1 inbetaldaberäknatbegäranutredningenshar påRiksgäldskontoret
1995-1998.periodenföravkastningen1995-1997den samt

2 213.pensionssparandeAllmäntbetänkandetSe s.
Före-3 FondbolagensseFondstatistikSvenskstatistik frånAntagandena bygger på

fondtörmö-totaladenhurbaseraspåFördelningen1997-03-31.Fondmarknadenning,
förKriterierna1997. attden 31fördelades746 fonder,uppdelad pågenheten, marsper

andelsvärdes-fondensSverigemarknadsförs i attfonden samtstatistikeningå i är att
basis.dagligsker pårapportering
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Utredningens beräkningar kapitaltillskottet till de finansiellaav
marknaderna framgår nedanstående tabeller.av

Tabell Beräknade kapitaltillskott, åren 1999-2009 miljarder kronor,
1997 års penningvärde

7.9.9.92000 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 200.9
Totalnyplaoering 34 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Ickevåljare 13,6 4,4 4,8 5,2 5,6 6 6,4 6,8 7.2 7.6 8

Väljare 20,4 6,6 7,2 7,8 8,4 9 9,6 10,2 10,8 11,4 12

Svenskaaktier 13,9 4,5 4,9 5,3 5,7 6,2 6,6 7,0 7,4 7,8 8,2
Utländskaaktier 5,4 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2

Svenskaräntebärande 13.6 4,4 4,8 5,2 5,6 6,0 6,4 6,8 7,2 7,6 8,0värdepapper
Utländskaräntebärande 1,0 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6värdepapper

Tabell Ackumulerade kapitalbehållningar, åren 1999-2009
miljarder kronor, 1997 penningvärdefårs

7.9.9.92000 2007 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2000 200.9
Ickeväljare 13,6 18,7 24,5 30,8 37,9 45,7 54,1 63,4 73,4 84,2 95,9

väljare 20,4 28.1 36,7 46,3 56,9 68,5 81,2 95,1 110 126 144

Svenskaaktier 13,9 19,2 25,1 31,6 38,9 46,8 55,5 65,0 75,2 86,4 98,3
Utländskaaktier 5,4 7,5 9,8 12,3 15,2 18,3 25,4 29,4 33,7 38,4

Svenskaräntebärande 13,6 18,7 24,5 30,8 37,9 45,7 54,1 63,4 73,4 84,2 95,9värdepapper
Utländskaräntebärande 1,0 1,4 1,8 2,3 2,8 3,4 4,1 4,8 5,5 6,3 7,2värdepapper

Totalt 34 46,8 61,2 77,1 94,8 114 135 158 184 211 240

Följande kan bakgrundnämnas till siffrorna kapitalflödenasom en om
till den svenska aktiemarknaden. Under åren 1995 och 1996 denvar

4 Beräkningen utgår ifrån de kapitalflöden redovisas i tabell För samtligasom place-
ringsaltemativ har årlig real avkastning 4en antagits. Varkenprocent förvaltnings-om
kostnader och administrativa kostnader eller pensionsutbetalningar har beaktats.



295Bilaga 71997:131SOU

Fondbörs 2,6Stockholmspåomsättningendagligagenomsnittliga re-
uppgick den1997första halvåretUndermiljarder kronor.spektive 3,7

halvårsskiftet 1997Vidkronor.miljardertill 5,3omsättningendagliga
kronor.miljardertill 142börsvärdet 2samladeuppgick det

riskkapitalikronormiljarder150tillfördes nyttFondbörsen un-ca
mil-årsgenomsnitt 21,5betydervilket1990-1996,der åren ett om ca

miljardertillfördes börsen 111997första halvåretUnderjarder kronor.
riskkapital.ikronor nytt

1990-1996börsaktier årennettoförvärvplaceraresUtländska av
miljardergenomsnitt 21idvs.kronor,miljardertill 147uppgick ca

börsaktiersvenskautlandsägdaMarknadsvärdetår.kronor upp-avper
periodenUnderkronor.miljardertill 4781996årvid utgångengick av
svenskainvesterareutländskanettosåldemaj 1997till1996december

Underfigursemiljarder kronormotsvarande 20föraktier sam-ca
tyder påDetmed 20Stockholmsbörsen attprocent.period steg cama

aktiemarknaden såsvenska att ettär stortdenaktörerantalet pass
utländska ka-detfalleti det härriktning, dvs.vissikapitalflöde enav

underutvecklingbörsensbehövernödvändigtvisintepitalflödet, styra
perioden.aktuelladen

år 1999kapitaltillskottenskiltvisartabell 1iBeräkningarna ett
svenskaiplaceringsvolymerdärefter årligakronor,miljarder14knappt

tio åren.de förstaunderkronormiljarder4,5-8,2aktier om
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Figur Aktiehandel med utlandet, januari 1990-maj 1997
netto, miljoner kronor

150W

.10000

45000
Källa: Sveriges riksbank

För placeringar i räntebärande tillgångar kan följande Dennoteras.
svenska statsskulden uppgick i juni till1997 l 430 miljarder kronor,

731 miljarder i statsobligationer och 167 miljarder i statsskuld-varav
växlar. AP-fondens nominella innehav värdepapper på penning- ochav
obligationsmarknaden uppgick vid utgången år 1996 till 487 miljar-av
der kronor. Den genomsnittliga dagsomsättningen på penning- och 0b-
ligationsmarknaden har under de två åren legat omkringsenaste 150-
200 miljarder kronor.
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och obligations-Genomsnittlig dagsomsättningpå penning-Figur
1995-1996marknaderna, åren

350000

300000
I

250000 .

å §

l
.8

ä å

.,,_...,....._..,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_._,_..._,_
Källa: Sveriges riksbank

till dentabell visar enskilt kapitaltillskott år 1999Beräkningarna i 1 ett
miljarderoch obligationsmarknaden på knappt 14svenska penning-

placeringsvolymer miljarder kronordärefter årliga 4,4-8,0kronor, om
under de första tio åren.

kapitalflödeberäkningar visar betydandeOvanstående ettatt
räntemarknaderna. Med hän-tillföras de svenska aktie- ochkommer att

marknaderna globaliserade medde finansiellatill är ett stortattsyn
placerare bör kapitaltillskottet emellertid inte inne-antal olika typer av

marknadspåverkan.bära någon stor
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Utkast lagtext kapitalförvaltning i Allmännatill om

pensionsfonden

socialavgifterländring i lagen 1981:6911 Lag omom

socialavgifterHärigenom föreskrivs kap. 3 § lagen 1981:6914att om
skall följande lydelse.ha

7/9831 Föreslagen lydelseLydelse enligt 199prop.

kap.4
3

influtna ålderspensionsavgif-influtna tilläggspensionsav- AvAv
till skallgifter förs 7 terprocent staten

placeras föras tilloch på 722,4 staten,procent procent
Riksgäldskontoret. föras till fond,konto hos 70,6 procent en

Återstoden till fond, benämnd Allmänna pensionsfon-förs en
pensionsfon- den, för täcka kostnaderna förbenämnd Allmänna att

med tillgångar kostna- försäkringen för tilläggspensionden vars
förderna för försäkringen enligt lagen 1962:381 om

enligt lagen allmän försäkringtilläggspension och försäk-
försäkring för enligtallmän inkomstpension1962:381 ringenom

skall täckas. Fonden förvaltas lagen 1998:000 inkomst-om
enligt grunder riksdagen grundad ålderspension, ochsom
fastställer särskilt. föras till22,4 procent en

särskild fond Allmännainom
pensionsfonden, Premieavgifts-
fonden, för täcka kostnadernaatt
för försäkringen för premiepen-

enligt lagen 1998:000sion om
premiepension.

l Lagen omtryckt 1989:633.
2 Senastelydelse 1994:1747.
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Allmänna pensionsfonden för-
valtas enligt grunder riksda-som

fastställer särskilt.gen

lag träder i kraft den januariDenna l 1999.
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reglemente1983:1092 medändring i lagenLag2 om

pensionsfondenAllmännaför

förmed reglemente1092lagen 1983:frågaföreskrivs iHärigenom om
pensionsfondenlAllmänna

lydelse,följandeskall haoch 2dels latt
Anmälningsskyl-lydaskall VIföre 44 §rubrikendels närmastatt

Sammanställning ochlydaföre VII45 §rubrikenochdighet närmast
redovisning,

j §§,paragrafer, 43 a-43tioskall föraslagendet idels att nya
lydelseföljanderubrikeroch 43före 43närmastsamt avnyaea

lydelseFöreslagen7/98:1199enligtLydelse prop.

1§3
enligtpenningmedel 4enligtpenningmedel 4 DeDe somsom

1981:691kap. 3§ lagen1981:691lagenkap. 3§ omom
lagensocialavgifter och 6 §lagenoch 6 §socialavgifter

allmän1994:1744allmän1994:1744 pen-ompen-om
All-föras tillsionsavgift skalltill All-förasskallsionsavgift

skallpensionsfonden,pensionsfonden, skall männamänna
första-åttonde fond-förvaltasfond-första-sjätteförvaltas avav

styrelserna.styrelserna.
första-tredjeBestämmelserförsta-tredjeBestämmelser omom

finns i 2-16, 21-fondstyrelsernai 21-2-16,finnsfondstyrelserna
fjärde-sjätteoch §§,fjärde- 44 4525,och 4525, 44 samt omom

39,fondstyrelserna i 26, 28-37,i 26, 28-37,fondstyrelsernasjätte
fond-sjundeoch 45 §§,43, 44§§.39 och 43-45 om

ochstyrelsen a-43 4443i
åttonde fondsty-§§45 samt om

§§.relsen i43 e-45

l omtryckt 1991:1857.Lagen
2 i tradi-paragraferna intede föreslagnaöverskådlighetenökaFör presenterasatt nya

vanlig löptext.med kursiveradspaltformtionell text utan som
3 1996:1345.Senastelydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2
Riksförsäkringsverket skall deAv medelvarje Riksförsäkrings-som
år överföra verket enligt kap. §4 3 första

stycket 2 lagen 1981 :691 om
socialavgifter skallvarje år
överföra till Allmänna pensions-
fonden skall verket överföra

till första fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som
erläggs kommuner och därmed jämförligastaten, samfálligheterav

bolag, föreningar och stiftelser, i vilkasamt kommuner ellerstaten,av
därmed jämförliga samfálligheter har bestämmande inflytande,ett

till andra fondstyrelsens förvaltning tilläggspensionsavgifter som
erläggs andra arbetsgivare har underän såvittnämnts deav som av-

månad med avgiftsunderlag överstigerett 20 gånger det bas-ser som
belopp gäller enligt lagen 1962:381 allmän försäkringsom samtom

till tredje fondstyrelsens förvaltning övriga tilläggspensionsav-
gifter,

till första-tredje fondstyrelsernas förvaltning pensionsavgifter
enligt lagen 1994: allmänna1744 egenavgifter och enligt lagenom om
sjömansskatt 1958:295 fördelade på respektive fondstyrelse med en
andel den andel tilläggspensionsavgiftemamotsvarar förssom av som
till och fondstyrelsema.var en av

Vad i första stycketsägs l-4 gäller med den begränsningsom som
följer bestämmelserna i 26 § fjärde och femte fondstyrelsernasav om

rekvirera medel hosrätt Riksförsäkringsverket.att
Till varje fondstyrelses förvaltning skall också hänföras avkastning-

de medel styrelsen förvaltar.en av som

IV Sjunde fondstyrelsen

43 a§ Sjunde fondstyrelsen skall förvalta särskild fond inom All-en
pensionsfonden,männa Premieavgiftsfonden. Fonden skall förvaltas

för de ändamål framgår lagen 1998:000 premiepension.som av om
Enligt kap.4 3 första§ stycket lagen3 1981:691 socialavgifterom

skall fonden tillföras 22,4 influtna ålderspensionsavgifter.procent av
Fondstyrelsen skall ytterligare medel till och betalata emot medelut
från fonden i enlighet med de anvisningar Premiepensions-som
myndigheten lämnar.

4 Senastelydelse 1994:1749.
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Premiepensionsmyndighetenfonden disponerasAvkastningen avav
premiepen-andra stycket lageni kap. §bestämmelserna 2 1enligt om

sion.

låg kre-skuldförbindelser medskall placeras ifondenMedlen i§43 b
förvaltas så de såMedlen skallsvensk valuta.utställda iditrisk, att ger

risktagandelågtkravet påmöjligt, samtidigtavkastninghög somsom
tillgodoses.betalningsberedskaptillfredsställandeoch

betalningsberedskap ellertillfredsställandefördet behövsOm en
får medel pla-förvaltning,ändamålsenligpåtillgodose kravetför att en

Riksgäldskontoret.bank ellerRiksbanken,hos annanceras

förordnasfem ledamöter,skall beståFondstyrelsen43 § avsomavc
till viceordförande ochtillförordnasledamöternaregeringen. Av enen

ordförande.
uppdraghanseller avlider ellerentledigasledamotOm avomen

skallblivit förordnad,för vilken hanunder den tidskäl upphörannat en
återstående tiden.ställe för deni hansförordnasledamotny

förstafjärde stycket, §stycket, 5i andra 4 §Föreskrifterna 3 §43 d §
styckena 12tredje och fjärde§§, §och andra styckena, 7-10 11 samt a,

fondstyrel-sjundegäller också i frågaoch 21-2516, 1614, 15, oma
sen.

Åttonde fondstyrelsenV

Åttonde fond inom All-förvalta särskildfondstyrelsen skall43 § ene
förvaltas förFonden skallPremiesparfonden.pensionsfonden,männa

premiepension.lagen 1998:000framgårändamålde omavsom
försäkradesuteslutande i deförvaltning handlaskall i sinFondstyrelsen

intresse.
fon-medel frånmedel till och betalaskallFondstyrelsen utta emot

Premiepensionsmyndighetenmed de anvisningarenlighetden i som
lämnar.

fon-medel tillförsindelad i fondandelar.skall NärFonden43 f § vara
Premiepensions-tillfondstyrelsen utfärda fondandelarden, skall

inlö-fonden, skall det skemedel betalasmyndigheten. När ut genomur
fondandelar.sen av

fondandellika Värdetfondandelar skallAlla ärstora. envara av
tillgångar skallmed antalet fondandelar. Fondensdelatfondens värde

Fondstyrelsen skallgällande marknadsvärde.med ledningvärderas av
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dagligen fondandelsvärdetberäkna och underrätta Premiepensions-
myndigheten värdet.om

43 förvaltningen fonden§ För gäller följande bestämmelser i la-g av
1990:1114 värdepappersfonder och föreskrifter har med-gen om som

delats i anslutning till dessa bestämmelser:
6 skyldighet för§ revisor anmäla vissa förhållanden tillatta om

Finansinspektionen,
förbud för7 § vissa med insynsställning handla medattom personer

värdepappersfond,en
och9 10 upprättande och godkännande fondbestämmelser,om av

företrädare12 § för andelsägarna i värdepappersfondom en m.m.,
13 första stycket och§ 2-4 andra stycket förbud mot att taom upp

lån m.m.,
placering17-25 medel i värdepappersfond,om av en

26-29 information värdepappersfond,om om en
inlösen fondandelar,32 § ochom av

47 skadestånd.§ om
Vid tillämpningen de i första stycket angivna bestämmelsernaav

och föreskrifterna skall fonden värdepappersfond ochanses som en
Premiepensionsmyndigheten fondandelsägare. Vad sägssom som om
fondbolag skall fondstyrelsen.avse

Finansinspektionen får medge undantag från de bestämmelser som
i första stycket.anges

43 h § Fondstyrelsen skall ingå samarbetsavtal enligt kap. första2 3 §
stycket lagen2 1998:000 premiepension med Premiepensions-om
myndigheten de åtaganden i styckegöra 3-5.samt som anges samma

43 i § Fondstyrelsen skall stå under tillsyn Finansinspektionen. Förav
tillsynen gäller bestämmelserna i och39-42 46 lagen§§ 1990:1114

värdepappersfonder och föreskrifter har meddelats i anslutningom som
till dessa bestämmelser.

Vid tillämpningen de i första stycket angivna bestämmelsernaav
och föreskrifterna skall vad fondbolag fondstyrelsen.sägssom om avse

43 § Föreskrifternaj i 3 § andra stycket, § fjärde4 stycket, första5 §
och andra styckena, 7-10 §§, 11 § fjärde stycket 14, 1616, 21-samt a,
25 och gäller43 också i fråga åttonde fondstyrelsen.c om

Denna lag träder i kraft den januari1 1999.
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premiepensionkap. lagenlydelseAlternativ 23 omav

Kapitalförvaltning2 kap. m.m.

förvaltningentillfälligaDen

socialavgif-1981:691stycket lagenförsta 3§Enligt kap. 3§ 41 om
särskildålderspensionsavgifter tillinflutnaandelförs visster enaven
MedlenPremieavgiftsfonden.pensionsfonden,Allmännafond inom

enligt sker.överföring 2 §där till dessförvaltasskall att
skall till-PremieavgiftsfondenfrånkalenderårförAvkastningen ett

det föregåen-premiepensionsrätt förför vilkaförsäkrade,föras sådana
försäkradedefördelas mellanskallAvkastningenfastställts.de haråret

pensionsrätt.fastställdaochstorlekentillförhållandei ensav vars

fondförvaltarehosPlacering

fastställtsförsäkrad harpremiepension förförpensionsrätt2 § När en
skallålderspension,inkomstgrundad1998:000kap. lagenenligt 4 om
förasenligt 1 §avkastningenpensionsrättenmotsvarandemedel samt

tillPremieavgiftsfondenfrånöver
i 3fondföretagutländskaellervärdepappersfonder avsessom

eller
pensionsfonden.AllmännaPremiesparfonden inom

medlivräntapension i formtagitförsäkrade hardenOm ut ga-av
tillförasi ställetskall medlen överenligt kap. 2belopp 3ranterade

Premiepensionsmyndigheten.

Överföring hartill fonderfårstycket 1förstaenligt 2 § göras3 § som
och för-Premiepensionsmyndighetenregistrering hosanmälts för som

fondförvaltarevaltas somav
1990:1114enligt lagenfondverksamhethar utövarätt att om

värdepappersfonder,
myndigheten,samarbetsavtal medhar slutit

informationshandlingarsådanalämnapå begäranåtagit sighar att
försäkradevärdepappersfonder tilllageni 26 och 27 omavsessom

fonder iförvaltarensvälja någonvalt ellerhar överväger att avsom
premiereservsystemet,

fondan-inlösenavgifter förnågrainteåtagit sighar ta utatt av
ochdelar,

alla kost-till myndighetenför varje åråtagit sighar rapporteraatt
kostnadsslag.uppdelade olikafonden,tagitsnader har ut ursom
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Medlen får inte placeras i sådana fonder i 3 lagen§som avses om
värdepappersfonder.

Val och byte fondav

4 § Den försäkrade har bestämmarätt de medelatt för hansvar som
räkning skall föras enligt 2§ förstaöver stycket skall placeras. När
pensionsrätt för år har fastställts enligt kap.ett 4 lagen 1998:000 om
inkomstgrundad ålderspension, skall Premiepensionsmyndigheten erin-

den försäkrade hans välja placering.rätt attra om
Om den försäkrade inte anmäler något val inom den tidannat som

Premiepensionsmyndigheten bestämmer, skall medlen föras tillöver
Premiesparfonden inom Allmänna pensionsfonden.

5 § På begäran den försäkrade skall Premiepensionsmyndighetenav
flytta hela eller del innehavet i fond till fond. Bytet be-av en en annan
kostas den försäkrade kostnaden för bytet drasatt frånav genom av
tillgodohavandet på hans premiepensionskonto.

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Premiepen-
sionsmyndigheten får meddela bestämmelsernärmare förfarandetom
vid val och byte fond.av
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