
Premiepensions-
myndigheten

SEJJEU
1998:87

Betänkande Utredningenav om

bildandet Premiepensionsmyndighetenav



Kc-f Kl;

Öcc SO



11%

W;
offentliga utredningarStatens

99 8:87l
Finansdepartementet

Premiepensions-
myndigheten

Betänkande Utredningen bildandetav om av
Premiepensionsmyndigheten
Stockholm 1998



DsSOUochremissutsändningarFör svararkundtjänst. avfrån FritzesköpasDs kanSOUoch
förvaltningsavdelning.RegeringskanslietsuppdragpåPublikationerOffentligaFritzes av

FritzeskundljänstBeställningsadress:
Stockholm10647

91 9108-690Orderfax:
91 9008-690Ordertel:

fritzes.order@liber.seE-post:
www.fritzes.seInternet:

1993.Statsrádsberedningen,Varför.ochremiss.HurSvara
remiss.skalldenförarbetetunderlättar svarabroschyr somlitenEn som-

beställashos:kanBroschyren
förvalmingsavdelningRegeringskansliets

Distributionscentralen
Stockholm10333

1008-405 10Fax:
102508-405Telefon:

Tryckt av
REGERINGSKANSLIETS

91-38-20957-8ISBNOFFSETCENTRAL
0375-250XISSN1998Stockholm



SOU 1998:87

chefen förTill statsrådet och

Finansdepartementet
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Sammanfattning

Förbereda den myndighet,Utredningen har haft i uppdrag att
Premiepensionsmyndigheten, skall Försäkringsgivare försom vara

reformerade ålderspensionssystemet. Enligtpremiepension i det
fördirektiven skall förslag lämnas bl.a. Verksamhetsmålom

myndighetens organisation ochmyndigheten och riktlinjer för
för samråd med övrigaverksamhet formernasamt

socialförsäkringsorgan. Vidare har i uppdraget ingått vidta deatt
förberedande åtgärder för myndigheten skall kunnakrävs attsom

verksamhet juli utredningen har ingåttinleda sin den l 1998. I
företrädare för Regeringskansliet, Riksförsäkringsverket,
Riksrevisionsverket och Försäkringskasseförbundet.

förFörslag verksamhetsindelning och Verksamhetsmålom
kapitel Svårigheten påPremiepensionsmyndigheten lämnas i att

myndigheten bäst organisera sittdetta stadium bedöma hur bör
bifogas förslag till instruktionarbete framhålls där. Till kapitlet ett

fram till denuppbyggnadsskedet, dvs.för myndigheten under
31 december 1998.

bemanning ochmyndighetens organisation,Frågor om
utgångspunkt ilokalisering behandlas i kapitel Med

Premiepensionsmyndighetenutredningens direktiv föreslås att
ochskall liten myndighet med hög kompetens varavara en

skall dock kunnaVissa verksamheterlokaliserad till Stockholm.
bedöms bliutomstående uppdragstagare dettaläggas på närut

fall kan verksamhet kommabilligare och effektivare. sådanal att
antalet anställdaStockholm. totalaförläggas till andra Detänorter

uppgå till 50-80förvaltning bedömsi myndighetens centrala ca
fullt utbyggd.myndigheten ärnärpersoner
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och gräns-samverkanrörandefrågordiskuteraskapitel 4I
övrigaochPremiepensionsmyndighetenmellandragning

premiepensions-Ugångspunkten är attsocialförsäkringsorgan.
Förreforrneradeålderspensionssystemet.detdelärsystemet aven

behovfinnsenskilde stortden ett avtillservicegodkunnaatt ge
Riksförsäkrings-Premiepensionsmyndigheten,mellansamordning

detillinformationgällerDetförsäkringskassornaochverket
Även bl.a.hanteringenADB/IT-stöd. avfrågorochförsäkrade om

delarnaolikadefrånpensionutbetalningarochansökningar avom
samordning.påkravställerpensionssystemetav bilagorjämtekapitel 5iredovisasberäkningardeEnligt som

påRiksgäldskontoretikreditbehövamyndighetenbedöms en
löpandemyndighetensfinansieraförkronor attmiljoner45

utgiftspostenstörstaDen1998.halvåretandraunderkostnader
medsambandikostnaderbliberäknasperiodenaktuelladenunder

förbedömsInvesteringsbehovetorganisationsuppbyggnaden.
deltill störstaoch ärkronor,miljonertill 22uppgåperiodsamma IT-baseradedetutvecklingenochupphandlingen avtillhänföraatt

individuelladehanteraskalladministrativa system som
myndigheten.hospensionskontona

finansieringenframtidaden avävendiskuteraskapitel 5I
deunderavgiftemabedömning är attUtredningensmyndigheten.

så högt attsättasinte börfördelningsskälverksamhetsårenErsta av
börställetkostnader. Isamtligamyndighetenstäckerde

jämnarespridasmyndighetenuppbyggnadenförkostnaderna av
pensionssparare.flerabäraskunnasåpå sättför avtiden attöver

erhållakunnaskallmyndighetenföreslåsbakgrund attdennaMot
föreslår attUtredningenRiksgäldskontoret.ikreditlångsiktigen dennaiunderlagskall lämna ett1998höstenundermyndigheten

regeringen.tillfråga
årsredovisningskall upprättaPremiepensionsmyndigheten

försåkringsföretag.iårsredovisning1995:1560lagenenligt om
statligadetföljaskyldig attmyndighetenSamtidigt är

Medfinansiering.ochredovisningbl.a.förregelsystemet
angåendeRRVfråntidigare rapportiutgångspunkt en
kapitel 6iutredningenlämnar1998:15RRVredovisningfrågor
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redovisningen. Bl.a. föreslåsformerna för den statligaförslag om
likhet med andra myndigheterPremiepensionsmyndigheten iatt

till regeringen.skall årsredovisninglämna en
fortsattaavslutningsvis inriktningen detkapitel redovisas8l av

Premiepensionsmyndighetensarbetet med uppbyggnaden av
verksamhet och organisation.
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dessochUtredningsuppdragetl

genomförande

den myndighet,förberedauppdraghar hañ iUtredningen att
förskall försäkringsgivarePremiepensionsmyndigheten, varasom

Enligtålderspensionssystemet.refonneradepremiepension i det
bl.a.förslag lämnasskallbilaga 1direktiven dir.l998:24, omse

myndighetensriktlinjer förochverksarnhetsmål för myndigheten
med övrigaför samrådformernaverksamhetorganisation och samt

vidta deuppdragetVidare ingår isocialförsäkringsorgan. att
myndigheten skall kunnaföråtgärder krävsFörberedande attsom

verksamhet den juli 1998.sin 1inleda
Riks-Regeringskansliet,fördär företrädareUtredningen,

Försäkringskasse-ochRiksrevisionsverketförsäkringsverket,
sammanträden.hafthar ingått, harförbundet tre

denverksamhetinleda sinmyndigheten skall kunnaFör att
arbets-rekryterats,befattningshavarehar vissa centralajuli 1998l

lokaler genomförtssökningutarbetats,organisationsplaneroch av
ochsarnråda med dekontaktarbete har ingåttdetta ävenI att taetc.

inrättandet dengrad berörsi olikamyndigheter nyaavavsom
myndigheten.

arbetsgivarfrågorArbetsgivarverketskett medSamråd har om
Kammarkollegiet imedpersonalfunktion,myndighetensoch

Överstyrelsen civilförmedekonomiadministrativa frågor,
medberedskapsplaneringgäller myndighetensvadberedskap samt

Samråd harkapitalförvaltningi frågaRiksgäldskontoret m.m.om
utformningenrörandeRiksarkivet i frågormedockså ägt avrum

åtagit sigRiksarkivet harvarvidarkivfunktion, attmyndighetens
med dessaSamrådetarkivfunktionen.uppbyggnadenibistå av
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praktiska frågorsådanahuvudsakligenhar sommyndigheter avsett
harmyndigheternabetänkandet. Ingeninärmareinte avtas upp

myndighetensvilketpådet sättinvändningnågonhaft mot
myndighetsrespektivepåuppbyggdbliföreslåsverksamhet

ansvarsområde.
slutskedearbetetsi gettutredningenharVidare

ocharbetslagetinformationallmänFinansinspektionen omen
samråd medverksamheten. Ett närmarefortsattadenförplanerna

överenskommits.har1998höstenunderinspektionen
centralaberördamed desamråttutredningenharSlutligen
JUSEKStatstjänstemannaförbundet,arbetstagarorganisationema,

inledaträffatsharöverenskommelse attSEKO. Enoch om
ramavtaletSamverkancentralaför detinomdiskussioner ramen

utveckling.för
allmännalänsDalarnasfrånskrivelsermottagitharUtredningen

frånHärnösands kommun samtkommun,Faluförsäkringskassa,
utredningenharVidarelän.Västernorrlandsiriksdagsledamöter

statsrådettillLjusdals kommunfrånskrivelsedeltagit enav
tilllänDalamasiriksdagsledamöterÅsbrink, frånskrivelseen

FalufrånÅsbrink skrivelseochKlingvall samtstatsråden en
Lotsberg.Karistatssekreterarentillkommun

harförfogandeutredningenstillståtttidkortadenUnder som
förslagslutligalämnaochutredagrundligtmöjligtvaritintedet att

denförbetydelseärfrågordei allalösningartill avsom
praktiskadetbl.a.gällerverksamheten. Dettakommande

försäkringskassoma.ochRiksförsäkringsverketmedsamarbetet
1998halvåretandraunderkommerPremiepensionsmyndigheten

reformeradedetikrañträdandetinförarbetedettafortsätta avatt
januari 1999.den lålderspensionssystemet
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Premiepensionsmyndighetens
måluppgifter och

uppgifterMyndighetens2.1

olika delar.innehåller fleraålderspensionssystemetDet nya
i siginkomslgrundadeHuvudkomponenten den pensionen,år som
ochfördelningssystemfråndelar: inkomstpensioninnehåller två ett

inte har kunnatfrån fonderat Denpremiepension system.ett som
nivå fårpension till vissinkomstgrundadihoparbeta enen

Ålderspensionssystemet harutfyllnad s.k. garantipension.genom
förtidspension.kopplingar till närliggandevidare t.ex.system som

Premiepensionsmyndigheten,Premiepensionen skall skötas av
skall hanterasförmånsslagende övrigamedan av

försäkringskassoma.allmänna Det ärRiksförsäkringsverket och de
sammanhållet allmäntfortfarande frågaemellertid i grunden ettom

detfungera påmåste kunna sättetålderspensionssystem som
uppbyggandetvidutgångspunktviktigde försäkrade. Engentemot

skapamåste alltsåpremiepensionsverksamheten attvaraav
de olikamellanfungerande samarbetevälförutsättningar för ett

helhetsbild deinriktatsocialförsäkringsorganen, är mot avensom
situation.försäkrades

innebärverksamhetsindelningutifrån behovetSedd av enmera
Försäkringsgivare iuppgiftPremiepensionsmyndighetens som

pensionsmedel ihanterabl.a.premiepensionssystemet att
pensioner,och betalabeslutavärdepappersfonder, attutatt om

informeraefterlevandeskyddtillhandahålla samt att om
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för denocksåskallMyndighetenpremiepensionssystemet. ansvara
Riksgäldskontoret.hosavgiñsmedlenförvaltningentillfälliga av

uppfattningbestämdheltha någonredansvårt omärDet att nu
säkraarbeta;ochorganiseradbörbästmyndighetenhur vara

detunderframväxabild kommerbättre attförebilder saknas. En
slutlignågoninletts,haruppbyggnadsarbete mermensom nu

ihar prövatsverksamhetenförränfastinte läggasbörorganisation
praktiken.

vidaretillsverksamhetmyndighetensföreslårUtredningen att
verksamhetsområden:huvudsakligaföljandeiindelas

Riksgäldskontoretpåmedelförvaltning av-
värdepappersfondermedel iförvaltning av- livränteverksamhetensig tillhänförmedelförvaltning somav- pensionstidenföreefterlevandeskyddeteller

försäkringsadministration
-

kundserviceochinformation-

Verksamhetsmål2.2

tillförslaglämnautredningenskalldirektivenEnligt
påbristendelen göri denOcksåmyndigheten.Verksamhetsmål för

isvårtdetjämförelseobjekt attanvändbaraocherfarenhetpraktisk
mål. Näruppföljningsbaraochkonkretatillförslaglämnanuläget

detkommergjorts, attharverksamhetenutvärderingförsta aven
kan sägasAllmänt attmål.sådanafastställalättare attvara

ålderspensionssystemettillmedverka somskall attmyndigheten
olikaenskilda idefrånönskemålenochkravenkan mötahelhet

deförkostnadenambitionockså attmåstesituationer. Det vara en
lägreskalltidenöveradministration varasystemetenskilda för av

privatadehosverksamhetmotsvarandeförgällervadän som
försäkringsbolagen.

följandedetilämnasversamhetsmål avsertillförslagDe som
verksamheten.utbyggdafulltden
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påmedel RiksgäldskontoretFörvaltning av

iförvaltningen pensionsmedlenMålet för den tillfälliga av
medlågt risktagande ochRiksgäldskontoret bör medatt ettvara

avkastningbetalningsberedskap uppnå så godhänsyn till kravet på
på medlen möjligt.som

värdepappersfonderFörvaltning medel iav

erbjuda brett utbud fonder tillMyndigheten skall kunna ett enav
smidigt ochkostnad. Myndigheten skall pålåg ett
önskemålkostnadseffektivt tillgodose pensionssparamassätt om

skallfondförvaltamaoch byten fonder. Gentemotval av
objektivt och effektivt såverksamheten bedrivas på sättett som

förvaltama delta ilångt möjligt det enkelt förgör systemet.attsom

livränteverksamhetenmedel hänför tillFörvaltning sigav som
efterlevandeskyddet före pensionstideneller

inom de drasMålet för denna verksamhet bör att ramar somvara -
§§forsälcringsrörelselagenplaceringsreglema i kap. 9-ll7upp av
medlen möjligt meduppnå så god avkastning på1982:713 som-

delikviditet och god kontrollupprätthållande tillräcklig avav
med verksamheten.risker förknippadeärsom

örsäkringradministrationF

spartid ochfondförsälcring underskall administreraMyndigheten
livförsäkring efter-traditionellutbetalningstid såsomsamt

underlivräntefcirsäkringföre pensionstid ochlevandeskydd
myndighetenverksamhet skallutbetalningstid. dennaFör
riskpremier/arvsvinsteroch bestämmaanalysera riskrörelsen0

riskutfallet,avspeglarskäligtså de på sättettatt
så deavgifternadriftskostnadema och bestämmaanalysera att0

försåkringsproduktema,fördelasskäligt överpå sättett
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utbetala enligtbelopptillgodohavanden ochberäkna att0
principer,forsäkringsmässiga

tjänsterutförai övrigtföxsäkringsfall ochhandlägga0
medkostnadseffektivitetförenarpå sättpensionssparama ett som

servicenivå.högen
kommerpremiepensionutbetalningargällerVad av

inkomstpension, ochuppbärasamtidigtoftastpensionstagaren att
samordnaspensionsslagenbådadeutbetalningenskalldå avav

samladfårenskildedensåRiksförsäkringsverket, att en
Premiepensionsmyndighetensminskar avsevärtutbetalning. Detta

utbetalningarna.medarbetepraktiska
bördeldennaverksamhet imyndighetensförMålet vara
dettanke påmedRedanbetalningar. storaoch effektivakorrekta

frånredanmyndighetennödvändigtdetbetalningarantalet är att
belopp till rättdvs.träffsäkerhet, rättgradhögbörjan uppnår aven

tid.i rättperson

pensionstidenEjlerlevandeslçvdd före

och deraspensionssparamaservice tillgodpåkravetsidanVid av
myndighetenförmålet attviktigastedetefterlevande bör vara

efterlevandeskyddet.föravvägd premieriktigtfortlöpande hålla en

och kundtjänstInformation

medsamverkaniverksamhetsområde bördetta attMålet for vara
medpensionssparamatillnåsocialförsäkringsorganövriga ut en

inom detrolloch desspremiepensionssystemetinformation om
möjligt fordetgörålderspensionssystemetreformerade som
pension.framtida Ensinpåverkaochbedömapensionssparama att

ställningmedvetetmöjligt tarmångasåbörambition att somvara
derasförpensionsmedelde sattsförvaltningentill avsomav

ochtillgänglighetskall högallmänhetenmedkontaktenräkning. l
handläggning eftersträvas.snabb
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Organisation

organisation ochMyndighetens3.1

bemanning

skall ledasPremiepensionsmyndighetenframgårdirektivenAv att
skallstyrelseninför regeringen.fullt lstyrelse meden ansvarav

erfarenhetbredochmed god kunskapingå avompersoner
finansielladelivförsäkring ochsocialförsäkring, privat

allmänintresset.företrädare förmarknaderna ävensamt
vidaremyndighetenbildaförarbetena till beslutetI attatt anges

medorganisationlitenPremiepensionsmyndigheten bör envara
förnödvändigtinte skalloch dethög kompetens att vara

på allabyggamyndigheten att resurseregnaupp
Premie-l997/98zl5l, s443.verksamhetsområden se prop.

anlitai ställetmöjlighetpensionsmyndigheten skall ha att organ
grundPåolika funktioner.skötselnmyndigheten förutanför avav

myndighetenbegränsningengäller dock denregeringsformen att
förvaltningsuppgiftöverlämnastöd lag kaninte somutan enav

Vidare måsteenskilda.tillmyndighetsutövninginnefattar
Finansinspektionendvs.tillsynsmyndighetema,frånsynpunkter

och beaktas.Riksförsäkringsverket, inhämtasoch
myndighetenböreffektivareochblir billigaremån detdenI

påkan läggasverksamheteninte delaralltså utpröva avom
därfunktionerpåExempeluppdragstagare.utomstående

IT-drift,outsourcing bör ärprövastill s.k.möjligheten
kundtjänstförsäkringsadministration ochkapitalförvaltning, samt

Åtminstone detnärtjänster.administrativareception och andra
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dockmåstekundtjänstenochtörsäkringsadministrationengäller
inte gårdetbegränsningenangivnaden attuppmärksammas nyss

enskilda.tillmyndighetsutövningöverlämnaatt
Hitutomstående.påinte läggasdockbörfunktionerVissa ut

ochberäkningarnade aktuariellahandi förstautredningenräknar
aktuariellfrånverksamhetenuppföljningenlöpandeden av

tillhänsynmedochsäkerhetsskälbörfunktionsynpunkt. Denna av
myndighetensiskötasförbetydelseavgörandedess systemet egen

regi.
byggasorganisationinternaPremiepensionsmyndighetens avses
cheferfunktionsansvarigamedorganisationplattensomupp

kanfunktionerSådanageneraldirektören.underdirektplacerade
försäkringsadministration,ekonomi,fondhandel,t.ex.vara

kan iFunktionemautbildning IT.ochinformation samtkundtjänst,
verksamhets-allaellerflerasigsträckafall över t.o.m.vissa

avsnitt 2.1.jfrområden
behövamyndighetenkommerområden attovanståendeallaPå

denkompetens. lhögmycketdelvisochadekvatmedpersonalha
uppdragstagare,utomståendepåhar lagtsfunktionerolika utmån

krävsliten. Detpersonalmyndighetensnaturligtviskan varaegen
beställakunnaförsärskild kompetenshar attmyndighetendock att

debedömaocharbeteuppdragstagamasfölja omuppdragen samt
i fråga IT-Bl.a.tillfredsställande sätt.påuppdragsina omsköter ett

uppföljningsverksamhetochgransknings-denna varadriften bör
fulltmyndigheten ärkvalitet. Närhögochomfattandeganska av

myndighetenvidanställdaantalettotaladetbedömsutbyggd
dockHärvid förutsätts att50-80tilluppgåkomma att personer.ca

kan läggaskundtjänstfunktionernapersonalintensiva t.ex.de som
uppdragstagare.utomståendepåut

Lokalisering3.2

centralamyndighetensframgårutredningsdirektiven attAv
finnsStockholmsområdet. Dettilllokaliserasskallförvaltning
skallverksamhetdendelarhindraringet somattdäremot avsom
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utanförförläggs tillutomstående uppdragstagareläggas på orterut
det fortsatta arbetetytterligare iStockholm. Frågan får övervägas

myndigheten.med uppbyggnaden av
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gränsdragningochSamverkan

Premiepensions-mellan
ochmyndigheten

i övrigtsocialförsäkringssektom

ålderspensionssystemetreformeradebestår detredanSom angetts
ålderspensioninkomstgrundadformålderspension iallmän avav

delsomfattarålderspensionlnkomstgrundadgarantipension.och
frånpremiepensiondelsfördelningssystemet,fråninkomstpension
detkapitel 2 ärframhållits redan iSompremiepensionssystemet.

RiksförsäkringsverketPremiepensionsmyndigheten,viktstor attav
sådant sättpåsamarbetar attförsäkringskassomaoch ett

effektivtfungerarenhetbetraktatålderspensionssystemet som en
enskilda.till depå servicenkvalitetmed högoch

därförmyndigheternamellan ärsamordning stort.Behovet av
frågorocksåförsäkradetill deinformationengällerDet ommen

ochansökningarbl.a.kommerTill dettaADB/lT-stöd. om
pensionssystemet.delarnaolikafrån depensionutbetalning avav

Över praktiken kommeridettydligt attdethuvud är atttaget
mellankontaktkräversituationerskiftandemängduppstå somen
blirsocialförsäkringsadministrationen. Detochenskildeden en

administrationenutforma rutiner göruppgift attviktig somatt som
derastillgodoseochsmidigt sättpåenskildadekanhelhet möta ett
måsterutinerdessautformningenberättigade krav. Den närmare av

myndigheterna.mellandiskussionertill fortsattalämnasdock
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Information1

varjeviktdetpensionssystemet är attrefonnerade stordetl av
fungerarhurkunskapergrundläggande systemetförsäkrad har om

pensionen.påverka denmöjlighetervilka attoch systemet egnager
i deutgångspunktsinhadärförskallInformationsarbetet

informationeninnehållet igällervadbådeolika behovförsäkrades
väljs.kommunikationsformeroch de som

samverkaneffektivochrollfordelningtydligdärförkrävsDet en
ochRiksförsäkringsverketPremiepensionsmyndigheten,mellan

samladangelägetärförsäkringskassoma. Det att en
försäkradesdenochpensionssystemetgnmdinformation om
till vilkenerhållas,enkelt kan oavsettdärtillgodohavande

hållaskallInformationensig.vänderförsäkradedenmyndighet
och målgrupper.behovolikatillochkvalitethög anpassas

fordistribuerasochskall utformaskonkretinformationenHur
krävasituationer kommerolikaibehov attenskildesdenmötaatt

myndigheterna.berördademellansamarbetefortgående näraett
besökerden ettkan sägasAllmänt att somsett

pensionsrättsinuppgifterbör utöverförsäkringskassekontor om
följandefåkunnagarantipensionemaochinkomst-och om

information:

ålderspensions-reforrneradedetinformationAllmän om- premiepensions-informationöversiktliginklusive omsystemet, en
systemet.

premiepensions-tillgodohavande isittuppgifterdeAlla om- eller honhanfåskulle ha kunnatpensionstagaren omsystemet som
fondinnehav,Premiepensionsmyndighetentilldirektsighade vänt

osv..kostnadsuttagandelsvärden,

olikautifrånålderspensionenframtidadenöverPrognoser- framtagetbörPrognosverktyget avantaganden. vara
Premiepensions-ochRiksförsäkringsverket/försälcringskassoma

forochsåmyndigheten att ansvarargemensamt, envar
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samladenskilde fårberäkningen sitt pensionsslag den enmenav
bild.

på kontoren börbasinformation den lämnasSamma som som
hostelefonservice och påockså finnas tillgänglig Internetgenom

Premiepensionsmyndigheten. bas-både kassoma och Av
ochframgå roll respektive institution harinformationen bör vilken

finns detför ytterligare information.hur går vidare Däremotman
anledning detaljerad informationknappast någon ha t.ex.att om

upplagd på Premiepensions-beräkning pensionsrättav
fondsparande ochhemsida eller informationmyndighetens t.ex.om

bör dethemsidor. ställetsparstrategier på försäkringskassomas l
olikalänkar mellan definnas genomtänktett system av

hemsidoma.
PremiepensionsmyndighetenVarken försäkringskassoma eller

hindrar dock intetillbör placeringsråd pensionssparama. Dettage
redovisa allmäninformationsmaterial fram bördet tasatt som

metoder finnssparande och placeringar, vilkakunskap somomom
nödvändig förSådan information kanför begränsa riskatt varaosv.

kommit i kontakt medinte tidigarepensionssparareatt som
välgrundat val.skall kunnaliknande sparfonner göra ett

informationenskildes behovhittills gäller denDet sagts avsom
gällerdetreformerade ålderspensionssystemet.det När ansvaretom

Följandeutredningeninformationenför utformningen görav
bedömning.

för samordningenRiksförsäkringsverket har avansvar
pensions-reformeradede enskilda detinformationen till om

för informationendet gällerNär ansvaretsystemet. om
skiljabörpremiepensionen,respektiveinkomstpensionen man

utformningenförskallmellan å sidan avansvaravem somena
skall förmedlaandra sidaninformationen och å vem som

mening börutredningensenskilda. Enligtinformationen till de som
förskallRiksförsäkringsverketgällahuvudregel att ansvara

ochberäkning pensionsrättall informationutformningen avomav
informationen skalldeltill deninkomstpensionen, ävenom

PåPremiepensionsmyndigheten.enskildaförmedlas till de av
förPremiepensionsmyndighetenbörmotsvarande sätt ansvara
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till denpremiepensionen, äveninformationenutformningen omav
dettatörsäkringskassoma. lförmedlasskallinformationendel av

bidraPremiepensionsmyndighetenåliggabör attdetligger även att
På dettakassapersonal.utbildningenisakkunskapsinmed t.ex. av
beskedmotstridigafåskulle kunnaenskildadeundvikssätt att

sig.vänderdeberoende på vart
informationvissutformningenförmyndighetAtt avansvararen

intesocialtörsäkringsorganende övriganaturligtvis intebetyder att
viktigtdetär attarbetet. t.ex.i Tvärtomskall delta

medinformationsinutformar stortPremiepensionsmyndigheten
frånframkommersynpunkterdetillhänsynstagande som

särskilt närförsäkringskassoma,ochRiksförsäkringsverket
påkundmötenerfarenheterpågrundadesynpunktema är av

och/ellerplanerasinformationvissmästeVidarekassoma.
pådelastrycksakerbl.a.gäller utDetutformas gemensamt. som

informationgällaoch kanimassutskick ävenspridsellerbegäran
press.medierna TV,förutformassom

Årlig information

såvälinompensionsrättintjänadeenskildesdenUpplysningar om
ilämnasskallpremiepensionssystemet ettfördelnings- som

eñerintjänandeåret.åretandraden 31sammanhang senast mars
dockgäller1995-1997årenforpensionsrättintjänadBeträffande

årligadenmaj l1999.den 31lämnasårsbesked senastatt
framtidadenforockså lämnasskallinformationen prognosen

prognosverktyg.pensionen gemensamt

IT-stödADB/4.2

Premie-inklusivesocialförsäkringsorganenmellanSamverkan
ADB/IT-stöd bl.a.gällervadnödvändigpensionsmyndigheten är

deförochenskildadetillinformationgodkunnaför att ge
meningutredningensEnligtpensionsutbetalningama.framtida
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ägdaintedock systemsamverkan gemensamtsådanförutsätter en
drift.eller gemensam

utvecklaställeti egetPremiepensionsmyndigheten bör ett
socialförsäkringssystem.övrigamedsamordnasADB-system som

ordnaskunna attpraktisktbör genomDetta
tillbehörighetvissfårRiksförsäkringsverket/försäkringskassoma

förslagetenligtFörADB-systemPremiepensionsmyndighetens att
Påenskilda.detillinformationtillhandahållakunnaovan

behörighethaPremiepensionsmyndighetenbörmotsvarande sätt
Riksförsäkringsverkets/försäkringskassomas system.till delar av
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finansieringochKostnader

myndighetensFinansiering5.1 av

januaritill den 1framkostnader
1999

skalladministrationPremiepensionsmyndighetensförKostnadema
försäkradesfrån dedrasavgiftermedtäckas avsom

Även uppbyggnadenförkostnadernapremiepensionskonton. av
ingårdirektivenEnligtpensionsmedlen.skall belastaverksamheten

formyndighetenbudget Föruppdrag görautredningensidet att en
underlagskallVidaredecember 1998.juli 31 ettperioden l -

förRiksgäldskontoretkredit ibeslut attregeringensförlämnas om
1998.kostnader undermyndighetensfinansiera

bilaga 3iåterfinnsbudgetunderlagdetframgårSom somav
halvåret 1998andradriftskostnader undermyndighetensberäknas

utgiftsposten ärstörstamiljoner kronor. Denuppgå till 45
tilluppgåberäknasorganisationsuppbyggnaden,Förkostnaden som

totalt tillberäknasInvesteringsbehovetkronor.miljoner15
huvudsakbestår iochtidsperiodunderkronormiljoner22 samma

skallkontoadministrativadetför systernkostnaden somav
påkreditutrymmetföreslåsbakgrunddennaupphandlas. Mot

låneramenochkronormiljoneruppgå till 45räntekontokrediten
december 1998.juli 31perioden 1förkronormiljonertill 22 -

uppdragregeringenshaft attharRiksförsäkringsverket
ålderspensions-refonneradedetadministrationenförbereda av

Premiepensionsmyndighetensberäkningenlsystemet. av
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verketkostnaderingår inte sådanakostnader för år 1998 som
bedömsförberedelsearbetet ochådragit sig under somsom
uppgift frånEnligtpremiepenssionssystemet.hänförliga till

till sammanlagtuppgår dessa kostnaderRiksförsäkringsverket
skall belastakostnaderFrågan dessamiljoner kronor.7,6 om

meningenligt utredningenspremiepensionssystemet får prövas av
regeringen.

myndighetensFinansiering5.2 av

kostnader från år 1999

kostnader täckas medskall myndighetensframgårSom ovan
behållningenkonton. totalafrånavgifter pensionssparamas Den

avgiñsuttaget kommerbasen för 1999premiepensionskontona --
därefter öka medoch beräknasmiljarder kronoruppgå till 34att ca

År den totalaår. förväntasmiljarder kronor 20102015 per-
Samtidigt bedömsmiljarder kronor.behållningen uppgå till 300ca

undernågot högrekostnadermyndighetens vara
investeringargrund deuppbyggnadsfasen, främst på somav

betänkandetperiod.under denna Lagbehöver Igöras om
kostnaderhar myndighetens1997:131premiepension SOU

därefterförmiljarder kronor år 1999tilluppskattats 1,2 1,7 att-
något.sjunka

ochkostnader år 1999myndighetensberäkningnärmareEn av
kan dockmöjligknappast Detpå detta stadium göra.framåt är att

avseenden kommervissaunder ikostnaderna 1999 attattantas

svåravaritkostnadsberåkningama göraframhållsbetänkandet attI att
motsvarighet i densaknarmyndighetens verksamhetbakgrund attmot av

utredningensberäkningar utförtsstatliga förvalmingen. De som
privatframtagits medolika nyckeltalsiguppdrag grundar ettsom

valtsnyckeltaljåmförelseobjdct. Detförsäkringsbolag somsomsom
Premiepensionsmyndighetensbedömningenutgångspunkt för om

försäkrade,förhållande till antaletidriftskostnadernakostnader är som
år. harförsäkrad och Därutöveruppgå till 200-300 kr ettbedömts per

de åren.under förstakostnaderinitialapåslag gjorts för höga
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delarvissabakgrund"normalår"under attlägre motän ett avvara
längreförränaktualiseraskommerinteförsäkringsfunktionen attav

förkostnadermyndighetensförutsesdetSamtidigt kanfram. att
kommerallmänheteninformation tillspridningochframtagande av

verksamhetsåret.det förstaundersärskilt högaatt vara
iosäkerheterÄven betydandefinnsnärvarandefördetom

kostnadermyndighetensklandetstårkostnadsuppskattningen, att
försäkrings-dåperioddenunderhögstkommer att vara

premiepensionskontona ärpåbehållningenochverksamheten
kostnadermyndighetens ettuppbyggnad. Omunder som-

inivådennärhetenligga iräkneexempel angessomantas av- medtäckasskalloch dessamiljard kronorca 1utredningen ovan
1999avgiften årårligaskulle denpensionssparama,frånavgifter

rimligtknappastfondvärdet. Det är attuppgå till 3 %behöva avca
så högamedgenerationenförstai denpensionssparamabelasta

avgifter.
tillavgiftssättningenbörmeningutredningensEnligt anpassas

varför detkaraktär,långsiktigapremiepensionssystemets
avgifts-§kostnadstäckning 5fullrörandemåletekonomiska

normalt.period änlängreunderuppnåsfårförordningen en
kredit itillgodosesställetfår irörelsekapitalBehovet genom enav

rimligpåhållasavgiñemakansåPå sättRiksgäldskontoret. en
verksamheteniunderskottetackumuleradedetsedannivå När

sänkas.avgifternanoll kanblivit
1998:000lageninförande1998:000lagenEnligt 39 § avom

under år 1999myndighetenharålderspensioninkomstgrundadom
finansieramedgivande,regeringenseftermöjlighetenäven att,

iförvaltatsmedelfonderadepå deavkastningenfrånutgifter som
Riksgäldskontoret.

PremiepensionsmyndighetenföreslåsSammanfattningsvis att
medgespremiepensionssystemetuppbyggnadsfasenunder av

1996:1188kapitalförsörjningsförordningen§från 23undantag
långsiktigerhållerperioddennaundermyndigheten enattsamt

iunderskottfinansieraförRiksgäldskontoreti attkredit
frånkostnaderfår draår 1999,vadeller,verksamheten avavser

MotRiksgäldskontoret.imedelfonderadepåavkastningen
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Premiepensions-bedömasvårigheternabakgrund att nuav
utredningenföreslårfinansiering attochkostnadermyndighetens

underi uppdragfårbilaga 4 attregleringsbrevet seimyndigheten
dennaunderlag imedregeringentill ettinkomma1998hösten

fråga.

gifterTillsynsav5.3

tillsynunderståskallPremiepensionsmyndigheten av
Riksförsäkrings-Finansinspektionen.ochRiksförsäkringsverket

premiepensionbestämmelsernaskalltillsynverkets att omavse
till deförhållandeirättvistoch sättlikformigtpåtillämpas ett

denskalltillsynFinansinspektionensenskilda. avse
verksamheten.försäkringsmässiga

bestämmelservissamed1998:000lagen omEnligt 10 §
försäkringsrörelselagensskallPremiepensionsmyndigheten

bekostaavgifter för attbestämmelse1982:713 om
tillämplig på§kap. 1519tillsynFinansinspektionens vara

bestämmelsernaDe närmarePremiepensionsmyndigheten. om
finansiering1995:1116förordningenifinnstillsynsavgiftema om

vilkapåFörordningenverksamhet.Finansinspektionens angerav
§institut. Av 6olikaförfaställasskall typeravgifternagrunder av

såsominstitutvissaframgårförordningen att
betalarm.fl.börser,Aktiebolag,VPCVärdepapperscentralen en

förtidsredovisningFinansinspektionenspåavgift baserasårlig som
fastställtstimkostnadoch deninstitut avrespektive som

inspektionen.
utredningenföreslår attFinansinspektionenmedsamrådEfter

Premiepensionsmyndighetenförgällaskallocksåordningdenna
därmed.enlighetijusterasförordningenoch att

kostnadersamtligagällerprincip somövergripande attSom
Detpremiepensionssystemet.inomfinansierasskalluppkommer

skalltillsynRiksförsäkringsverketsävenövervägasdärförbör om
ifår klarasdettaför utformernaavgifter. närmaremed Debekostas

falli dettalösning ävenärmöjlig attarbetet,det fortsatta men en
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Riskförsäkringsverketutgår fråndebiteringtillämpa en avsomen
timkostnad.fastställd
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Redovisning6

Premie-bestämmelservissamed1998:000lagenEnligt om
årsredovisningmyndigheten upprättaskallpensionsmyndigheten

försäkringsföretagårsredovisning i1995:1560enligt lagen om
statligadetÅRFL. också följaskyldigvidareMyndighet är att

finansiering.redovisning ochförregelsystemet
Premiepensions-bestämmelservissamedLagen om

omfattasdesstillkraft år 1999. Framträder imyndigheten
regelverket.det statligaenbartmyndigheten av

redovisatregeringenuppdragpåRiksrevisionsverket har av
verketregelsystemetstatligadetbestämmelser ivilka som

ochPremiepensionsmyndighetennödvändiga förbedömer som
1998:15.undantag RRVföremål förblikandärför intesom

Riksrevisionsverketsutgångspunkt frånskall medUtredningen
statligadenförangående formernaförslaglämnarapport

redovisningen.
Premie-åsiktRiksrevisionsverketsdelarUtredningen att

regeringen itillårsredovisninglämnapensionsmyndigheten bör en
1996:882förordningeniföreskrivsvadmedenlighet omsom

FÅR. underlag ärDettaårsredovisningmyndigheternas m.m.
riksdagen.tillresultatredovisningregeringensbl.a. förviktigt

budgetunderlagochdelårsrapportbestämmelserFörordningens om
UtformningenPremiepensionsmyndigheten.förgällaocksåbör av

börrespektivedelårsrapportårsredovisningdelarna ifinansiellade
ÅRFL, innebärvilketibestämmelsernamedenlighetidock ske

juli 1988från den lRiksrevisionsverketsfrånundantag -
13ochtillföreskrifter 12Ekonomistymingsverkets -

1212.bokföringsförordningen 1979:
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PremiepensionsmyndighetennödvändigtVidare detår att
riksredovisningen vidtillrapporteringpåuppfyller kraven

finans-bl.a.Riksrevisionsverket/Ekonomistymingsverket av
bör dockinrapporteringförinformation. Frekvensenstatistisk

verksamhetsåretdet förstaunderåtminstoneytterligare;övervägas
vadfrekvens ärmed lägremotiverat änkan det1999 somenvara

Riksrevisionsverket/Ekonomi-tillRapporteringennonnalt.
föruppställningsformvidarestymingsverket kräver armanen

ÅRFL.enligtgällerbalansräkning denresultat- och än som
förslagitdärförRiksrevisionsverket har att

följerredovisningenlöpandePremiepensionsmyndigheten i den
ÅRF ochdelårsbokslutinrapportering års-samband mediL avmen

ombearbetningochomklassifrceringriksredovisningentill gör en
enligtgäller inomuppställningsfomrertill de statensom

tillföreskrifterRiksrevisionsverkets/Ekonomistymingsverkets
förslaget. Deinstämmer i detUtredningenbokföringsförordningen.

samråd medifårför arbetet avgörasformernanärmare
Riksrevisionsverket/Ekonomistymingsverket.

reglerekonomiadministrativaövriga statligaBeträffande
förutomPremiepensionsmyndighetenförundantagföreslås inga

underskottochdisposition över-bestämmelsernavad gäller avom
avsnitt 5.2.kapitalförsörjningsförordningen jfri 23 §



33SOU 1998:87

Övriga frågor7

Beredskapsfrågorl

varjeåligger detberedskapsforordningen 1993:242Enligt 12 §
Myndighetens planeringtotalförsvarets krav.beaktamyndighet att

kommunalastatliga ochsamverkan med bl.a. berördaskall ske i
funktionsansvarigRiksförsäkringsverketmyndigheter. är

uppgiñSocialförsäkring och har tillfunktionenmyndighet for att
Finansinspektionenpensioner.utbetalning ärför avsvara

Finansiella tjänster,myndighet för funktionenfunktionsansvarig
har tillsyninspektionenoch myndighetervari ingår företag som

Överstyrelsen övergripandecivil beredskap har detföröver.
detinomberedskapsförberedelsemasamordnaföransvaret att

civila försvaret.
Premiepensionsmyndigheten iförMotiv kan finnas att

Riksförsäkringsverketmed bådeskall samverkaberedskapsfrågor
delastillsynsansvaretFinansinspektionen påoch sätt somsamma

fårfråga övervägasbåda myndigheter.mellan dessa Denna
Premiepensions-efter detfortsatta arbeteti detytterligare att

höjd beredskap klarlagts.uppgifter undermyndighetens
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direktiv tillsärskildaRegeringens7.2

utredaresärskildakommittéer och

generellabeakta regeringensskall utredarenEnligt direktiven
redovisningutredaresärskildaochkommittéerdirektiv till avom

dir. 1992:50, prövaregionalpolitiska konsekvenser attom
redovisajämställdhets-dir. 1994:23,åtagandenoffentliga attom

redovisadir. 1994:124konsekvenserpolitiska attsamt om
brottsförebyggande arbetetdetochför brottslighetenkonsekvenser

dir. 1996:49.

Regiønalpolitiska konsekvenser

kämverksamhetmyndighetensskalli avsnitt 3.2Som angetts
verksamhetmedan sådanStockholmsområdet,tillförläggas som

ibedöms kunnauppdragstagareutomståendepåskall läggas ut
skålStockholm.utanför Avtillfördel förläggasmedvissa fall orter

myckethurinte klartdetavsnitt 3.1 ännuredovisats i är avsom
och det ärpå uppdragstagare,kan läggasverksamheten utsom

dettapå sättarbetstillfällenhur mångatidigtdärför för att somange
Stockholmsområdet.utanförkan skapas

serviceibestårverksamhetmyndighetensden delFör somav
betydelse.lokaliseringen isaknarallmänhetentill stort sett

kundbesökförnågot kontorhainte utankommerMyndigheten att
utnyttjamöjligtutsträckningså högiutgångspunkten är att som

önskarDeInternet.kommunikationsfonnermoderna t.ex. somsom
förmyndighetenringakunnaservice kommerpersonlig att samma

hemort.geografiskkostnad oavsett

åtagandenOffentliga

offentligtförprincipernafastlagt nyttRiksdagen har ett
Enligtingår.premiepensionssystemetdärålderspensionssystem,
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försäkringsfunktionen inomskallbeslutriksdagens systemet
Premiepensionsmyndigheten. Detmyndighet,statlighandhas av en

anledning prövainte funnitsmeningutredningenshar enligt att
åtagande.statligadetta

konsekvenserJämställdhetspolitiska

PremiepensionsmyndighetensgällandeförslagUtredningens
jämställdhetspolitiskanågrafåbedöms inteverksamhet

konsekvenser.

brottsförebyggandeoch detbrottslighetenförKonsekvenser
arbetet

brottsförebyggandeoch detbrottslighetenförNågra konsekvenser
inrättandettill följduppkommaintearbetet bedöms avav

säkerhetsfrågomanödvändigtdockmyndigheten. Det är storatt ges
kontoadministrativadetbl.a.uppbyggnadenvikt vid systemav

pensionskontona.individuelladeskall hanterasom
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arbeteFortsatt8

verksamhetochorganisationPremiepensionsmyndighetens
under andraoch bemannasdelar byggastillkommer attstora upp

förränklaradock inte ståbehöverfunktionerVissahalvåret 1998.
påuppdelatarbetetredovisas det fortsatta ettNedanunder 1999.

områden.antal centrala

Kontoadministration

föradministrativtlT-baseratupphandling system attEn ettav
påbörjats.har redanpensionskontonaindividuelladehantera

skedärefterkommeranpassning dettaoch attUtveckling systemav
arbetedettahösten 1999. Idriftstartplaneradmedfortlöpande
införsäkrarleverentörenpålångtgående krav systemetställs att

sekelskiftet.

Fondförvaltning

fondförvaltaredeslutas medhösten 1998underAvtal skall som
skallVidareipremiepensionssystemet. ett systemmedverkaskall

dettillförasochframfondandelarFörsäljningochköpför tasav
kontoadministrativa systemet.

örsäkringsfunktionenF

efterlevande-bl.a.förvillkorfastställa närmaremedArbetet att
i dettaregelverketutformningenålderspensionskydd och samt av
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Utvecklingseptember 1998.klart iavseende planeras avvara
fortlöpande under hösten.skall pågåtekniskt systemstöd

Aktuariefunktionen

Härtillfärdigställas.skallforsäkringsrörelsenförGrunderna
Finans-redovisningkraven påkommer reglera gentemotatt m.m.
intäkterkostnader ochanalysskallVidareinspektionen. aven

ikreditbehovavgiftsnivån ochfastställasyfteigöras att av
Riksgäldskontoret.

Kundtjänst

skallkundtjänstfunktionenupphandlingUppbyggnad och av
medskeSamverkanhösten.underpåbörjas avses

åstadkommaföroch försäkringskassomaRiksförsäkringsverket att
effektiv lösning.totalt setten

Information

skallpremiepensionssystemetinformationGrundläggande tasom
finnasskall sedanaugusti. Informationeni mittenfram senast av

samladedenihemsidamyndighetenspåtillgänglig samt
forsåkringskassoma.ochRiksförsäkringsverketfråninformationen

underframfondsparandebeskrivningallmänVidare skall tasaven
utformamedpåbörjas arbetetUnder hösten ävenhösten. att en

i Förfinnaskommerfonderkatalog de systemet.över attsom
tillinformationutskickinte någraplanerasnärvarande stora av

hushållen under 1998.

Juridik

juridiskpåställa kravverksamhet kommerMyndighetens att
myndighetensdel, förmindredels, tillkompetens egen
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Förhållandeverksamheten iegentligadels för denadministration,
bådeinnefattaroch andra.pensionssparare Dettill senare

sannolikt intehandläggningpraxis ochutvecklande ettavav
överklagandeomprövning ochärendenobetydligt antal avom

förhållandetskall ocksådetta sammanhangbeslut.myndighetens I
partsrollRiksförsäkringsverketsRiksförsäkringsverket ochtill

ske underkommerjuristfunktionUppbyggnadklargöras. attenav
hösten 1998.

Ekonomi

ekonomiadministrativahanteras allahalvåretandra 1998Under
Kammarkollegiet. Ettmyndighetenhosfunktioner egetav

utvecklasochdock upphandlasskallekonomiadministrativt system
skallEkonomisystemetKammarkollegiet.med bl.a.i samråd
ochkontoadministrativatill detkopplas systemet

försäkringsverksamheten.

Förvaltning

administrativaochmyndighetsfrågorförvaltningsavdelning förEn
också handhaskallAvdelningenskall byggasärenden upp.

förekonomiadministrationinternamyndighetens samt ansvara
förvaltningenskötaskallkapitalförvaltaremed dekontaktema som

Riksgäldskontoret.medlen påav

.socialjdrsäkringsadministrationenmed denSamverkan övriga

förberedauppdragregeringenshar haftRiksförsäkringsverket att
berördelarpensionssystemet. Dereformeradedet som

fortsatttill denna. EttöverlämnasPremiepensionsmyndigheten nu
förhösten 1998underkrävaskommer attsamarbete attnära

samarbetsformer. Dettaochrollerolikamyndigheternasklargöra
skall skeärendeni olikakommunikationenhand hurgäller i första
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skalltill medborgarnainformationenhurmyndigheterna,mellan
statistikfrågor,ochberedskaps-förmedlas, vissaochutformas m.m.



Bilaga 4lSOU 1998:87

Kommittédirektiv

uppdragetSammanfattning av

och bildaförberedauppgiftmedutredare tillkallassärskild attEn
skall fungeraPremiepensionsmyndighetenmyndighet somen --

reformeradedetpremiepensionen iförsäkringsgivare försom
underslutförasskallUppdragetålderspensionssystemet.

kommanderegeringensgodkännerriksdagenförutsättning att
ilämnasFörslagetmyndigheten. ärdenförslag attavsettnyaom

ålderspension.inkomstgrundadpropositionapril i år i omen

förslagUtredaren skall lämna om
myndigheten,denförVerksamhetsmål nya-

organisation,myndighetensriktlinjer för-
behöver,myndighetendenkompetensden nyasom-

myndigheten,instruktion för-
för styrelsensprinciperstyrningmyndighetens samt-

arbetsuppgifter,
kontakter medmyndighetensdenformer för nya-

och andraförsäkringskassomade allmännaRiksförsäkringsverket,

organ.

förkrävsåtgärderförberedande attvidta deskallUtredaren som
juli 1998.denverksamhet 1sininledaskall kunnamyndigheten

byggasorganisationPremiepensionsmyndighetensskallDärefter
kanår 1999delenpremiepensionskapital underså senare avattupp
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Riksgäldskontorethostillfälliga förvaltningenfrån denföras över
fondförvaltare.till olika

Bakgrund

partier stårfem politiskamellan deöverenskommelseEfter somen
januaridenbeslutade regeringen l9ålderspensionsreformenbakom

lagförslagyttrandeLagrådetsi inhämta överår ett nyttatt om
dettaålderspension. delinkomstgrundad Enför systemsystem av

för de enskilda.individuella konton Dennamedfullt fonderatär ut
premiepensionssystemet.kallasdel

iPremiepensionsmyndighetenlagrådsremissen skallEnligt
uppgifter.huvudsak ha följande

förtörsäkringsgivareskall fungeraMyndigheten som
bedrivai utsträckningMyndigheten skallpremiepension. stor en

privatabedrivsliknar denverksamhet avsomsom
enligtsåledes drivasskallVerksamhetenförsäkringsbolag.

rörelsereglerhuvuddelen deprinciper ochforsäkringsmässiga av
myndigheten.också gälla förskallför försäkringsbolaggällersom

socialförsäkrings-delmyndighetenSamtidigt är aven
administrationen.

finansierasskallverksamhetPremiepensionsmyndighetens
pensionssparamasenskildafrån deavgiftergenom

skallVerksamhetenpremiepensionssystemet.itillgodohavanden
statsbudgeten.redovisas påinte

Finansinspektionentillsyn såvälunderMyndigheten skall stå av
Riksförsäkringsverket.som

Uppdraget

tillförslagmed uppgift lämnatillkallasutredaresärskildEn att
dramyndighetendenVerksamhetsmål för attsamt uppnya

organisation.myndighetensförriktlinjer
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organisationMyndighetens

ochmarknadernafinansielladepåskallMyndigheten agera
spelarmarknader.på dessa Dettamängd företagmedsamarbeta en

utgångspunktmyndigheten. ärEnlokaliseringenroll förstor av
tillskall förläggaskämverksamhetmyndighetensdärför att

lokaliseringskäl för denna ärytterligareStockholmsområdet. Ett
uppbyggnad.myndighetensförtidsschemat

igångskall kunna sättaspremiepensionssystemetdetFör att nya
mycketpåuppbyggnadsaibeteomfattandekrävsunder 1999 ett

nödvändigtmöjligt detskall ärdettatid. attkort För att vara
ifinnsframför alltkompetensutnyttja den som

läggamyndigheten fråndockhindrarStockholmsområdet. Inget att
uppdragstagarepåkämverksamhetenutanförverksamheterut

Stockholm.utanför
kompetens denvilkenskall ocksåUtredaren nyaange

ochilagrådsremissenanförsvadutifrånbehövermyndigheten som
ålderspension.inkomstgrundadpropositionenkommandeden om

myndigheteninstruktion förtillförslaglämnaskallUtredaren
föranleda i andrainstruktionen kanändringartill sådanasamt som

författningar.
förmed fulltstyrelseledasskallMyndigheten ansvarenav

kunskapgodmedingåbör detstyrelsenverksamheten. I personer
livförsäkringprivatsocialförsäkring,erfarenhetbredoch avom
också finnasdetstyrelsen börmarknaderna.finansiella loch de

ochstyrelseskallRegeringenallmänintresset.företrädare för utse
myndighetschef.

Redovisning

myndigheten upprättaskalllagrådsremissenframgårSom av
årsredovisning i1995:1560enligt lagenårsredovisning om

försäkringsföretag.
statligtföljaskyldigocksåmyndigheten ettär attDen nya

sidan deåbakgrundredovisning. Motförregelsystem enaav
kanredovisningförregelsystemparallelladelvistvåproblem som
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statligbehovende särskildaå andra sidanoch av enrymma
i uppdragRiksrevisionsverketregeringenredovisning har attgett

regelsystemet fördet statligavilka bestämmelser iundersöka
för dennödvändigaekonomisk förvaltningredovisning och ärsom

undantag.bli föremål förkanmyndigheten och därför intesomnya
februariden 20sitt uppdragRiksrevisionsverket redovisade

1998 RRVl998:l5.
Riksrevisionsverketsmed stödUtredaren skall, rapportav

redovisningen."statliga"formerna för denlämna förslag om
skall täckasmyndighetenadministrationenKostnaderna för av
individuelladefrånmed avgifter tas utsom

Även för uppbyggnadenkostnadenpremiepensionskontona. av
gällerpremiepensionsmedlen. ävenskall belasta Detmyndigheten

fordrasutredningstiden.initieras under Detinvesteringar som
jfr 20hos Riksgäldskontoretregeringsbeslut kreditdärför ett om

Utredaren skallstatsbudgeten.och lagen l996:105921 om
sådant beslut.underlag förlämna ett ett

verksamhetSamordning med annan

sikte påmyndigheten skalltillsynFinansinspektionens över ta
försäkringsmässiga verksamheten.kapitalförvaltningen och den

deskall omfattamyndighetentillsynRiksförsäkringsverkets över
verksamheter.dessavid sidandelar ligger avsom

förhuvudansvarethaskall dessutomRiksförsäkringsverket
enskilda.till desamordningen informationav

inomekonomistymingenförRiksförsäkringsverket ansvarar
socialförsäkringsadministrationen ochden nuvarande somansvarar

verket ochförför de ADB-systemensystemägare gemensamma
försäkringskassoma.

gränsdragningsamverkan ochskall belysa fråganUtredaren om
ochverksamhetpremiepensionsmyndighetensmellan

särskildochsocialtörsäkringsorgan, ägnai övrigaverksamheten
till deinformationsamordningfråganuppmärksamhet avom

samordningåtskilliga frågordock godtasenskilda. fårDet att om
uppbyggnad.premiepensionssystemetsunderförstkan lösas senare
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iuttalandeföljandebörsamordningenfrågaI om
intearbeteDet ärutredarensledning förtjäna tilllagrådsrernissen

iADB-verksamhetenhuravgöramöjligt att nu
organiserad.skallpremiereservsystemet vara

inomför ADB-systemetharPremiepensionsmyndigheten ansvaret
kräversådantUppbyggnaden ettområde. systemsitt ettav

ochPremiepensionsmyndighetenmellansamarbetelångtgående
vikt läggasemellan skalldemarbetsfördelningen storVidRFV.

olikademellansamverkaneffektivvid en
utnyttjamöjlighetenbörSjälvfallet attsocialförsäkringsorganen.

inomrutinerochadministrativabefintliga resurser
Premiepensionsmyndighetensocialförsäkringsområdet beaktas när

socialforsäkringsorganövrigaochmyndighetbyggs Dennaupp.
denförsådant sättpåsamarbeta systemetskall attett
lågtillocheffektivtåldexspensionen fungerarinkomstgrundade en
detillinformationenkvalitet påhögsamtidigtkostnad som en
deviktocksåsjälvfalletupprätthålls.Det attenskilda är storav

sekelskiftetmedförenadeIT-problem ärsärskilda som
uppmärksammas.

bemanningMyndighetens

förkrävsåtgärderförberedande attdeskall vidtaUtredaren som
juli 1998. Iden 1fr.o.m.fungeraskall kunnamyndighetenden nya

devidtaochmyndighetendenbemanna attdetta ingår att nya
skall kunnaverksamhetenförnödvändigabedöms attåtgärder som

ochbudgetockså görahöråtgärderTill sådana att enenstarta
juli-denperioden 1gällermyndighetenförverksamhetsplan som

regeringentillunderlagskall lämnaUtredaren1998.december31
uppgifterAndraår 1999.verksamhetmyndighetensdirektiv förfor

statligatill detmyndighetendenanslutaär att nya
förredovisningsplanerläggaredovisningssystemet, att upp

bedömsavtalingå deochverksamhetmyndighetens varasom
vidredanskall kunnaverksamheten startafornödvändiga att

halvårsskiftet i år.
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anställningsförordningen 1994:373Bestämmelserna i 6 § om
tillämpas denanställningar behöver inteinformation lediga närom

myndigheten bemannas.nya
arbetstagarorganisationerhälla berörda centralaUtredaren skall

tillfällearbete och bereda deminformerade utredningens attom
lagenenligtgenomföra förhandlingarframföra synpunkter samt
skallUtredarenmedbestämmande i arbetslivet.1976:580 om

betänkandei sittockså med berörda myndigheter ochsamråda
förslag.redovisa inställning till utredningensderas

Övrigt

juniden 18 1998. FörUppdraget skall redovisas senast
till samtligadirektivutredningsarbetet gäller regeringens

redovisningkommittéer och särskilda utredare avom
dir.regionalpolitiska konsekvenser 1992:50, prövaattom

redovisadir.l994:23,offentliga åtaganden attom
konsekvenser dir. 1994:124,jämställdhetspolitiska samt attom

och detför brottslighetenredovisa konsekvenser
dir.brottsförebyggande arbetet 1996:49.
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instruktionmedförordningtillFörslag
årförPremiepensionsmyndighetenför

1998

följande.föreskriverRegeringen

Uppgifter

byggauppgifttillhar år 1998Premiepensionsmyndigheten att1 §
införorganisationochverksamhetmyndighetensupp

ålderpensionssystemet.reformeradedetikraftträdandet av

tillämpningVerksförordningens

påskall tillämpas1995:1322Verksförordningen2 §
och 34 §§.12undantag 3-5,medPremiepensionsmyndigheten av

myndighetensverksförordningeni 6-9sägsDet omsom
styrelsen.gällaskall i ställetchef

ledningPremiepensionsmyndighetens m.m.

styrelseledsPremiepensionsmyndigheten3 ansvarar§ somenav
verksamheten.för

löpandedenlederochförGeneraldirektören ansvarar
riktlinjer.ochdirektivstyrelsensenligtverksamheten

sjuhögstbestårstyrelsePremiepensionsmyndighetens4 § av
inräknad.generaldirektörenledamöter,
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myndighetenhoseller tjänstemanstyrelseledamotDen ärsom
suppleant iellertillstånd ledamotfår inte regeringensutan vara

fondverksamhet enligtfondförvaltare utövarstyrelsen för som
i sjundeellervärdepappersfonderlagen 1990:1114 om

ellerLedamotenpensionsfonden.Allmännainomfondstyrelsen
uppdragsiganställd hos eller åtafår inte hellerden anställde vara

for sådan förvaltare.en

Revisorer

fleraellerårligenRiksrevisionsverket skall5 § utse en
granskaräkningverketsforrevisorerauktoriserade att

lagenenligt §årsredovisning 5Premiepensionsmyndighetens
bestämmelservissamed1998:000 om

ledningensräkenskapemajämtePremiepensionsmyndigheten samt
ochredovisningerfarenhetskall haRevisorernaförvaltning. av

skallförsäkringsbolag.förhållanden i Deekonomiska ettavge
Riksrevisionsverket.revisorsintyg till

juli 1998.kraft den lträder iförordningDenna
myndighetensbeslutPremiepensionsmyndighetens om

ikraftträdandet.föreutförtsarbetefåruppbyggnad även somavse
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för 1998Budgetunderlag

periodenaktuellaunder denkommerPremiepensionsmyndigheten
osäkerhetinnebär vissuppbyggnadskede. Dettasig ibefinna ettatt

aktuellaunder denuppkommakankostnaderdevad gäller som
sambandikostnaderengångsvisavissakommerVidareperioden.

verksamhetsstartenochorganisationsuppbyggnaden attmed
budget.myndighetensbelasta

Förvaltningskostnader

medsambandikostnadenbliberäknasutgiftspostenDen största
tilluppgåberäknasvilkenorganisationsuppbyggnaden,

för lönerKostnadernaunder 1998.miljoner kronorsammanlagt 15
kronor. 1till miljoner1lberäknatspersonalkostnader haroch andra

bemannadfulltintemyndigheten ärantagitsberäkningen har att
självaADB/lT-stöd För1998.kvartalettredjeefterförrän
därföroch belastarleasingavtalförhyraskommermyndigheten att

kronor.miljonermed 0,5forvaltningsbudgeten
juliperioden 1förvaltningskostnadema försammanlagdaDe -

kronor.miljonertilluppgå 45beräknasdecember 199831

kreditmedRäntekonto

förkronormiljonertill 45uppgåföreslåsRäntekontokrediten
skallFrånräntekontokreditendecember 1998.juli 31perioden 1 -

finansieras.kostnaderlöpandemyndighetens



50 Bilaga SOU 1998:873

anläggningstillgångarInvesteringar i

lnvesteringsbehov

lnvesteringsbehovet för perioden juli december1 31 1998-
beräknas uppgå till miljoner kronor. period föreslås22 För samma

låneram i Riksgäldskontoret miljoner kronor.på 22en

Verksamhet tillgodoses investeringarskallsom genom

investeringsbehovet följer bildandetDet största som av av
ochmyndigheten upphandlingen utvecklingenär ettav

kontoadministrativt skall hantera de individuellasystemet som
premiepensionskontona. Investeringskostnaden under 1998

iberäknas till miljoner kronor. Vidare krävs investeringaruppgå 20
tekniskekonomi- och personaladministmtivt vissett system,

anpassningutrustning och kommunikation inredning ochsamt av
lokaler.
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1998årförregleringsbrevtillFörslag
Premiepensionsmyndighetenavseende

PremiepensionsmyndighetensbeslutatharRiksdagen om
1998december31juli1periodenFörverksamhet - och1997/98:315rskr.1997/98:SfIJ13,bet.prop.1997/98:151,

316
juliperioden lundergällaskallföljandebeslutarRegeringen att

Premiepensionsmyndigheten.för1998december31-

Verksamhet

Premie-vilkenunderperioddenRegleringsbrevet avser
skall byggasorganisationochverksamhetpensionsmyndighetens

ålderspensions-reformeradedetikraftträdandetinfor avupp
1999.januariden 1systemet

återrapporteringochVerksamhetsmål

verksamhetPremiepensionsmyndighetensindelning görsIngen av
1998.december31julilperiodenför -

åtgärderdevidtakostnadseffektivt sättpåskallMyndigheten ett
frånfungeraskall kunnapremiepensionssystemetförkrävs attsom hanteringföruppbyggnaden systemettHärmed av1999.år avses
ochförsäkrings-uppbyggnadenpremiepensionskonton, avav



52 Bilaga SOU4 1998:87

aktuariefunktionen, utarbetande Standardavtal Förav
samarbetsavtal med fondförvaltare, informationsåtgärder samt
bemanning myndigheten.av

Återrapportering: Myndigheten iskall särskild tillrapporten
regeringen den redovisa vilka åtgärder1 november 1998senast

vidtagits med anledning detta Verksamhetsmål samtsom av
uppkomna kostnader.

Uppdrag

Premiepensionsmyndigheten underlagskall lämna avseendeett
myndighetens kostnader finansiering underlagetoch for år 1999. I
skall ingå beräknade drifts- investeringskosmaderoch år 1999 samt
forslag till finansiering vad beräknat avgiñsuttag, eventuelltavser
förslag ianspråkta fonderade medel i Riksgäldskontoretatt samt
förslag till räntekontokredit eller kredit iannan
Riksgäldskontoret. Myndigheten skall lämna förslag tilläven
lâneram i Riksgäldskontoret för år 1999.

augustiUppdraget skall redovisas den 20 vadsenast avser
förslag dentill kredit och låneram i Riksgäldskontoret 21samt

vad övrigt underlag.september 1998 avser

förPremiepensionsmyndigheten skall lämna underlagett
myndigheten.regeringens beslut avgiftsförordning förom

samband årsredovisningen.Uppdraget skall redovisas i medsenast
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Finansiering

inkomsterandraochAvgifter

finansierasverksamhetPremiepensionsmyndighetensskallsiktPå
1998årUnderpensionsmedlen.frånavgiftermed uttassom

dockverksamhetmyndighetens genomfinansieras
Riksgäldskontoret.ioch lånräntekontokredit

villkorÖvriga ekonomiskaochbemyndiganden

Räntekonto

kredit imedräntekontotilltillgånghar ettMyndigheten
kronor.miljonerstorlek 45ärKreditutrymmetsRiksgäldskontoret.

anläggningstillgångarFinansiering av

pålåneram1998budgetåretunderdisponerar enMyndigheten
finansieringförRiksgäldskontoreti avkronormiljoner22

verksamheten.används ianläggningstillgångar som

EA-reglerfrånUndantag
ochöver-bestämmelsernafrånundantas omMyndigheten
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