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om ändring i lagen (1996:304) om arvode m.m. till
Sveriges företrädare i Europaparlamentet;

SFS 2001:1001
Utkom från trycket
den 12 december 2001

utfärdad den 29 november 2001.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1996:304) om arvode m.m. till Sveriges företrädare i Europaparlamentet att 3 kap. 4 §, 5 kap.
6 §, 7 kap. 3 § och 9 kap. 7 § skall ha följande lydelse.

3 kap.
4 § För den som har varit både företrädare och riksdagsledamot utgörs det
pensionsgrundande arvodet av
1. företrädararvode enligt 2 kap. 2 § denna lag och riksdagsarvode enligt
3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
2. tilläggsarvode enligt 3 kap. 2 § sistnämnda lag,
3. arvoden enligt 1 § 1–4 och 8 lagen (1989:185) om arvoden m.m. för
uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

5 kap.
6 § Sjukpensionen skall på ett underlag för egenpensionsförmåner upp till
7,5 basbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring minskas med
sådan ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring som avser samma inkomstbortfall. Betalas ej hel sjukpension, minskas avdraget i
motsvarande mån.
Har en företrädare eller en riksdagsledamot som tidigare varit företrädare
fått sjukpension från Europaparlamentet skall sjukpension som lämnas enligt denna lag reduceras i motsvarande mån. Reducering skall endast göras
när sjukpensionen från Europaparlamentet avser samma sjukperiod.

7 kap.
3 § Efterlevandepensionen betalas under fem år från och med månaden efter dödsfallet. Om företrädaren eller riksdagsledamoten avgått före fyllda 65
år betalas efterlevandepension längst till den tidpunkt då den avlidne skulle
ha fyllt 70 år. Detsamma gäller om företrädaren eller riksdagsledamoten avgått med ålderspension då denne fyllde 65 år. Om företrädaren eller riks1
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dagsledamoten avgått med ålderspension efter fyllda 65 år, betalas efterlevandepension längst under fem år räknat från avgången.

9 kap.
7 § Underlaget för beräkning av inkomstgarantin utgörs av följande arvoden som betalas vid avgångstillfället
1. företrädararvode enligt 2 kap. 2 § denna lag eller ledamotsarvode enligt
3 kap. 1 § lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter,
2. tilläggsarvode enligt 3 kap. 2 § sistnämnda lag och
3. arvoden för månad till riksdagsledamot enligt 1 § 1–4 och 8 lagen
(1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter
och organ.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 4 § och 9 kap. 7 § i sin nya lydelse tillämpas
dock för tid från och med den 1 juni 1996.
På regeringens vägnar
THOMAS BODSTRÖM
Henrik Jermsten
(Justitiedepartementet)
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