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Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;
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Utkom från trycket
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utfärdad den 16 januari 2003.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
dels att 13 kap. 17 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas fem nya paragrafer, 13 kap. 18–22 §§, av
följande lydelse.

13 kap.
17 §2 Den som vill ha efterlevandeskydd skall ansöka om det hos riksdagsförvaltningen.
Efterlevandeskydd kan inte betalas för längre tid tillbaka än två år före ansökningsmånaden.
18 § Den som vill att inkomstgaranti skall betalas ut skall ansöka om det
hos riksdagsförvaltningen.
Inkomstgaranti kan inte betalas ut för längre tid tillbaka än sex månader
före ansökningsmånaden.
19 § Ansökan om utbetalning av inkomstgaranti skall vara skriftlig. Den
som ansökt om utbetalning skall även i övrigt enligt utfärdade föreskrifter
eller när riksdagsförvaltningen begärt det skriftligen lämna sådana uppgifter
som behövs för att bedöma sökandens rätt till utbetalning. Uppgifterna skall
lämnas på heder och samvete.
Om den som ansökt om utbetalning inte lämnar de uppgifter som begärts
får riksdagsförvaltningen hålla inne vidare utbetalningar.
Om den som har beviljats utbetalning av inkomstgaranti får väsentligt
ändrade inkomstförhållanden och dessa kan antas påverka rätten till utbetalning skall han eller hon utan särskild begäran lämna uppgift om detta till
riksdagsförvaltningen.
20 § Arbetsgivare och annan som har betalat ut ersättning eller förmån
skall på begäran av riksdagsförvaltningen lämna de uppgifter för namngiven
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person om sådana förhållanden som är av betydelse för tillämpningen av
denna lag.
Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt första stycket får föreläggas att fullgöra skyldigheten. Föreläggandet får förenas med vite.
21 § Om det har betalats ut ett för högt belopp avseende inkomstgaranti
skall garantitagaren betala tillbaka skillnaden. Ett belopp som skall betalas
tillbaka skall, när det är lämpligt, minska kommande utbetalningar av inkomstgarantin. Om det finns särskilda skäl får återkravet efterges helt eller
delvis.
22 § Om det har betalats ut ett för högt belopp avseende inkomstgaranti
och skillnaden inte har betalats tillbaka inom en månad efter det att krav på
återbetalning framställts, skall garantitagaren betala ränta för därpå följande
tid intill dess betalning sker. Räntan skall bestämmas efter den räntesats som
anges i räntelagen (1975:635). Om det finns särskilda skäl får kravet på
ränta efterges helt eller delvis.
Vad som sägs i första stycket skall också gälla om garantitagaren försummat att lämna uppgifter som erfordras för bestämmande av det belopp som
skall betalas tillbaka. I ett sådant fall skall ränta tas ut från den dag då uppgifterna senast skulle ha lämnats in.
Denna lag träder i kraft den 1 mars 2003.
På regeringens vägnar
PÄR NUDER
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2
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2003

