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Förordning
om ändring i förordningen (1998:562) med vissa
bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att
meddela föreskrifter;
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Utkom från trycket
den 25 mars 2003

utfärdad den 13 mars 2003.
Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1998:562) med vissa bemyndiganden för Riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter skall ha följande
lydelse.
2 §1 Riksförsäkringsverket får meddela föreskrifter
1. om försäkringskassornas redovisning, efter samråd med Ekonomistyrningsverket,
2. om försäkringskassornas skyldighet att till Riksförsäkringsverket
lämna de uppgifter som behövs för verkets tillsyn över försäkringskassorna,
3. om skyldighet för den som är försäkrad eller som i övrigt har rätt till ersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring att lämna de uppgifter
som är av betydelse för tillämpningen av lagen,
4. om att uppgifter om sjukdomsfall enligt 12 § andra stycket lagen
(1991:1047) om sjuklön skall lämnas till den allmänna försäkringskassan
samt att uppgifterna får lämnas genom automatiserad behandling,
5. om hur minskning av värdet av rätt till folkpension och tilläggspension
med pension som betalats ut skall ske enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna,
6. om särskild ersättning enligt 7 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän
försäkring som kan utges för kostnader för en försäkrad med anledning av de
aktiviteter som han eller hon deltar i.
Riksförsäkringsverket får fastställa den procentsats som sjukförsäkringsavgiften enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980) skall uppgå till när
sjukpenningförsäkringen, enligt 3 kap. 11 § lagen om allmän försäkring, gäller med karenstid. Vidare får Riksförsäkringsverket fastställa den procentsats som sjukförsäkringsavgiften enligt 3 § lagen (2002:221) om konvention
om social trygghet mellan Sverige och Kanada skall uppgå till.
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Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003.
På regeringens vägnar
BERIT ANDNOR
Kjell Rempler
(Socialdepartementet)
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