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Förordning
om ändring i förordningen (2003:55) om
avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig
chefsanställning;

Utkom från trycket
den 2 december 2003

utfärdad den 20 november 2003.
Regeringen föreskriver att 1–3 §§ förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning skall ha följande
lydelse.
1 § Denna förordning tillämpas på arbetstagare som efter beslut av regeringen har tillträtt sådan anställning som anges i bilaga till förordningen
(chefsanställning) när anställningen gäller för bestämd tid enligt 9 § 1 anställningsförordningen (1994:373).
2 § Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) med anslutande
bestämmelser skall tillämpas på chefsanställningar som avses i denna förordning.
I 3–15 §§ finns föreskrifter om tillägg till och undantag från pensionsavtalet.
Vid avgång från en chefsanställning skall uppdrag som statsråd, anställning som statssekreterare och tidigare anställning med beteckningen p anses
motsvara chefsanställning.
För en arbetstagare som blir omfattad av PA 03 i en annan anställning än
som avses i denna förordning, skall anställningen enligt förordningen anses
vara en sådan anställning som avses i PA 03.
3 § Den som har haft en eller flera chefsanställningar oavbrutet i minst tolv
år har rätt till inkomstgaranti om han eller hon avgår vid anställningstidens
utgång och då har fyllt 62 år.
Om arbetstagaren har fyllt 55 år när anställningstiden löper ut och anställningen inte blir förnyad av någon annan anledning än att arbetstagaren begär
det, har arbetstagaren rätt till inkomstgaranti. Detta gäller under förutsättning att arbetstagaren har haft chefsanställning oavbrutet i minst sex år.
Vid beräkning av anställningstiden enligt första och andra styckena skall
hela den tid räknas bort då arbetstagaren på egen begäran varit tjänstledig,
om denna tid sammanlagt är längre än ett år. Avräkning skall dock inte göras
för sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

1

SFS 2003:855
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Den nya bestämmelsen i 2 § skall dock tillämpas från och med den 1 januari 2003.
2. Den äldre lydelsen av 3 § skall fortfarande tillämpas på den som den 31
december 2003 hade sådan chefsanställning som avses i förordningen, om
arbetstagaren i oavbruten följd fortsätter sådan anställning.
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