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Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:908) om premier
för statens avtalsförsäkringar1
dels att 7 och 8 §§ skall upphöra att gälla,
dels att i 3 § orden ”Nämnden för statens avtalsförsäkringar” skall bytas ut
mot orden ”Statens pensionsverk”,
dels att 4–6, 9 och 10 §§ skall ha följande lydelse.
4 §2 Statens pensionsverk skall senast vid utgången av november månad
lämna myndigheterna en prognos över premierna för det kommande året.
5 §3 Statens pensionsverk skall fastställa premierna månadsvis. Dessa beräknas som individuellt beräknade premier för de personer som omfattas av
respektive förmån.
6 §4 Premierna skall betalas senast vid utgången av månaden efter den månad under vilken förmånen intjänats. Ändras de uppgifter på vilken premien
grundas, skall reglering av premien ske senast vid utgången av månaden efter den månad Statens pensionsverk fått del av de ändrade uppgifterna.
Första stycket gäller inte om det av ett pensionsavtal följer att myndigheten skall betala kostnaden för en pension med en engångspremie.
Kostnaden för särskild pensionsersättning skall betalas med en engångspremie. Premien skall betalas, när anställningen upphör, av den myndighet
där den som kan få rätt till särskild pensionsersättning är anställd.
Om en anställd i samband med eller sedan anställningen har upphört får
en förbättring av sina intjänade förmåner, skall myndigheten betala för
denna förbättring med en engångspremie.
Premier skall betalas till Statens pensionsverk.
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9 §5 Om en myndighet enligt särskilda föreskrifter skall svara för kostnaderna för en utbetald förmån, skall premier enligt 2–5 §§ inte betalas för förmånen. Sådana föreskrifter finns bland annat i förordningen (2002:869) om
utbetalning av statliga tjänstepensions- och grupplivförmåner, i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa
arbetstagare med icke-statlig anställning och i förordningen (SAVFS 1990:3
A1) om utbetalningen av personskadeersättning.
10 §6 I de fall som avses i 9 § skall myndigheten betala en årlig garantiavgift som beräknas på kapitalvärdet av det pensionsåtagande som myndigheten skall svara för.
Statens pensionsverk fastställer grunderna för garantiavgiften och beslutar
om avgiften för varje berörd myndighet. Beslutet skall meddelas myndigheten senast den 31 januari året efter det år avgiften avser. Avgiften skall betalas till Statens pensionsverk före utgången av februari året efter det år den
avser.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004 i fråga om 4 § och i övrigt den 1 januari 2005.
2. Från och med den 1 juli 2004 skall vad som sägs i den äldre lydelsen av
3, 5, 6, 8 och 10 §§ om Nämnden för statens avtalsförsäkringar i stället gälla
Statens pensionsverk.
3. Den äldre lydelsen av 4–9 §§ skall fortfarande tillämpas i fråga om premier som avser tid före ikraftträdandet.
4. Den äldre lydelsen av 4–9 §§ skall fortfarande tillämpas för premier
som avser personer för vilka pensionsavtal som trätt i kraft före den 1 januari
2003 eller pensionsbestämmelser som hänvisar till sådant avtal är tillämpliga.
På regeringens vägnar
GUNNAR LUND
Erik Nymansson
(Finansdepartementet)
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