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Pensionsnämndens beslut angående förändring av
pensionsbehållning enligt PFA
Bakgrund
I förhandlingsprotokoll om överenskommelse om Pensions- och försäkringsavtal PFA 98 1998-06-12 och PFA 01 2001-06-06 anges att det ska finnas en
Pensionsnämnd med uppgift att bl.a. ”besluta om förändring av arbetstagares pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp”
I pensionsbestämmelserna PB § 7 anges vidare att pensionsbehållning och
utbetalda pensionsbelopp ska förändras enligt Pensionsnämndens beslut.
Enligt normerna för beslut om förändring av pensionsbehållning ska pensionsbehållningen för tid innan pensions utbealas förändras enligt statslåneräntan. Centrala protokollsanteckningar p.1 a.
Intjänad pension ska för tid innan pension börjar utbetalas förändras med
inkomstbasbeloppet. Centrala protokollsanteckningar p.1 b och d.
Utbetalade pensionsbelopp ska förändras med prisbasbeloppet. Centrala protokollsanteckningar p.1 c och e.

Pensionsnämndens beslut
Pensaionsnämnden har beslutat
att pensionsbehållningen enligt PB § 9 ska förändras enligt följande
1. För tid innan pensionen ska utbetalas ska pensionsbehållningen per
utgången av 2002 räknas upp med 5,01 %
2.

Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2002 sker uppräkningen i stället med en tolftedel av 5,01 för varje månad intill pensionsutbetalningen börjar.
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att förändringen av intjänad pension enligt PB § 30 resp § 29 ska ske enligt
följande
1. För tid innan pension börjar utbetalas ska intjänad pension per utgången av år 2002 räknas upp med förändringen av inkomstbasbeloppet 37.700 (2001) och 38.800 (2002) d.v.s 2,92 %
2. Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2002 sker uppräkningen i stället med enen tolftedel av 2,92 % för varje månad intill pensionsbetalningen börjar.
att förändringen av kompletterande ålderspension enligt § 17 sker enligt följande.
1. För tid innan pension ska börja utbetalas ska kompletterande ålderspension per utgången av år 2002 räknas upp med förändringen av
prisbasbeloppet 36.900 (2001) och 37.900 (2002) d.v.s. 2,71%
2. Börjar pensionen utbetalas före utgången av år 2002 sker uppräkningen i stället med en tolftedel av 2,71% för varje månad intill pensionsbetalningen börjar.
att förändringen av utbetalade pensionsbelopp ska räknas upp per 2002-01-01
med förändringen av prisbasbeloppet 36.900 (2001) och 37.900 (2002) d.v.s.
2,71%.
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