
~ 

V 
V 

"' 
0 

"' ::;: 
Il. 

.... 

PENSIONS 
MYNDIGHETEN 

Remissyttrande 

2020-07- 14

Dok.bet . PID177581
Version 1.0 
Dnr/ref. VER 2020-293 

Socialdepartementet 
Socialförsäkringsenheten 

Utbetalning av garantipension inom EES och i Schweiz samt i 
Förenade kungariket, S2020/05371/SF 

Pensionsmyndigheten tillstyrker förslagen om fo11satt rätt till utbetalning. 
Myndigheten anser dock att förlängningen bör gälla åtminstone till och med 2023. 

Nedan redogörs för vissa konsekvenser av förslagen i den mån de påverkar 
Pensionsmyndigheten och vår handläggning. 

Perioden av förlängning 

Pensionsmyndigheten har tidigare tillstyrkt' förslagen om fortsatt utbetalning av 
garantipension inom EES och i Schweiz samt i Förenade kungariket i avvaktan på att 
Garantipensionsutredningen ska överlämna sitt betänkande och regeringen sedan tar 
ställning till hur lagstiftningen kring garantipension och garantipension till 
omställningspension ska konstrueras i framtiden. Pensionsmyndigheten har då påtalat 
att förlängningsperioden bör omfatta en längre tidsperiod istället för flera ko11a, på 
varandra följande förlängningsperioder och förordade en förlängning till och med den 
31 december 2021. Pensionsmyndigheten vidhåller denna inställning då det måste 
finnas rimlig tid för myndigheten att fullgöra sin informationsskyldighet i förhållande 
till pensionärer och pensionssparare, och för att pensionärer ska få möjlighet att 
anpassa sig till nya förutsättningar. Pensionsmyndigheten anser mot denna bakgrund 
att längden på den nu aktuella förlängningen bör övervägas ytterligare för att undvika 
en eventuell till ko11 förlängningsperiod . Inom den aktuella förlängningsperioden 
behöver det finnas utrymme för Pensionsmyndigheten att analysera konsekvenserna 
av den framtida lagstiftningen, som ska ersätta det nuvarande regelverket kring 
garantipension och garantipension till omställningspension, samt tid för administrativa 
förberedelser i form av IT-utveckling m.m. Pensionsmyndigheten bedömer mot 
bakgrund av detta att förlängningen bör gälla åtminstone till och med 2023. 

Utträdesavtalet 
Det pågår en analys av rättsläget inom Regeringskansliet avseende frågan om 
garantipensionernas konstruktion.2 I förhållande till personer som är eller har varit 

1 Se Pensionsmyndighetens remissvar över promemorian "Fo11satt utbetalning av 
garantipension inom EES och Schweiz", S2018/ 02703/SF, PM dm VER 2018:152 och 
promemorian "Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz", 
S2019/01306/SF, PM dnr VER 2019:113 . 
2 Ses. 18 i aktuell promemoria, S2020/05371/SF 
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bosatta/arbetat i Förenade kungariket är tolkningen av utträdesavtalet3 och vilka 

rättigheter som följer med detta ytterligare faktorer som påverkar analysen. I avsaknad 
av ytterligare problematisering i promemorian om utträdesavtalets effekter är det svå11 

att fullt ut bedöma vilken påverkan de nu föreslagna bestämmelserna om fo1tsatt 
utbetalning får i förhållande till de rättigheter som följer av utträdesavtalet i sig. Inom 

Pensionsmyndigheten pågår en analys av utträdesavtalets räckvidd vad avser rätten till 
och beräkningen av de förmåner som myndigheten administrerar. 
Pensionsmyndigheten välkomnar en fortsatt dialog kring dessa frågor med 

Regeringskansliet i det nu aktuella lagstiftningsarbetet. 

Detta yttrande har beslutats av tf generaldirektör Lena Aronsson efter föredragning av 
verksamhetsutvecklare Kristin Paulsson. I beredningen har även juristerna Naomi 

Zemack och Emma Rydbeck samt enhetschefen Ma11ina lrving deltagit. 

Kristin Paulsson 

3 Avtalet om Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde m Europeiska 
unionen och Europeiska atomenergigemenskapen . ~ .... ..,...,. 
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