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Finansiering 2010

Pensionsmyndigheten har för 2010 erhållit anslagsmedel (i enlighet med regleringsbrevet) och ersättning
från pensionsspararna via Första-Fjärde AP-fonderna och premiepensionsfonderna (enligt regeringsbeslut i
december) vilket ger en total budget för administrationen på 1 518 000 000 kronor. Fördelning av dessa på
de olika finansieringskällorna är:
Fördelning. Beloppen anges i 1000-tal kronor
2010
Anslag
AP-fonder
Premiepensionsfonder
Totalt

Tilldelade medel
457 500
692 500
368 000
1 518 000

Både det totala beloppet och den inbördes fördelningen mellan finansieringskällorna motsvarar de uppgifter
som PMU lämnade i sitt budgetunderlag i juni 2009, uppräknat med pris- och löneökningar till 2010 års
penningvärde.
Arbetet med myndighetsbildningen har visat på nya fördelningsproportioner mellan de olika
finansieringskällorna inom ramen för den totala administrationskostnaden. Aktuella beräkningar ger att
premiepensionens andel av administrationskostnaderna (framförallt de myndighetsgemensamma
kostnaderna) blir lägre när hanteringen sker inom en gemensam myndighet för hela
pensionsadministrationen. Första-Fjärde AP-fondernas andel minskar även den. Omvänt får anslaget bära en
större del av gemensamma kostnader i en mindre myndighet jämfört med vad fallet var för den
pensionsrelaterade andelen av Försäkringskassans administration. I procent är kostnadsfördelningen mellan
anslag, Första-Fjärde AP-fonderna och premiepensionsfonderna nu 40, 42 respektive 18 procent. Vid tiden
för framtagandet av det förra budgetunderlaget gavs fördelningen 31, 44 och 25 procent vilket speglade
kostnadsfördelningen av pensionsadministrationen inom Försäkringskassan och PPM under 2008. Det är
fullt naturligt att de administrativa kostnaderna som ska bäras av premiepensionsspararna minskar då dessa
tidigare fick bära en hel myndighets gemensamma kostnader, vilka nu fördelas på tre finansieringskällor.
Omvänt förhåller det sig med den anslagsfinansierade delen som nu ska bära en tredjedel av de
gemensamma kostnaderna. När verksamheten bedrevs hos Försäkringskassan fanns där ett stort antal
försäkringsförmåner som var anslagsfinansierade och var och en skulle bära sin andel av gemensamma
administrativa kostnader.
För 2010 beräknas fördelningen mellan de olika finansieringskällorna bli enligt nedanstående tabell.
Finansieringsöversikt 2010. Beloppen anges i 1000-tal kronor
Tilldelade
medel

Prognos
2010

Över-/
underskott

Anslag

457 500

595 000

-137 500

AP-fonder

692 500

670 000

+22 500

Premiepensionsfonder

368 000

253 000

+115 000

1 518 000

1 518 000

0

Totalt

Not. I tabellen ovan är relationerna mellan finansieringskällorna 39, 44 resp. 17 % i prognosen. Det beror på att kostnader för PMU med 119 Mkr
ingår. Dessa kostnader har särskild fördelning enligt regeringsbeslut S2008/10266/SF.

Pensionsmyndigheten begär en omfördelning av erhållna medel för finansiering av
verksamhetens kostnader för 2010. Medel från AP-fonderna kan minska med 22,5 miljoner

