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Unionens yttrande över ”S2017/01130/SF Enklare att föra över
premiepensionsrätt samt upphävande av föreskrifter om
hustrutillägg”
Innehållet i förslaget
Den som är gift eller har en registrerad partner kan idag välja att föra över sin
premiepensionsrätt till sin maka, make eller registrerade partner.
I promemorian ”S2017/01130/SF Enklare att föra över premiepensionsrätt samt
upphävande av föreskrifter om hustrutillägg” föreslås att det ska räcka med att
endast den överförande makan eller maken anmäler överföring av
premiepensionsrätt till Pensionsmyndigheten. Med nuvarande regelverk krävs att
båda makarna gemensamt gör en anmälan. Förslaget i promemorian ger även bättre
möjligheter för Pensionsmyndigheten att införa en e-tjänst för
anmälningsförfarandet, så att ansökningen på sikt kan förenklas ytterligare.
I promemorian föreslås också att tidpunkten för att anmäla överföring av
premiepensionsrätt senareläggs från 31 januari till den 30 april, det år som
överföringen avser. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.
Förmånen hustrutillägg finns inte längre, varför promemorian även föreslår att de
skrivningar som ännu finns i lagstiftningen som hänvisar till förmånen hustrutillägg
tas bort ur de berörda förordningarna.
Motiven till förslaget
Idag är det endast 0,5 procent av alla gifta par som utnyttjar möjligheten att föra
över premiepensionsrätt. Fullt utnyttjad beräknas dock möjligheten att makar
emellan föra över premiepensionsrätter kunna minska pensionsgapet mellan
kvinnor och män avsevärt. Förslagen i promemorian syftar till att förenkla
ansökningsförfarandet.
Förslaget är en del i den handlingsplan för jämställda pensioner som
pensionsgruppen gemensamt kommit överens om under år 2016.

Unionens kommentar till förslaget
Unionen har inga invändningar mot förslaget om förenklingar kring överföring av
premiepensionsrätt. Det rör sig om en liten, men välkommen förenkling. Det
viktigaste för att uppnå jämställda pensioner är emellertid att stärka jämställdheten
på arbetsmarknaden, vilket kommer att kräva fortsatt arbete.
Unionen har heller inga invändningar avseende de delar i promemorian som berör
hustrutillägg.
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