Konstitutionsutskottets betänkande
2020/21:KU7

Höjd åldersgräns för uttag av
ålderspension

Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag om ändring i
lagen om ersättning till riksdagens ledamöter. Detta innebär en anpassning av
åldersgränsen för uttag av inkomstgrundad ålderspension från 61 till 62 år som
gäller enligt socialförsäkringsbalken.
Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021.

Behandlade förslag
Riksdagsstyrelsens framställning 2019/20:RS2 Höjd åldersgräns för uttag av
ålderspension.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut
Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen
(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.
Därmed bifaller riksdagen framställning 2019/20:RS2.
Stockholm den 3 november 2020
På konstitutionsutskottets vägnar

Karin Enström
Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Karin Enström (M), Hans Ekström
(S), Ida Karkiainen (S), Matheus Enholm (SD), Per-Arne Håkansson (S),
Linda Modig (C), Mia Sydow Mölleby (V), Ida Drougge (M), Fredrik Lindahl
(SD), Laila Naraghi (S), Tuve Skånberg (KD), Daniel Andersson (S), Tina
Acketoft (L), Mikael Strandman (SD), Camilla Hansén (MP), Erik Ottoson
(M) och Lars Jilmstad (M).
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Redogörelse för ärendet
Ärendet och dess beredning
I betänkandet behandlar utskottet riksdagsstyrelsens framställning
2019/20:RS2 Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension.
I framställningen finns en redogörelse för ärendets beredning fram till
riksdagsstyrelsens beslut om framställningen.
Riksdagsstyrelsens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Riksdagsstyrelsens lagförslag finns i bilaga 2.
Det har inte väckts någon följdmotion med anledning av framställningen.

Framställningens huvudsakliga innehåll
Riksdagsstyrelsen föreslår i framställningen en ändring i lagen (2016:1108)
om ersättning till riksdagens ledamöter som innebär att åldersgränsen för att
kunna ta ut ålderspension inom riksdagens pensionssystem höjs från 61 år till
62 år. På så sätt anpassas åldersgränsen till vad som gäller för uttag av inkomstgrundad ålderspension enligt socialförsäkringsbalken sedan den 1 januari
2020.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Enligt lagförslaget
ska äldre föreskrifter gälla för den som uppnår 61 års ålder före ikraftträdandet.
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Utskottets överväganden
Höjd åldersgräns för uttag av ålderspension
Utskottets förslag i korthet
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag om ändring i lagen om
ersättning till riksdagens ledamöter. Ändringen innebär att åldersgränsen för uttag av ålderspension höjs från 61 år till 62 år.

Framställningen
I framställningen föreslås det att åldersgränsen för att kunna ta ut ålderspension inom riksdagens pensionssystem höjs från 61 år till 62 år.
Riksdagsstyrelsen anser att riksdagens pensionssystem så långt som möjligt
bör anpassas till de ändringar som Pensionsgruppens överenskommelse innebär. Den nuvarande möjligheten att ta ut ålderspension inom riksdagens
pensionssystem före 65 års ålder infördes i och med 2010 års reform av
pensionssystemet. Åldersgränsen 61 år bestämdes utifrån den åldersgräns som
då gällde inom det allmänna pensionssystemet. När den åldersgränsen nu har
höjts bör det göras en motsvarande höjning i riksdagens pensionssystem. Det
kräver en ändring av åldersgränsen i 9 kap. 12 § första stycket lagen
(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2021. Äldre föreskrifter
föreslås fortfarande gälla för den som uppnår 61 års ålder före den 1 januari
2021. Det innebär att den som fyller 61 år före den 1 januari 2021 kan ta ut
ålderspension innan han eller hon fyller 62 år.
I framställningen finns redogörelser för det allmänna pensionssystemet,
Pensionsgruppens överenskommelse och genomförandet av den, riksdagens
pensionssystem samt avgångsförmåner (i avsnitt 4 Bakgrund).

Utskottets ställningstagande
Utskottet ställer sig bakom riksdagsstyrelsens förslag och föreslår att riksdagen antar lagförslaget.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag
Framställningen
Framställning 2019/20:RS2 Höjd åldersgräns för uttag av
ålderspension:
Riksdagen antar riksdagsstyrelsens förslag till lag om ändring i lagen
(2016:1108) om ersättning till riksdagens ledamöter.
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BILAGA 2

Riksdagsstyrelsens lagförslag

Tryck: Elanders Sverige AB, Vällingby 2020
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