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Regeringens proposition till riksdagen med förslag till
lag om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

I denna proposition föreslås det att lagen sig till budgetpropositionen för 2015 och avom statens pensionsfond ändras temporärt så ses bli behandlad i samband med den. Lagen
att det blir möjligt att 2015 göra en engångs- avses träda i kraft samtidigt som budgeten
höjning av det anslag som överförs från fon- för 2015.
den till statsbudgeten. Propositionen hänför
—————
MOTIVERING
1

Nuläge

Statens pensionsfond (nedan fonden) är en
fond utanför statsbudgeten vars syfte är att
trygga betalningen av pensioner och andra
med dem jämförbara förmåner som grundar
sig på anställning som omfattas av statens
pensionslag (1295/2006) och att utjämna de
utgifter som dessa medför staten. Marknadsvärdet av de investeringstillgångar som fonden förvaltar uppgick vid utgången av augusti 2014 till 17 miljarder euro. Av investeringarna var 50,6 procent ränteinvesteringar, 40,6
procent aktieinvesteringar och 8,8 procent
övriga investeringar.
Tillgångarna i statens pensionsfond tillhör
staten, men de är registrerade i fondens namn
och förvaltas av fonden. Enligt lagen om statens pensionsfond (1297/2006) utövar finansministeriet tillsyn över fonden. Fondens
uppgift är att placera de tillgångar den förvaltar så att avkastning och säkerhet tryggas.
Fonden har inte några uppgifter som hänger
samman med verkställigheten av pensionsskyddet. De pensioner som ska betalas ur statens pensionssystem betalas av anslag som
reserverats i statsbudgeten. För att täcka
budgetanslaget överförs från fonden årligen
ett belopp som motsvarar 40 procent av statens årliga pensionsutgifter.
Statsminister Jyrki Katainens regering beslutade som en del av genomförandet av det
strukturpolitiska programmet och planen för
297265

de offentliga finanserna 2015—2018 att förbereda en lagändring som gör det möjligt att
göra en engångshöjning av intäktsföringen av
medel ur fonden med ett belopp av 500 miljoner euro. Den extra intäktsföringen används för att amortera statens skulder och för
tillväxtsatsningarna. Genomförandet av dessa
åtgärder fastställdes i statsminister Alexander
Stubbs regeringsprogram.
2

Föreslagna ändringar

I 6 § i lagen om statens pensionsfond föreskrivs det om årlig överföring av medel från
fonden till statsbudgeten. Enligt paragrafens
1 mom. överförs årligen från statens pensionsfond till statsbudgeten ett belopp som
utgör 40 procent av de årliga utgifterna för
pensioner som grundar sig på anställning
som omfattas av lagen om statens pensioner.
Det föreslås att det till 6 § i lagen om statens pensionsfond temporärt fogas ett nytt
4 mom. enligt vilket det år 2015 med avvikelse från bestämmelserna i 1 mom. ur fonden till statsbudgeten överförs ett belopp som
beräknas enligt 1 mom. utökat med högst
500 miljoner euro.
3

Propositionens konsekvenser

Genom propositionen möjliggörs en tillfällig höjning av intäktsföringen av medel ur
fonden med ett belopp av 500 miljoner euro.
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Syftet med den extra intäktsföringen är att
använda den för att amortera statens skulder
och för tillväxtsatsningarna i enlighet med
vad som beskrivs i statens budgetproposition
för 2015. De åtgärder som ingår i budgetpropositionen uppskattas tillsammans räcka för
att under ramperioden minska skuldsättningen i förhållande till helhetsproduktionen.
4

Beredningen av propositionen

Propositionen har beretts vid finansministeriet. Genom den föreslagna lagen genomförs
på lagtekniskt väg regeringens strukturpoli-

tiska program och planen för de offentliga finanserna 2015—2018 som en del av förberedelsen av statsbudgeten för 2015. Därför har
det inte ordnats något remissförfarande.
5

Ikraftträdande

Lagen föreslås träda i kraft samtidigt med
statsbudgeten för 2015 och gälla till utgången
av 2015.
Med stöd av vad som anförts ovan föreläggs riksdagen följande lagförslag:
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3
Lagförslag

Lag
om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 6 § i lagen om statens pensionsfond (1297/2006), sådan paragrafen lyder i lag
1043/2013, temporärt ett nytt 4 mom. som följer:
6§

budgeten ett belopp som beräknas enligt
1 mom. utökat med högst 500 miljoner euro.
———

Utgifter och tillväxt

——————————————
Denna lag träder i kraft den
Med avvikelse från vad som föreskrivs i gäller till utgången av år 2015.
1 mom. överförs år 2015 ur fonden till stats—————

20

och

Helsingfors den 15 september 2014
Statsminister

ALEXANDER STUBB

Näringsminister Jan Vapaavuori
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4

Parallelltext

Lag
om temporär ändring av 6 § i lagen om statens pensionsfond

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 6 § i lagen om statens pensionsfond (1297/2006), sådan paragrafen lyder i lag
1043/2013, temporärt ett nytt 4 mom. som följer:
Gällande lydelse

Föreslagen lydelse
6§

6§

Utgifter och tillväxt

Utgifter och tillväxt

——————————————

——————————————
Med avvikelse från vad som föreskrivs i
1 mom. överförs år 2015 ur fonden till statsbudgeten ett belopp som beräknas enligt
1 mom. utökat med högst 500 miljoner euro.
———
Denna lag träder i kraft den
gäller till utgången av år 2015.

20

och

