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Förordning 
om särskild ersättning till medföljare till anställd 
inom utrikesförvaltningen; 

utfärdad den 19 juni 2002. 

Regeringen föreskriver följande. 

Tillämpningsområde m.m. 

1 §  Medföljare till en anställd inom utrikesförvaltningen vid stationering utomlands har 
rätt till särskild ersättning enligt denna förordning från och med den månad medföljaren 
fyller 65 år. 

2 §  Med medföljare avses i denna förordning maka, make och sambo som följer med 
en anställd inom utrikesförvaltningen vid stationering utomlands. Med sambo avses en 
person som den anställde bor tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden 
eller en person som den anställde sammanbor med i ett homosexuellt förhållande. Vad 
som nu sagts om sambo gäller endast om ingen av samborna är gift. 

Rätten till ersättning 

3 §  Rätt till särskild ersättning inträder när medföljaren bott tillsammans med den 
anställde under tjänstgöring utomlands minst 120 månader och gäller endast den som 
den 1 juli 1995 uppfyllde kravet på minst 120 månader som medföljandetid. Varje hel 
eller påbörjad kalendermånad före den månad medföljaren fyller 65 år räknas som en 
månad. 

Berättigad till ersättning 

4 §  Berättigad till särskild ersättning är 
1. medföljare till en anställd som är född år 1918 eller senare och som var i tjänst i utrikes-

förvaltningen den 1 januari 1984 eller senare, 



 

2.medföljare till en anställd som är född år 1918 eller senare och som under år 1983 eller 
tidigare har avgått från sin tjänst i utrikesförvaltningen med förtidspension eller ålderspen-
sion före pensioneringsperiodens övre gräns, 

3.efterlevande medföljare till en anställd som var född år 1918 eller senare och som har 
avlidit under år 1983 eller tidigare och vid frånfället var anställd i utrikesförvaltningen, 

4. frånskild medföljare till en anställd som är född år 1918 eller senare och som var i tjänst i 
utrikesförvaltningen den 1 januari 1984, om äktenskapet har upplösts genom skilsmässa 
under år 1983 eller tidigare. 

5 §  Medföljare som är född år 1919 eller tidigare får tillgodoräkna sig tid från och med in-
gången av år 1969. Medföljare som är född år 1920 får tillgodoräkna sig tid tidigast från 
och med ingången av år 1968. 

För varje yngre årsklass får ytterligare ett år tillgodoräknas, dock inte tid före år 1960. 

Beräkningen av ersättningen 

6 § Den särskilda ersättningen beräknas för det antal månader som överstiger 84. För 
varje sådan månad betalas årligen ut 0,55 procent av vid varje tillfälle gällande inkomst-
basbelopp enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension. 

Samordning med pension 

7 § Till den som har rätt till inkomstgrundad ålderspension enligt lagen (1998:674) om 
inkomstgrundad ålderspension eller annan pensionsförmån på grund av anställning, beta-
las särskild ersättning ut endast om summan av dessa pensioner samt garantipension 
enligt lagen (1998:702) om garantipension inte överstiger 4,65 gånger inkomstbas-
beloppet för den som är gift och 4,82 gånger inkomstbasbeloppet för den som är ogift. 

Vid tillämpning av första stycket skall med gift ersättningsberättigad likställas den som 
stadigvarande sammanbor med annan, med vilken den ersättningsberättigade har varit gift 
eller har eller har haft barn. Med ogift ersättningsberättigad skall likställas den som är gift 
men stadigvarande lever åtskild från sin make, om inte särskilda skäl föranleder annat. 

Den som har ett förvärvsarbete som berättigar till inkomstgrundad ålderspension enligt 
lagen om inkomstgrundad ålderspension eller annan pensionsförmån på grund av anställ-
ning under stationering utomlands får inte tillgodogöra sig denna tid som kvalifikations-
grundande för särskild ersättning. 

Utbetalningen av ersättningen m.m. 

8 § Den särskilda ersättningen utbetalas efter ansökan. Utbetalning sker varje månad från 
och med den månad den berättigade fyller 65 år till och med den månad den berättigade 
avlider. 

9 § Om den som är berättigad till särskild ersättning inte har rätt till inkomstgrundad 
ålderspension enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension och inte heller 
har rätt till oavkortad garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension, eller till 
motsvarande förmåner enligt utländsk socialförsäkring, får Regeringskansliet (Utrikes-
departementet) bestämma den särskilda ersättningen till ett högre belopp. 



1. Denna förordning skall kungöras i Arbetsgivarverkets författningssamling (AgVFS). 
2. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003 i fråga om 7 och 9 §§ och i övrigt den 

1 augusti 2002. Genom förordningen upphävs (SAVFS 1985:10) om särskild ersättning till 
medföljande make till tjänsteman inom utrikesförvaltningen. För tid före den 1 januari 2003 
gäller 7 och 9 §§ i den äldre förordningen. 

3. Beslut som har meddelats enligt 9 § i den äldre förordningen gäller fortfarande. 

På regeringens vägnar 

ANNA LINDH 

Dan Sandberg 
(Utrikesdepartementet) 




