2019-04-30

Arbetsgivarverket

S2019/00497/SF
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Yttrande över promemorian "Höjda åldersgränser i
pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds

2019:2)"
Arbetsgivarverket har amnodats att lämna synpunkter på förslagen i Ds 2019:2

"Höjda åldersgränser i pensionssystemet och andra trygghetssystem". Arbetsgivarverket är arbetsgivarorganisationför den statliga sektorn och besvarar remissen
utifirånett arbetsgivarpolitisktperspektiv.
Arbetsgivarverket vill inledningsvis understryka vikten av att alla delar i det all-

manna pensionssystemet bidrar till rimliga pensionsnivåer.När den förväntade
livslängden ökar blir det också nödvändigt med ett längre arbetsliv för att pensionsnivåema ska kunna bibehållas. I gmnden fordrar ett längre arbetsliv anpassade åldersgränseri såväl pensionssystemet som i andra trygghetssystem. Arbetsgivarverket har i olika sainmanhang framfört att även ett tidigare inträde på arbetsmarknaden är önskvärt för att uppnå ett längre arbetsliv. Här kan andra insatser för att t. ex. stimulera snabbare genomförd studiegång behöva införas.

Flera av förslagen i promemorian har betydelse för regleringari kollektivavtal.
Förslagen samverkar också med andra förändringarinom ramen för den parlamentariska pensionsgruppens uppgörelse som ännu endast presenterats övergripande.

Vi vill här understryka vikten av att införandet av nya regleringar sammantaget
beaktar den svenska modellen samt respekterar föreningsfnhet,organisationsrätt
och kollektiva förhandlingar (ILO-konventionema nr 87, 98 och 154). Av det skä-

let är det rimligt att regelverken är väl beskrivna och kända i god tid före ikraftträdandet och att dessa medges möjlighet till avvikande bestämmelser i kollektivavtal åtminstone under en övergångsperiod.
Införande av en riktålder samt föreslagen särreglering
Arbetsgivarverket tillstyrker ett införande av en riktålder i socialförsäkringsbalken. Av förslaget framgår att den föreslagna uppräkningen av denna riktålder för

ett fåtal åldersgrupper kommer att medföra icke önskvärda tröskeleffekteroch att
det därför föreslås en särreglenng. Tanken att den som har uppnått en till riktål-

dem anknuten åldersgräns i nära anslutning till att riktåldem höjs ska fortsätta att
omfattas av den föregåendeåldersgränsen.Arbetsgivarverket förordar, såsom Arbetsgivarverket förstår förslaget, att särregleringen enbart omfattar den som erhållit beslut om ersättningeller liknande, enligt den tidigare gällande riktåldem.

Åldersgränsen för uttag av inkomstgrundad ålderspension

, av inkomstgrundad ålderspension höjs enligt förslaget. In-

ledningsvis sker en snabbare successivhöjningfram till2026 då pensionsom ti-

digast lämnas från 64 års ålder.

Dagens reglermedger ettuttag av pensionfrån61 årsålderoch uppåt. Det kan

finnas en riskatt en högrelägsta ålder föruttag av pensionindirektblir ett återin-

if^!?de_av-en,fastPensl()nsålda'- Den som idag skulleha tagitutpensiontidigt'

ommer'med nödvändighet»att lämna arbetslivet senare,samtidigt finnsrisken
att åldern förpensionsavgångtrycks ihop på grund av attde som idagTämnar M-

betslivet något senare inte ändrar sitt beteende.
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vara, el? utträdesväg för arbetstagare med sjukdom.

Det

speglas-av

en

sjukskrivmngama från den ålder som arbetstagaren kan7 tautpens-"
dess ökar SJUkskrivIungstalen med åldern. Med en
ion'_Framti!l.
högre lägsta~aider
av

komma- sjuktalen att vara högre längreupp i åldrarna. Även förden som ärar-

betslas kan pensionvara en utträdesväg.

Arbetsgivarverketvillframhålla att det ärväsentligtattförändringenintebehöver

i!?!.til.l.?tt. a??ste^ar,es.sistaårf arbetslivetbliren längretidav sjukskrivning el-

ler av arbetslöshet. Arbetsgivarverket och statliga arbetsgivare arbeta aktivt ined

!!!;!.ats^för,etthållbart arbetsliv och föromställning Insatser som stöttar arbets5^e och arbetstagare insatservid rehabiliteringoch återgångi arbete fi:m'sjdc^

dom eller arbetslöshet efterfrågas. Här behövs tillexempel insatserför'aibättre

^a?l-or-dmnÄme!.lan.l,nbl,and?d? aktörcrsamt attden medicinskarehabilitmngen
fim8erar- Att mota ökad sjukskrivningkan inteenbartvara frågaom arbets^a-

rens ökade medfinansiering.

L3kwns^Pensionenkompletteras av fönnåneri tjänstepensionssystemen. Möjlig-

hetana att lämna arbetsmarknaden tidigarepåverkas även ay möjlighetema att
omfattas av sådana fönnånerinom ramen förtjänstepensionen. ArbetsgivarvCTket

anser att förutsättnmgama förtjänstepensionen enligt Pensionsgmppens överms'-'

kommelse behöver preciseras.

Åldersgränser i angränsande trygghetssystem

Arbetsgivarverket tillstyrker att de angivna fönnanema i angränsande socialförsäkrings- och trygghetssystem knyts tillriktåldem m.m. såsom föreslås^

monan.

Bilstöd och bidrag till arbetshjälpmedel

Det ärväsentligtatt såmånga som möjligt ges förutsättningarföratt arbeta lär
Arbetsgivaverket menar därföratt detaronmligt attknyta"såvälbUstöd'sombi&l

dra8tilllarbetshjälpmedeltillriktalderrespektiverättenattkvarståi anställningen

enligt lagen om anställningsskydd. Arbetstagare som äri anställning böriumiF
' eller. Xid nyanställning erhålla, bilstöd och bidrag tillarbetshjälpmedefun-

der tidi anställning.Det ger alla arbetstagare möjlighettillbättrepensionoch

kunna bidra till ett längre arbetsliv. Det ger också arbetsgivare tillgång till arbetskraft som annars riskerar att lämna arbetsmarknaden.

Beslut i detta ärende fattas av generaldirektör Eva Liedström Adler. I den slutliga

handläggningendeltog kommunikationschefLars Andrén, samt biträdande forhandlingschefenMatilda Nyström Amek, föredragande.
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