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Promemorian Vissa andrade 3ldersgranser i skatte- 
och socialavgiftssystemet
Svensk Forsakring tackar for mojligheten att yttra sig over rubricerade arende.

Overgripande synpunkter
Svensk Forsakring ar generellt sett positiv till hojda aldersgranser och att de 
pensionsrelaterade aldrarna i skatte- och socialavgiftssystemet hojs i takt med 
medellivslangden. Det ar en naturlig utgangspunkt da medellivslangden har okat. 
Det ar ocksa en forutsattning for hojda pensioner och tilliten till det svenska 
pensionssystemet.

De i promemorian lamnade forslagen har inte direkt baring pa privat forsakring. 
Fragan behover dock ses i ett storre sammanhang och Svensk Forsakring vill darfor 
lyfta fram behovet av att den sammantagna konsekvensanalysen vad galler hojda 
aldersgranser i pensionssystemet och hojda pensionsrelaterade aldrar i skatte- och 
socialavgiftssystemet fangar upp alia de konsekvenser som har betydelse for 
tillvaxt och sysselsattning. I saval den tidigare remitterade promemorian Hojda 
Aldersgranser i pensionssystemet och andra trygghetssystem som i den nu aktuella 
promemorian saknas det en analys av hur forslagen om hojda aldersgranser 
paverkar kostnaderna och premierna inom kompletterande forsakring genom 
kollektivavtal och individuella avtal samt privat forsakring som vilar pa 
skadestandsrattslig grund.

Dessa typer av forsakringar har over tid kommit att fa en allt storre betydelse som 
komplement till den skatte- och avgiftsfinansierade socialforsakringen och 
pensionssystemet. Givet att aldersgranserna for kompletterande privat forsakring 
anpassas till de hojda aldersgranserna leder det till okade kostnader och hojda 
premier for dagens fdrsakringstagare som far bara kostnadsokningar for dels sin 
egen risk, dels for det aldre forsakringskollekviets skador.

For varje ar som aldersgransen i pensionssystemet hojs beraknas kostnaderna 
inom kompletterande forsakring genom kollektivavtal eller individuella avtal oka 
med omkring 2 miljarder kronor for redan intraffade och beslutade skador och
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sjukdomar. Till det kommer okade kostnader for privat forsakring som vilar pa 
skadestandsrattslig grund. Utbetalningarna fran t.ex. AFA Forsakring uppgarvarje 
ar till 2,1 miljarder kronor i form av livranta fran privat forsakring.

Flojda premier paverkar loneutrymmet pa motsvarande satt som den nu foreslagna 
hojningen av socialavgifter och allman loneavgift. Se vidare Svensk Forsakrings 
yttrande pa promemorian om Hojda Sldersgranser i pensionssystemet och andra 
trygghetssystem (bilaga).

Avslutningsvis vill Svensk Forsakring aven lyfta fram betydelsen av att enskilda ges 
drivkrafter och mojlighet till att ta ett eget ansvar for sin pension. Sverige ar i dag 
narmast unikt i det att det saknas ett subventionerat privat pensionssparande. I 
exempelvis vara nordiska grannlander subventioneras privat pensionssparande upp 
till omkring 50 000 SEK per ar. Forsakringsbranschen bar lamnat ett forslag pa sa 
kallat matchat sparande som ger drivkrafter for sarskilt lag- och 
medelinkomsttagare att spara till sin pension som kan bidra till hojda pensioner for 
dessa grupper.

Syensk' Forsakring
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Bilaga
Socialdepartementet 
103 33 Stockholm

Dnr S2019/00497/SF

Yttrande

Stockholm 2019-05-02

Hojda Sldersgranser i pensionssystemet och i andra 
trygghetssystem
Svensk Forsakring har beretts mojlighet att yttra sig over rubricerade arende.

Overgripande synpunkter
Svensk Forsakring ar positiv till att de pensionsrelaterade aldrarna hojs i takt med 
medellivslangden och att det infers ett nytt aldersbegrepp kallat riktalder for 
pension. En hojning av pensionsaldern okar sannolikheten att fler far en tillrackligt 
hog inkomstbaserad alderspension for att inte vara beroende av grundskydd. Precis 
som framfors i promemorian ar det darfor viktigt att komma ifran dagens signal om 
att 65 ar ar pensionsaldern.

Aven om Svensk Forsakring har forstaelse for vikten av att snarast hoja 
pensionsaldern, anser vi att det ar olyckligt att inte samtliga fragor som har 
koppling till Pensionsgruppens overenskommelse fran december 2017 hanteras 
samtidigt. Det galler framfor allt den pagaende oversynen av avdragsreglerna for 
tjanstepension och LAS-alderns anknytning till riktaldern for pension, dar utfallet 
fortfarande ar oklart. Tjanstepensionen utgor en viktig del i den totala pensionen 
for manga individer. Det ar darfor av stor vikt att se till helheten nar 
genomgripande forandringar gors. I det ingar att ha en nara dialog med 
avtalsparterna bakom tjanstepensionerna innan stora forandringar drivs igenom.

Svensk Forsakring anser att konsekvensanalysen ar bristfallig da det saknas en 
analys av hur forslagen om hojda aldersgranser paverkar kostnaderna och 
premierna inom privat forsakring. Civet att aldersgranserna for kompletterande 
privat forsakring anpassas till de hojda aldersgranserna leder det till okade 
kostnader pa omkring 7 mdkr. Den hojning av premierna som foljer av det 
paverkar loneutrymmet och darmed forutsattningarna for tillvaxt och 
sysselsattning.
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Privat forsakring ett allt viktigare komplement till samhallets 
skydd
Sverige har ett, i internationellt perspektiv, relativt omfattande socialforsakrings- 
och pensionssystem som finansieras med skatter och avgifter. Genom att skyddet 
ar obligatoriskt och omfattar dem som ar bosatta eller arbetar i Sverige ges alia ett 
ekonomiskt skydd mot inkomstbortfail vid sjukdom och alderdom.

Det offentligfinansiella skyddet ar emellertid begransat, framfor allt genom att det 
finns ett tak for ersattningar och intjanande av pensionsratter. I den delen utgor 
privat forsakring ett komplement till samhallets skydd via kollektivavtalad 
forsakring, gruppforsakring och individuell forsakring.

Taken for ersattning inom socialforsakringssystemen ar oftast prisindexerade. I och 
med att lonerna har okat i snabbare takt an priserna sa har taket relativt lonerna 
sjunkit for stora grupper pa den svenska arbetsmarknaden. Det galler aven efter 
exempelvis hojningen av taket inom sjukforsakringen fran och med den 1 juli 2018. 
Om utvecklingen fortsatter kommer ersattningsnivaerna inom 
socialforsakringssystemet framover narmast att utgora ett grundskydd snarare an 
ett inkomstskydd. I ett internationellt perspektiv har de faktiska 
ersattningsnivaerna dessutom sjunkit mer markant i Sverige an OECD- 
genomsnittet.1

Taket for intjanande av pensionsratter i det allmanna pensionssystemet ar, till 
skillnad fran socialforsakringssystemet, inkomstindexerat. Trots det visar 
typfallsberakningar fran saval Pensionsmyndigheten som minPension att den 
allmanna pensionen kommer att vara lagre an de 55-60 procent som var riktmarket 
for pensionsreformen. Ett skal arforstas den okade medellivslangden. Ett annat ar 
att bromsen i pensionssystemet har slagit till vid flera tillfallen och pensioner och 
pensionsratter darmed har raknats upp i en lagre takt an vad som annars hade 
varit fallet.

Av Svensk Forsakrings och Pensionsmyndighetens statistik framgar att den relativa 
betydelsen av tjanstepension som andel av de totala pensionsutbetalningarna okar 
over tid.2 Totalt sett utgjorde tjanstepensionerna 2018 narmare en femtedel av de 
totala utbetalningarna. Det innebar att de inte langre ar ett tillagg pa marginalen 
utan de har kommit att spela en vasentlig roll for individers forsorjning som 
pensioner. Det galler inte minst for dem med inkomster over taket. Det lyfts 
emellanat fram att det allmanna pensionssystemet halier pa att forskjutas mot ett 
grundtrygghetssystem och att inkomsttryggheten i stdrre utstrackning overlats till 
arbetsmarknadens parter.3

Sammanfattningsvis anser Svensk Forsakring att det ar tydligt att betydelsen av 
kollektivavtalad forsakring, gruppforsakring och individuella forsakringsldsningar 
som komplement till det skatte- och avgiftsfinansierade skyddet har okat over tid. 
Mot den bakgrunden anser Svensk Forsakring att det ar olyckligt att 
konsekvensanalysen i promemorian belt utlamnar vilka effekter de lamnade

1 Sveriges socialforsakringar i ett jamforande perspektiv. Underlagsrapport till den parlamentariska 
socialforsakringsutredningen (52010:04).
2 www.svenskforsakring.se/statistik/livforsakring/utbetalning-alderspension.
3 Barr, D. (2018), Kopplingen mellan jobb och pension allt svagare, Svenska Dagbladet.
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forslagen har for privat forsakring. Hur det kompletterande skyddet utformas och 
anpassas till forslaget om riktalder har en stor betydelse for de anstalldas vilja och 
mojlighet att arbeta langre upp i aldrarna.

Avon om de i promemorian lamnade forslagen handlar om det offentliga skyddet 
torde det vara uppenbart att de inte kan betraktas isolerat. De har stor betydelse 
hur villkoren for det kompletterande skyddet utformas och anpassas for 
arbetsgivares och anstalldas vilja att arbeta langre.

Till det kommer att varje forandring i det skatte- och avgiftsfinansierade skyddet 
maste hanteras i ett storre sammanhang dar hansyn tas aven till den betydelse 
som privat forsakring fyller i samhallet.

I det foljande redogors narmare for hur de i promemorian lamnade forslagen 
paverkar privat forsakring, dess kunder, tillvaxt och sysselsattning. Redogorelsen 
delas in i tva avsnitt: Kompletterande forsakring genom kollektivavtal och 
individuella avtal samt kompletterande privat forsakring som vilar pa 
skadestandsrattslig grund.

Kompletterande privat forsakring genom kollektivavtal eller 
individuella avtal

Oklar spelplan for kollektivavtal och individuella avtal p£ arbetsmarknaden
Inledningsvis kan konstateras att de forslag och bedomningar som lamnas i 
promemorian har stor betydelse for fragor som regleras i kollektivavtal som ett 
resultat av avtalsparternas forhandlingsarbete. Svensk Forsakring vill darfor 
understryka betydelsen av samrad med arbetsmarknadens parter i det fortsatta 
utrednings- och lagstiftningsarbetet.

Exempelvis har den pagaende forstudien for oversyn av avdragsratt for 
tjanstepension och LAS-alderns anknytning till riktaldern for pension stor betydelse 
for hur arbetsmarknadens parter kommer att anpassa kollektivavtalen till de 
foreslagna aldersgranserna.

Det ar darfor inte troligt att nagon forhandling om andrade aldersgranser kan vara 
aktuell innan oversynen ar klar. Exempelvis innebar varje forsamring av 
avdragsreglerna i inkomstskattelagen vad galler tjanstepensionsavsattningar att 
loneutrymmet minskar, vilket paverkar mojligheterna att gora 
tjanstepensionsavsattningar.

Narmare om kompletterande privat forsakring genom kollektivavtal och 
individuella avtal
Tjanstepension bestar av olika forsakringsmoment: alderspension med eller utan 
aterbetalningsskydd, efterlevandeskydd, sjukpension vid langvarig sjukdom och 
premiebefrielseforsakring. Forsakringarna kan tecknas som individuella 
forsakringar, gruppforsakringar eller enligt kollektivavtal med de begransningar 
som foljer av inkomstskattelagens regler for bland annat avdragsratt.
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Vid sidan av tjanstepension reglerar kollektivavtal arbetsskadeforsakring som skydd 
mot olycksfall eller sjukdom som uppstar i arbetet. Icke-kollektivavtalsansluta 
foretag tecknar olycksfallsforsakring for motsvarande skydd.

Genom alderspension ges en kompletterande pension som i majoriteten av avtalen 
kan tjanas in fram till 65 ars alder. For yngre anstallda inom staten (PA16, 
avdelning 1) galler dock aldersgransen 67 ar. For yngre anstallda inom avtalet for 
kommunal- och landstingsanstallda (AKAP-KL) saknas aldersgranser.

Vid sjukdom ger saval de fiesta kollektivavtal som individuella avtal mellan 
arbetsgivare och forsakringsbolag en kompletterande ersattning fran dag 15 till dag 
360 i sjukperioden utbver det som betalas ut fran Fbrsakringskassan. Nivaerna pa 
ersattningen varierar beroende pa avtalsomrade liksom om ersattning ges over 8 
prisbasbelopp eller inte. Fran och med dag 91 kompletterar de fiesta 
sjukfdrsakringar den allmanna sjukersattningen for Idnedelar under 8 prisbasbelopp 
i upp till ett ar. Det galler aven i en del fall for lonedelar over 8 prisbasbelopp sa 
lange sjukfallet pagar. Ersattningen betalas i dag ut som langst fram till 65 ars 
alder. Inom ITP 1 kan dock utbetalning ske i ytterligare 180 dagar efter 65 ars 
alder.

Nar det galler efterlevandeskydd upphor en del skydd vid 65 ars alder eller vid en 
tidigare tidpunkt om den forsakrade valjer att ga tidigare i pension. Andra skydd 
galler i dag som langst till 70 ar om man jobbar kvar. Det finns aven 
efterlevandeskydd som ar fardigbetalda vid 65 ar, men som kvarstar livet ut. 
Aterbetalningsskydd kan tillkomma om det har valts for alderspensionen.

Vid arbete betalar arbetsgivaren in premien till tjanstepension. Nar den anstallda ar 
arbetsoformogen pa grund av sjukdom eller olycksfall sker pensionsavsattning 
istallet genom premiebefrielseforsakring om sadan ingar. Ersattning fran 
premiebefrielseforsakring utges vanligen som langst till och med att den forsakrade 
fyller 65 ar.

For en sjukdom eller skada till foljd av arbetet (arbetsskada) ger 
Trygghetsforsakring vid arbetsskada (TFA) - den kollektivavtalade 
arbetsskadeforsakringen - ett kompletterande skydd mot inkomstbortfall som vilar 
pa skadestandsrattslig grund. For icke kollektivavtalsansluta fdretag ger 
olycksfallsforsakring motsvarande skydd. Det kan handla om livranta, ersattning for 
bestaende fysiska och psykiska besvar m.m. Livranta betalas i dag ut fram till och 
med manaden innan man fyller 65 ar.

Samtliga kollektivavtal och individuella avtal for dessa forsakringar maste 
omforhandlas om de ska fblja riktaldern.

Fdrslagens effekter for kompletterande forsakring genom kollektivavtal 
eller individuella avtal
Givet att avtalen for de kollektivavtalade forsakringarna anpassas till de hojda 
aldersgranserna uppstar tre effekter.

For det forsta kommer kostnaderna for sjukpension, premiebefrielseforsakring och 
efterlevandeskydd att oka nar forsakringen ska tacka en langre forsakringstid. I 
dagslaget uppgar enbart inbetalda premier for premiebefrielseforsakring till drygt 3
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mdkr per ar. Ett ars langre utbetalningstid inom enbart ITP:s sjuk- och 
premiebefrielseforsakring innebar en okad kostnad pa 1,3 mdkr for redan pagaende 
sjukfall.

For det andra konstateras i promemorian att ett forlangt arbetsliv troligen okar 
kostnaderna for ersattning vid sjukdom, eftersom risken for sjukdom okar med 
aldern. Det innebar att premierna for den del som avser sjukforsakring och 
premiebefrielseforsakring kommer att stiga till foljd av en hogre genomsnittlig 
sjukfranvaro hos forsakringskollektivet. Enbart inom ITP uppskattas premierna 
behova hojas med omkring 0,3 mdkr for att tacka nya sjukfall.

For det tredje innebar aterkommande justeringar av riktaldern okade 
administrationskostnader for anpassning av system, produkter, processer m.m.

Dessa kostnader drabbar forsakringstagarna i form av hojda premier och de 
forsakrade i form av lagre pensioner/minskat loneutrymme med effekter for tillvaxt 
och sysselsattning.

Kompletterande privat skadeforsakring som vilar p£ 
skadestcindsrattslig grund

Narmare om kompletterande privat skadeforsakring som vilar p3 
skadestSndsrattslig grund
Skadestandsratten ger vid handen att en person som skadas ska forsattas i samma 
ekonomiska situation som om skadan inte hade intraffat. Det medfor att den 
inkomst- och pensionsforlust som kan uppkomma ska ersattas. Detta galler dels 
enligt allmanna skadestandsrattsliga principer, dels inom vissa omraden dar 
lagstiftaren har valt att komplettera det allmanna skatte- och avgiftsfinansierade 
trygghetssystemen med lagstadgade krav pa forsakring. Det senare galler till 
exempel via den obligatoriska trafikforsakringen enligt trafikskadelagen 
(1975:1410) och den obligatoriska patientskadeforsakringen enligt 
patientskadelagen (1996:799).

Utover dessa lagstadgade krav pa forsakring finns frivilliga losningarsom 
lakemedelsforsakringen som ersatter lakemedelsskador. Lakemedelsforsakringen 
AB ags av den svenska lakemedelsindustrins gemensamma bolag Svenska 
Lakemedelsforsakringen AB.

Vid en intraffad skada i foljd av trafik, vard eller lakemedel ger dessa olika 
forsakringar ersattning for bland annat inkomstforlust och invaliditet. Det innebar 
till exempel att om man blir sjukskriven pa grund av en skada och maste minska 
sin arbetstid alternativt inte kan arbeta alls och darmed gor en inkomstforlust, sa 
ersatter forsakringsbolaget forlusten.

Ersattning for inkomstforlust betalas ut lopande som livranta fran 
forsakringsbolagen. Den betalas I dag ut enligt praxis fram till och med manaden 
innan man fyller 65 ar. Det foljer av att privat forsakring utgor ett komplement till 
det skatte- och avgiftsfinansierade skyddet och darfor hittills har anpassats till de 
aldersgranser som galler inom trygghetssystemen.

7 (11)



4 Svensk Forsakring

De skadade har damtover ratt att erhalla ersattning for den pensionsforlust som 
uppstar. Den hanteras via forsakringsbolagen genom att dessa upphandlar en 
livranta som ska utfalla vid pensionering.

Forslagens effekter for privat forsakring som vilar p3 skadestSndsrattslig 
grund
Enligt forslagen i promemorian ska aldersgranserna i kringliggande skatte- och 
avgiftsfinansierade trygghetssystem justeras sa att de foljer den framtida 
riktaldern. Malsattningen ar att pensionsnivaerna och valfarden i ovrigt darigenom 
kan bibehallas aven i framtiden.

I promemorian foreslas att de pensionsrelaterade aldersgranserna for bland annat 
sjukpenning, sjukersattning och arbetsskadelivranta anpassas till de foreslagna 
hojningarna av aldersgranserna for pensionssystemets grundskydd. For 
arbetsskadelivranta foreslas dessutom en anpassning till den foreslagna hojningen 
av aldersgransen enligt lagen (1982:80) om anstallningsskydd (LAS).

I promemorian konstateras att forslagen kommer att innebara okade utgifter for 
staten pa kort till medellang sikt till foljd av att okade utbetalningar av 
sjukersattning och sjukpenning. De okade utgifterna balanseras till viss del av att 
utgifterna for garantipension minskar i samband med att aldersgransen for ratten 
till garantipension, bostadstillagg och aldreforsorjningsstod hojs.

Pa samma satt som de hojda aldersgranserna innebar okade utgifter for staten 
innebar hojda aldersgranser inom kompletterande privat skadeforsakring som vilar 
pa skadestandsrattslig grund hojda kostnader for forsakring. Detta galler givet att 
aldersgranserna anpassas till de foreslagna pensionsrelaterade aldersgranserna.
Det handlar narmare bestamt om tre effekter som driver okade kostnader.

For det forsta okar kostnaderna for utbetalningar av redan beviljad livranta i 
praktiken linjart for varje ar som aldersgranserna hojs. I dagslaget betalas det 
arligen ut drygt 2,1 miljarder kronor for omkring 90 000 skador i form av livranta 
fran privat forsakring som vilar pa skadestandsrattslig grund. 
Arbetsskadeforsakringen star for omkring haiften av detta. En hdjd pensionsalder 
innebar saledes okade kostnader for privat forsakring som vilar pa 
skadestandsrattslig grund pa 2,1 miljarder kronor for varje ar som pensionsaldern 
hojs

For det andra kommer antalet skador sannolikt att oka nar forsakringstiden 
forlangs. Det foljer av att, vilket aven konstateras i promemorian, risken for 
sjukdom okar med aldern.

For det tredje innebar aterkommande justeringar av riktaldern okade 
administrationskostnader for anpassning av system, produkter, processer m.m.

For redan intraffade och godkanda skador kommer de okade kostnaderna att 
finansieras genom en omfordelning inom forsakringskollektivet dar kommande 
premier hojs for att tacka den forlangda utbetalningstiden for redan beslutade 
livrantor, dvs. for gamla skador. Pa lang sikt kommer de okade kostnaderna att 
hanteras genom att premien beraknas baserat pa den prognos som har lamnats for 
kommande hojningar av riktaldern. Till det kommer att forsakringsforetagen redan i
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dag behover kompensera sig for framtida hojningar av pensionsaldern. For den 
enskilde forsakringstagaren medfdr detta en pataglig kostnadsokning.

Till skillnad fran de effekter som galler for staten finns det ingenting som 
kompenserar for dessa okade kostnader. De drabbar darfor forsakringstagarna fullt 
ut genom hojda premier och de forsakrade genom ett minskat loneutrymme med 
pafoljande effekter for tillvaxt och sysselsattning. Ett satt att kompensera 
forsakringstagarna och de forsakrade for de okade kostnaderna ar att sanka 
alternativt ta bort skatten pa trafikforsakringspremier.

Syftet med skatten pa premie for trafikforsakring var att fordonsagarna skulle bara 
statens kostnader for bland annat sjukpenning och sjukersattning i samband med 
en trafikforsakringsreform, vilken aldrig blev genomford. Reformens andamal med 
mer kostnadseffektiva losningar uteblev darfor. Skatten blev dock kvar som en 
extra palaga pa agare av trafikforsakringspliktiga fordon. Skattskyldig ar de 
forsakringsgivare som tecknar trafikforsakring och skatten uppgar till 32 procent av 
trafikforsakringspremien.

Lagstiftaren har valt att komplettera det allmanna skatte- och avgiftsfinansierade 
trygghetssystemen med lagstadgade krav pa forsakring genom att gora 
trafikforsakringen obligatorisk. Darefter har lagstiftaren i ett senare lage valt att 
lagga en skatt pa premien. Som beskrivits ovan leder de foreslagna hojda 
aldersgranserna till okade kostnader inom privat forsakring. Det slar hardast mot 
betalningssvaga grupper och riskerar i sin tur att leda till fler oforsakrade fordon i 
trafiken. Mot den bakgrunden anser Svensk Forsakring att det ar fullt rimligt att 
sanka skatten pa trafikforsakringspremien som en kompensation till 
forsakringstagarna.

Riktdider for pension

Forandra inte riktdldern oftare an vart femte 3r
Enligt forslaget ska femariga livslangdstabeller tillampas vid berakning av 
riktaldern. Svensk Forsakring anser att det ar positivt da det minskar volatiliteten 
avsevart. Svensk Forsakring staller dock i fraga om det inte borde faststallas i lag 
att riktaldern inte ska kunna andras oftare an vart femte ar.

Forsakringar for sparande vid traditionell forvaltning som innehaller riskmoment i 
form av efterlevandeskydd och premiebefrielse vid sjukdom maste tecknas med en 
avtalad alder for da alderspensionen ska bbrja betalas ut. Vid berakning av de 
forsakringstekniska avsattningarna utgar man sedan fran den avtalade aldern, 
vilket innebar att forandringar av alder och utbetalningstid paverkar de langsiktiga 
berakningarna. Varje forandring i forutsattningarna for de forsakringstekniska 
berakningarna innebar att mer langsiktiga placeringar i exempelvis infrastruktur 
forsvaras. Forandringar av riktaldern ar en sadan forandring och det skulle darfor 
underlattas om riktaldern inte andras oftare an vart femte ar.

Det kan aven uppsta ett pedagogiskt problem med alltfor aterkommande 
forandringar i riktaldern i forhallande till de forsakrade. SCB presenterar arligen den 
forandrade livslangden. Det kan darmed uppsta en situation dar forandringen i
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livslangd matt over fern ar inte sammanfaller med den arliga forandring som 
presenteras av SCB. Svarigheten uppstar i ett lage dar riktaldern hojs samtidigt 
som den uppmatta och kommunicerade medellivslangden for det senaste aret 
minskar. Aven i det sammanhanget skulle en lagstiftning om att inte forandra 
riktaldern oftare an vart femte ar kunna oka forstaelsen hos allmanheten da det 
sammanfaller med de femariga livslangdstabellema.

Ovriga synpunkter

Intradesdlderns betydelse
Tyngdpunkten i forslagen och analysen i promemorian ligger pa hojda 
pensionsaldrar. Det finns goda skal till det da det, som framfors i promemorian, 
vager tyngre att skjuta pa pensionsuttaget, varmed livslangdens paverkan pa 
pensionens storlek minskar, an att borja arbeta ett ar tidigare. Svensk Forsakring 
vill dock understryka att det inte ska forringas att en lag intradesalder med tidiga 
pensionsavsattningar bidrar till hojda pensioner genom ranta-pa-ranta-effekten 
over en lang tidsperiod.

For att uppna en tillracklig pension har saval intrades- som uttradesaldern liksom 
arbetets omfattning betydelse. Svensk Forsakring efterlyser mot den bakgrunden 
ett stbrre fokus pa det totala arbetslivets langd och omfattning fran politiskt hall.

5.4.1 Fbrvarvsvillkor for ratt till garantipension fr3n 65 Sr
Saval Pensionsgruppen som arbetsgruppen anger att det overgripande syftet med 
forslagen som presenteras i promemorian ar att sakra en godtagbar niva pa 
framtida pensioner och att trygga valfarden genom att hantera de demografiska 
utmaningar som en okande andel aldre innebar. For att gora det kravs en hogre 
sysselsattningsgrad och fler arbetade timmar.

Mot den bakgrunden ifragasatter Svensk Forsakring den foreslagna 
undantagsbestammelsen som ger fortsatt ratt till garantipension fran 65 ar om den 
enskilde under minst 44 ar har haft pensionsgrundande inkomst som for vart och 
ett av aren har uppgatt till lagst tva inkomstbasbelopp. Det minskar vardet av 
arbete for dem som har arbetat heltid jamfort med dem som kan ha arbetat deltid 
och darmed far en lagre pension.

Det ar fullt rimligt att ett val utveckiat samhalle tillhandahaller ett skyddsnat i form 
av ett grundskydd for de allra mest utsatta. Garantipension ar samhallets skydd till 
dem med de allra lagsta pensionerna. Genom undantagsbestammelsen skapas 
emellertid tva grupperingar inom gruppen av de mest utsatta individerna i 
samhallet, de som far ga i pension vid 65 ar och de som far ga i pension senare. 
Vardet av att omfattas av undantagsbestammelsen dkar dessutom over tid 
vartefter riktaldern hojs.

Svensk Forsakring befarar att fdrslaget om en undantagsbestammelse riskerar att 
leda till att fortroendet for pensionssystemet som helhet minskar.
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