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Remissvar

Inkomstpensionstillägg, Ds 2020:7

Yttrande

Svenskt Näringsliv avstyrker förslaget.

Svenskt Näringsliv har under de senaste åren i ett antal remissyttranden framhållit fördelarna
med det nu befintliga allmänna pensionssystemet där premiepensionen utgör ett
komplement till inkomstpensionen. Liksom alla pensionssystem är en väsentlig förutsättning
att de är stabila och överskådliga under lång tid. Det är också angeläget att
pensionssystemet är livsinkomstbaserat, avgiftsbestämt och fonderat i så hög grad som
möjligt. Stora förändringar kräver väsentliga konsekvensanalyser.

Synpunkter på förslaget

Svenskt Näringsliv välkomnar att utredningen lyfter den problematik som finns med det så
kallade respektavståndet, d v s att säga skillnaderna i ekonomiskt utfall för de pensionärer
som har pensionsinkomster till följd av arbete och intjänad livstidsinkomst och de
pensionärer som aldrig haft arbetsinkomster. Skillnaderna är förhållandevis små och än
mindre kombination med bostadstillägg. Svenskt Näringsliv är också helt enig med
utredningen om att den som har arbetat ett helt arbetsliv bör ha ett betydligt bättre utfall i
pension än den som aldrig haft arbetsinkomster.

Förslaget har emellertid väsentliga brister. Det svenska allmänna pensionssystemet bygger
på en livsinkomstprincip där en persons samlade inkomster under ett helt yrkesliv skall
avspeglas den pension som sedermera kommer att utbetalas. En pensionär som arbetat
under ett helt yrkesliv får därmed pension i enlighet med den inkomst som vederbörande
tjänat in. Livsinkomstprincipen påverkas således av dels yrkesval men även av omfattningen
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av yrkesarbete. En person som arbetat deltid under hela eller stora delar av ett yrkesliv får
enligt den princip som lades fast när pensionssystemet förändrades till dagens system, en
lägre pension. Motsvarande följer ju även av de tjänstepensionssystem som den absoluta
majoriteten av anställda i Sverige omfattas av genom kollektivavtal mellan
arbetsmarknadens parter.

Genom att förslaget innebär att man önskar lyfta vissa grupper av pensionärer, som
uppenbarligen inte arbetat för fullt intjänande, frångår man den helt avgörande principen att
livsinkomsten skall avspeglas i pensionsutfallet. En annan bärande grundpelare i dagens
pensionssystem är att det ligger utanför statsbudgeten med korrelation mellan intäkter och
utgifter. Den principen bryts genom utredningens förslag. Svenskt Näringsliv framhåller att
ett väl fungerande pensionssystem, oavsett om det är i allmän eller avtalad regi, förutsätter
såväl långsiktighet som förutsägbarhet.
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