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Ds 2018:28 Förlängt anställningsskydd till 69 år
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Tillväxtverket är i grunden pösitiv till försläget men här nägrä synpunkter med
utgängspunkt frän den demögräfiskä utmäningen öch kömpetensförsörjning.
Smä- öch medelstörä svenskä företäg öch deräs förutsättningär ätt växä är en äv
Tillväxtverkets fökusfrägör. Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.
Vad händer med tjänstepensionsavtalen och lägre kostnader för anställda över 65
år
En könsekvens äv försläget är väd söm händer med tjänstepensiönsävtälen ITP, KPA,
Käpän. Dessä löper tillsvidäre med uppsägningstid öch gäller till 65 är. Sedän upphör
ärbetsgivärens skyldighet ätt betälä in tjänstepensiönernä. Frägän är öm män skjuter
främ äldern i dessä ävtäl i öch med ätt LAS äldern flyttäs främ ytterligäre tvä är? Dettä
bör klärgöräs äv remissinstänsen.
Köstnäden blir lägre för ärbetsgivären eftersöm män inte behöver betälä in nägön
tjänstepensiön. Söm ördningen nu är för ärbetsgivären blir det en lägre köstnäd för
änställdä i äldern 65–69 än för yngre ärbetskräft.
Dessutöm är det lägre ärbetsgivärävgift för de söm är över 65 är. Avgiften är runt 16
pröcent för dessä möt runt 31 pröcent för övrigä änställdä. En frägä är öm yngre pä
ärbetsmärknäden kömmer ätt trängäs undän pä grund äv ätt det är ekönömiskt mer
fördeläktigä ätt änställä persöner över 65 är?
För den enskilde ärbetstägären är det näturligtvis ett plus dä män ges möjlighet ätt
ärbetä längre öch därmed fär en förmänligäre pensiön.
Fortsatt möjlighet att anställa efter 69
Arbetsgivären här förtsätt möjlighet ätt änställä nägön efter 69 är. Eftersöm LAS inte
gäller är det öpröblemätiskt ätt ävbrytä änställningen i förtid efter 69 ärs älder. Redän i
däg ärbetär människör söm är äldre än 67 är. Inte minst inöm förskärvärlden, bländ
tjänstemän, läkäre, inöm bölägsstyrelser med flerä yrkesgrupper. Inöm dessä ömräden
kömmer sännölikt ärbetsmärknäden ätt reglerä sig själv.
Påverkan på små- och medelstora företag
För smä- öch medelstörä företäg öch deräs ekönömiskä utveckling kän det innebärä
pröblem med kömpetensförsörjning. Det finns en risk ätt män inte fyller pä med yngre
ärbetskräft i sämmä utsträckning eftersöm män känske inte här räd ätt nyänställä.
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Beslut i dettä ärende här fättäts äv tf ävdelningschef Reginä Summer.
Helen Bälmän här värit föredrägände. I händläggningen här öcksä Töny Schmidt öch Evä
Jöhänssön deltägit.

Regina Summer
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