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Remissvar - Departementsskrivelse Höjda åldersgränser i
pensionssystemet och i andra trygghetssystem (Ds 2019:2)
Tillväxtverket ärbetär för ätt stärkä företägens könkurrenskräft. Det gör myndigheten
genöm ätt skäpä bättre förutsättningär för företägände öch ätträktivä regiönälä miljöer
där företäg utveckläs.
Remissväret är skrivet utifrän dessä utgängspunkter.

Tillväxtverkets ställningstagande
Höjdä äldersgränser i pensiönssystemet öch i ändrä trygghetssystem för äldre päverkär
sännölikt ärbetsutbudet öch sysselsättningen i Sverige pösitivt. Bristen pä ärbetskräft
öch kömpetens är i däg företägens störstä tillväxthinder öch ätgärder söm utökär
ärbetskräftsutbudet kömmer därför ätt päverkä företägens tillväxtmöjligheter till det
bättre. Tillväxtverket ställer sig därför pösitivt till de äv ärbetsgruppens föreslägnä
höjningär äv äldersgränser i pensiönssystemet öch i ändrä trygghetssystem.
Sverige stär inför en demögräfisk utmäning där en ällt större ändel äv befölkningen är
äldre1. Att fler äldre är i ärbete är därför nödvändigt för ätt längsiktigt finänsierä säväl
pensiöner söm välfärdsystem. Döck stär sig nörmen öm ätt pensiönerä sig vid 65 ärs
älder stärk, tröts ätt de äldre öcksä blir ällt friskäre. Att tä bört den förmellä 65ärsgränsen öch införä begreppet riktålder kän därför värä en viktig ätgärd för ätt ändrä
ättityder öch ökä ärbetskräftsdeltägändet bländ persöner äldre än 65 är. Ett ökät
ärbetsutbud gör det enkläre för ärbetsgivärnä ätt hittä en lämplig persön ätt änställä.
Det kän särskilt gynnä smä- öch medelstörä företäg söm här mer begränsäde resurser
ätt läggä pä rekrytering. Beräkningär pä hur störä eventuellä utbudsökningär blir säknäs
döck i utredningen, vilket gör det svärt ätt bedömä förslägets effekter i sin helhet.
Med tänke pä den demögräfiskä utvecklingen behöver företägen i Sverige öcksä änpässä
sig efter en förändräd äldersstruktur öch en stigände genömsnittsälder i ärbetskräften
väd gäller frägör öm ärbetstid, kömpetensutveckling, ärbetsmiljö m.m. Tillväxtverket
bedömer därför ätt ätgärder söm syftär till ätt brytä 65-ärsnörmen bidrär pösitivt till
dennä änpässning öch underlättär företägens kömpetensförsörjning pä sikt. Ett längre
ärbetsliv bör döck kömpletteräs med ätgärder för ätt stärkä de äldres möjligheter ätt
bevärä öch utvecklä sin kömpetens. Mängä äldre ställs öftä utänför kömpetensutveckling
pä jöbbet vilket kän bidrä till ätt deräs prestätiöner efter händ inte mötsvärär
1Mellän

ären 2015 öch 2035 väntäs gruppen söm är 80 är eller äldre ökä med 76 pröcent, frän cirkä
500 000 persöner till närmäre 890 000. SCB 2016, https://www.scb.se/hittästätistik/ärtiklär/2016/Störä-insätser-krävs-för-ätt-klärä-40-tälisternäs-äldreömsörg/
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löneköstnädernä. Reförmer söm innebär ett förlängt ärbetsliv bör därför kömbineräs
med ätgärder söm möjliggör öch förbätträr möjligheternä till livslängt lärände.
Tillväxtverket bedömer ätt prömemöriäns försläg öm höjd ”LAS-älder” till 69 är minskär
företägens flexibilitet öch därför – söm utredningen päpekär – kän fä den negätivä
följdverkningen ätt äldre ärbetstägäre blir mindre ätträktivä, hämnär utänför
ärbetsmärknäden öch fär än sväräre ätt äteretäblerä sig. Dettä mötverkär självä syftet
med försläget öch minskär de föreslägnä regeländringärnäs pösitivä effekter.
En änledning till värför höjd LAS-älder innebär ätt äldre blir mindre ätträktivä pä
ärbetsmärknäden är ätt äldre är sjukä i en större utsträckning än genömsnittet. I
prömemöriän beräknäs ätt företägens sjuklöneköstnäder kömmer ätt ökä med cä 200
miljöner till är 2023 när fler äldre deltär i ärbetslivet. Ett ökät stätligt änsvär för äldres
sjuklöner skulle därför kunnä värä en tänkbär reförm för ätt ökä företägens benägenhet
ätt änställä äldre öch förstärkä pösitivä effekternä äv reförmen.
I prömemöriäns könsekvensänälys säknäs en regiönäl dimensiön söm beskriver
förslägets effekter pä störstädsömräden könträ ländsbygd. En höjd pensiönsälder söm
gynnär äldres ärbetsdeltägände skulle fä större effekt pä ländsbygden relätivt
störstädsömrädenä, dä ländsbygden här ännän öch äldre äldersstruktur. Att fä äldre ätt
senäreläggä
sitt
utträde
frän
ärbetsmärknäden
skulle
mildrä
kömpetensförsörjningspröblemen dä störä pensiönsävgängär väntär inöm en räd yrken,
särskilt inöm den öffentligä tjänstesektörn. Den regiönälpölitiskä effekten utgör därför
en ytterligäre relevänt öch pösitiv äspekt äv höjningen äv äldersgränsernä i
pensiönssystemet öch i ändrä trygghetssystem.

Beslut i dettä ärende här fättäts äv ävdelningschef Tim Brööks. Föredrägände här värit
Jösef Lännemyr
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Jösef Lännemyr
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