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En jämnare och mer aktuell utveckling av 
inkomstpensionerna, Ds 2015:6 
LO har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade promemoria och lämnar 
följande synpunkter. 
 
Inledning 
LO anser att, givet dagens konstruktion av pensionssystemet, så är en 
funktion som balanseringen nödvändig. Balanseringen har till uppgift att 
säkra systemets finansiella stabilitet och långsiktiga förmåga att betala ut 
pensioner enligt de åtaganden som gäller. 
 
LO anser dock att det är mycket angeläget att Pensionsgruppen diskuterar 
frågan om inkomstpensionens finansiering, dvs. om 16 procent är tillräckligt 
för att garantera långsiktigt hållbara pensionsnivåer.  
 
Ett förslag är exempelvis att låta dagens premiepensionsfonder vara kvar 
men att inte tillföra några nya medel. Den del av pensionsavgiften som idag 
går till premiepensionen kan istället exempelvis föras över till 
inkomstpensionen. Då ökar inkomsterna till inkomstpensionssystemet vilket 
innebär att balanseringen stängs och dagens pensioner ökar.  
 
Ett avskaffande av premiepensionen innebär att dagens pensioner blir högre 
genom att sparandet i ekonomin blir lägre. Detta är också önskvärt eftersom 
sparandet i svensk ekonomi redan idag är för högt och efterfrågan och 
sysselsättningen därför är för låg. 
 
Synpunkter på förslagen 
 
Balanstalet 
LO anser att det är önskvärt att komma tillrätta med den volatilitet som den 
nuvarande konstruktionen av balanstalet innebär. En dämpning av 
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balanseringens effekter är därför önskvärd. Frågan är dock hur stor en sådan 
dämpning ska vara. Ju kraftigare dämpning som görs, desto mindre blir den 
årliga effekten för pensionärerna. Å andra sidan riskerar förloppet att dra ut 
på tiden. En förlängd balanseringsperiod kan innebära att 
finansieringsproblemen åtgärdas till fullo först efter lång tid, vilket till 
exempel kan innebära att buffertfonden påverkas negativt. Det innebär 
också en annan fördelning mellan pensionärer i olika födelseårgångar. Hur 
stor dämpning som väljs blir således en kompromiss mellan olika 
hänsynstaganden. 
 
LO delar bedömningen att en begränsning till en tredjedel av 
balanseringsbehovet är en lämplig kompromiss mellan balanseringens 
effekter på kort och lång sikt. 
 
Inkomstindex 
LO delar bedömningen att nuvarande konstruktion av inkomstindex är 
komplicerad och gör det svårt att genomskåda vad som föranleder en viss 
indexökning. Frågan uppkommer särskilt när indexförändringen avviker 
från den aktuella inkomstutvecklingen för dem som förvärvsarbetar – 
särskilt när indexet utvecklas svagare. Ett mer aktuellt index, som närmare 
följer den aktuella inkomstutvecklingen, gör det lättare att förstå och 
acceptera såväl negativa som positiva svängningar i pensionernas 
utveckling. 
 
LO anser att det inkomstindex som föreslås har en enkel konstruktion. 
Indexförändringen som påverkar pensioner och pensionsbehållningar beror 
enbart på utvecklingen i snittinkomsten föregående år jämfört med året 
närmast dessförinnan. LO tillstyrker därför förslaget. 
 
 
Med hälsning 
Landsorganisationen i Sverige 
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