FÖRDJUPNING:
Flexpension i tjänsteföretag
En överenskommelse mellan
Unionen, Sveriges Ingenjörer
och Almega
Inledning
Frågan om flexpension skakade om avtalsrörelsen 2016 och vi hade en situation där
över 10 000 av Unionens medlemmar var beredda att gå ut i strejk för att få
förmånen. En fredspliktsinvändning satte processen på halt men tvistefrågan
kvarstod. Inblandande parter, Unionen, Sveriges Ingenjörer och Almega beslutade
sig för att försöka lösa frågan och efter intensiva samtal och förhandlingar
tecknades den 22 februari 2017 en överenskommelse om flexpension i
tjänsteföretag.
Denna skrift vänder sig alltså till dig som har ett kollektivavtal på din arbetsplats
och tillhör tjänstesektorn. Är du osäker på vilket kollektivavtal du har så fråga din
arbetsgivare, gå in här: www.unionen.se/rad-och-stod/om-kollektivavtal/sokkollektivavtal eller hör av dig till oss på 0770-870 870.
Överenskommelsen om flexpension i tjänstesektorn innehåller totalt åtta punkter
och den här skriften tar sikte på flexpensionens två delar – höjd avsättning till din
tjänstepension samt förstärkt möjlighet att gå ned i tid mot slutet av arbetslivet. De
två delarna är inte beroende av varandra.
Syftet med den här broschyren är att du ska få veta mer om vad flexpension är,
varför det är viktigt samt vad som är specifikt för lösningen i tjänstesektorn.
För att sätta flexpension i sitt sammanhang följer här en kort genomgång av det
svenska pensionssystemet

Kort om det svenska pensionssystemet
Det svenska pensionssystemet bygger på två delar, den lagstadgade allmänna
pensionen och den kollektivavtalade tjänstepensionen vilket för tjänstemän i privat
sektor oftast innebär ITP 1 eller ITP 2. Utöver det har många också ett privat
pensionssparande.

Allmän pension
Varje år avsätts 18,5% av den pensionsgrundande inkomsten till den lagstadgade
allmänna pensionen, alla som arbetat eller bott i Sverige får allmän pension som
grundas på alla inkomster du betalar skatt för. Hur stor den allmänna pensionen
blir beror på många faktorer, t ex livsinkomst, hur många år man arbetat, hur
premiepensionens kapital förvaltas och när pensionen tas ut.
I det orangea kuvertet från Pensionsmyndigheten och på www.minpension.se kan
du få mer information om din egen allmänna pension.

Tjänstepension
På en arbetsplats med kollektivavtal omfattas i stort sett alla anställda av förmånen
tjänstepension som
kompletterar den allmänna
pensionen. Arbetsgivaren
betalar in avsättningen och
det vanligaste för
privatanställda tjänstemän
är att man omfattas av ITPplanen och antingen har
ITP 1 eller ITP 2.

ITP 1
Är du född 1979 eller senare omfattas du av ITP 1 som är en premiebestämd
tjänstepensionsplan vilket innebär att storleken på den premie som betalas in till
pensionen är bestämd på förhand. Hur stor pensionen blir i slutändan beror på hur
mycket premier som betalats in, vilken avkastning på kapitalet man får samt vilka
avgifter man betalat för förvaltningen. Inbetalningarna görs från den månad du
fyller 25 och fram till att du fyller 65 år, överenskommelse om inbetalningar efter
65 kan göras direkt med arbetsgivaren.

ITP 2
Den som är född 1978 och tidigare har ITP 2 planen men det är också möjligt för
arbetsgivare som tecknat kollektivavtal efter 2006 att istället tillämpa ITP 1 för alla
anställda oavsett födelseår.
ITP 2 består av en förmånsbestämd del och en premiebestämd del, ITPK.
Förmånsbestämd innebär att storleken på pension är bestämd i förväg till en viss
procentats av slutlönen. Slutlönen vid pensionsåldern är därför avgörande för hur
stor pensionen blir. ITPK-delen som är premiebestämd betyder att arbetsgivaren
betalar in en på förhand bestämd premie och hur stor den delen av din pension blir
beror på samma saker som för den som omfattas av ITP 1.

Sammanfattning
ITP 1 (samt ITPK) ger ingen garanterad pensionsnivå, det är premien som är
bestämd. De premier som betalas in och hur de placeras och förvaltas avgör hur
stor den framtida pensionen blir.
ITP 2 garanterar en viss pension, det vill säga förmånen – pensionen är bestämd
och beräknas med en på förhand bestämd procentsats på slutlönen.
Vill du veta mer om din tjänstepension kan du antingen läsa informationen i det
röda kuvertet från Collectum alternativt gå in på www.minpension.se och
www.rådgivningstjänst.se

Flexpension – varför?
Bakgrunden till att flexpension införs i våra kollektivavtal och omfattar fler och fler
på svensk arbetsmarknad bottnar i huvudsak i något väldigt positivt – vi blir allt
friskare och lever allt längre. Dock får detta konsekvenser för bland annat vår
pension.

Allmänna pensionen sjunker
Den allmänna pensionen sjunker till följd av att vi lever längre samtidigt som vi går
i pension vid ungefär samma ålder. SCB:s befolkningsprognos från 2014 visar att
fram till 2060 ökar antalet pensionärer kraftigt samtidigt som den delen av
befolkningen som jobbar stadigt minskar. Enligt samma prognos kommer vi ha en
befolkning där 14 % av alla som lever i Sverige är över 75 år och en medellivslängd
på imponerande 90 år.
De förändrade demografiska förhållandena innebär helt enkelt att fler pensionärer
behöver försörjas under en längre tid samtidigt som det är färre som arbetar. Dina
pensionspengar ska också räcka under längre tid och idag går ekvationen inte ihop.
I takt med att den allmänna pensionen sjunker blir den del som utgörs av
tjänstepension allt viktigare och får större ekonomisk betydelse än tidigare. Det är
därför vi nu genom flexpension stärker upp och fyller på din tjänstepension genom
att höja avsättningarna.

Arbeta längre
En annan viktig aspekt i sammanhanget är att vi med stor sannolikhet både vill,
kan och av ekonomiska skäl kommer behöva jobba längre. I juni 2015 presenterade
AMF resultatet av en stor intervjuundersökning om pension där 83 % av de
intervjuade svarade att de tror att fler skulle arbeta längre om de kunde styra sin
arbetstid de sista åren av arbetslivet.

Det är rimligt att slutet på arbetslivet blir mer flexibelt och grundar sig på
individens önskemål och livssituation. Medan en del vill gå ned i tid av olika
anledningar vill en del fortsätt arbeta så länge som möjligt med högre pension i
slutändan, det handlar om valfrihet.
För att underlätta att fler ska orka jobba längre innebär flexpension i tjänstesektorn
förutom högre avsättningar till tjänstepensionen även en förstärk möjlighet att gå
ned i tid från 62 års ålder.
Flexpensionens två delar – pengar
och tid är inte beroende av varandra.

Avsättning till flexpension i
tjänsteföretag
När?
Från och med den 1 november 2017
införs ökade avsättningar till
tjänstepensionen för anställda på
företag i tjänstesektorn som omfattas
av ITP-avtalets
ålderpensionsbestämmelser det vill
säga anställda som fyllt 25 men inte 65 år.
Konstruktionen bygger på att premien till flexpension från och med 2017 års
avtalsförhandlingar successivt byggs ut till totalt max 2 % utöver nuvarande
avsättningar. Hur mycket den byggs ut med per år avgörs av hur mycket
märkessättande förbunds avtal inom Svenskt Näringsliv, det vill säga Industrin,
kommer fram till. Avsättningen för anställda på företag inom tjänstesektorn görs
med ett års fördröjning i förhållande till Industriavtalen.
För 2017 gäller därmed en avsättning på 0,2 %.

Hur?
Du behöver inte göra något, det är din arbetsgivare som betalar in
flexpensionspremien månadsvis till Collectum som en kompletterande
pensionspremie till ITP-planen (ITP1 eller ITPK). Den kompletterande premien
ska beräknas på den pensionsmedförande lönen för pensionsförmåner enligt ITP1
respektive ITP2. Premierna kommer att placeras på ditt pensionskonto i enlighet
med de val som redan gjorts för övriga premier.

Andra lösningar än ITP
För anställda som inte omfattas av ITP1 eller ITPK, t.ex. anställda som har avstått
från ITP eller anställda med så kallade tiotaggarlösningar, ska en individuell eller
lokal överenskommelse träffas om hur avsättningen till flexpension ska göras.

Möjlighet att avstå
Specifikt för flexpension i tjänsteföretag är att arbetsgivare kan bestämma att det är
möjligt för anställda att avstå avsättningen till flexpension.
Frågan om möjlighet till avstående för tjänstemännen ska tillåtas eller inte är en
fråga som arbetsgivaren ska informera om enligt 19§ MBL. Om det också råder
förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL är en öppen fråga. Den lokala fackliga part,
vars arbetsgivare vill tillåta avstående, och som vill få inflytande över formerna för
denna hantering har alltid möjlighet att begära förhandling enligt 12 § MBL
Om företaget tillåter är det möjligt att vid ett tillfälle per anställning avstå från
flexpension enligt följande:
•

Alla befintligt anställda tjänstemän kan avstå från flexpension i tjänsteföretag
genom att lämna besked om det under perioden 1 november 2017 till 28
februari 2018.

•

Nyanställda kan lämna besked om att avstå från flexpension i tjänsteföretag
tidigast vid tillträdesdagen och senast två månader därefter. Detta innebär att
ett anställningsavtal innehåller den överenskomna lönen respektive avsättning
till flexpension och besked om att eventuellt avstå kan lämnas först vid
tillträdesdagen.

•

De som under anställningen fyller 25 år kan lämna besked om att avstå från
flexpension i Tjänsteföretag under två månader efter 25-års-dagen.

•

Vid övergång av verksamhet eller då kollektivavtal tecknas kan tjänstemännen
lämna besked om att avstå från flexpension i tjänsteföretag senast två månader
efter att flexpension i Tjänsteföretag börjat gälla.

Arbetstagarens val
Parterna är överens om att ett avstående ska vara tjänstemannens eget beslut och
får inte vara villkorat i förhållande till förmåner i anställningen. Arbetsgivaren kan
inte heller på annat sätt generellt förutsätta individuella avståenden på företaget.

Arbetsgivarens ansvar att dokumentera
Det är arbetsgivaren som ska dokumentera att tjänstemannen valt att avstå från
avsättning till flexpension, och anmäla detta till Collectum. Skulle frågan komma
upp är det arbetsgivaren som måste kunna visa att tjänstemannen valt att avstå.

Vad får man istället?
Om man väljer att avstå avsättningen till flexpension får man en höjning av den
fasta kontanta lönen med lika mycket som den aktuella avsättningsnivån till
flexpension är, för 2017 innebär det 0,2%.
Den som avstått flexpension får inte del av kommande avsättningar, varken som
pensionspremie eller lön.

Möjlighet att återta avståendet
Om du har avstått avsättning till flexpension och fått motsvarande procent vid
avståendetidpunkten som lön, kan du återta avståendet och få den aktuella
kollektiva premienivån som pensionspremie istället förutsatt att arbetsgivaren
godkänner det. Det är alltså arbetsgivaren som bestämmer om det går att hoppa
tillbaka in i flexpensionssystemet. Om och på vilket sätt den pensionspremie som
erhålls ska avräknas mot lön bestäms efter överenskommelse mellan tjänstemannen
och arbetsgivaren.

Avsätta mer till flexpension
Det är alltid möjligt att träffa individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och
arbetstagare om ytterligare avsättningar än vad som anges i avtalet för flexpension i
tjänsteföretag. En sådan överenskommelse gäller så länge man kommit överens om
och ytterligare avsättningar görs företrädelsevis inom ramen för pensionsplanen
(ITP 1 eller ITPK)

Nedgång i tid
Möjlighet att ansöka om att gå ned i tid vid slutet av arbetslivet har varit en del i alla
system för flexpension som införts. I flexpension för tjänsteföretag har parterna
kommit överens om att ta in en förstärkt möjlighet om att gå ned i arbetstid från 62
års ålder.
Förutsättningen är att det kan ske med motiverad hänsyn till verksamhetens krav
och behov. Ansökan ska göras skriftligt och arbetsgivaren ska skyndsamt pröva
den.Om överenskommelse träffas ändras anställningens sysselsättningsgrad
permanent. Företrädesrätt till högre sysselsättningsgrad enligt
anställningsskyddslagen 25 a § gäller dock inte.

Utgångspunkter
Om tjänstemannen tillhör ITP2 ska arbetsgivaren fortsätta att anmäla inkomst till
Collectum utifrån tjänstemannens tidigare sysselsättningsgrad. Om rörlig lön
förekommer behövs en överenskommelse träffas om hur den ska hanteras.
Utgångspunkten är att rörlig lön fortsättningsvis ska anmälas utifrån tidigare
sysselsättningsgrad med beaktande av faktisk förtjänst, ny sysselsättningsgrad och
eventuellt förändrat lönesystem.

Minskningen i tid görs i pensioneringssyfte, skyldigheten att anmäla inkomst enligt
tidigare sysselsättningsgrad upphör om tjänstemannen tar anställning hos annat
företag eller bedriver verksamhet som kan ge inkomst.

Vad ska jag tänka på när jag går ner i arbetstid?
Att gå ned i arbetstid innebär att lönen minskar i motsvarande grad. Det är därför
viktigt att tänkta på att en lägre lön kan påverka ersättning vid sjukdom och
arbetslöshet genom att sjukpenning/-ersättning, sjuklön och sjukpension från ITP,
nivå på A-kasseersättning och inkomstförsäkring baseras på den inkomst man har.
En lägre lön kan också påverka avsättning /intjänandet till allmän pension
beroende på inkomstnivå.

Förhandling
Om överenskommelse inte träffas om nedgång i arbetstid ska arbetsgivaren
underrätta tjänstemannen och dennes fackliga organisation när det finns en klubb
eller förening på företaget om detta samt om skälen till varför överenskommelse
inte kan träffas. Den fackliga organisationen kan begära både lokal och central
förhandling. Vid en sådan förhandling anses ansökan avse en deltid om 80 %
oavsett tidigare sysselsättningsgrad. Träffas inte överenskommelse i förhandlingen
gäller arbetsgivarens beslut även fortsättningsvis.
Arbetsgivarens beslut att avslå en ansökan kan inte prövas rättsligt om
arbetsgivaren prövat ansökan och motiverat sin bedömning utifrån verksamhetens
krav och behov.

Kontakta oss
Har du ytterligare frågor och funderingar, kontakta dina förtroendevalda på
arbetsplatsen, ditt regionkontor eller hör av dig till oss på 0770-870 870

