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Cirkulärreferat 1-2011
Fråga om kvittning vid beräkning av pensionsförlust
Det har ansetts att det inte är rimligt att ett överskott i fråga om tjänstepension får kvittas mot
förlust av allmän pension.
I ett yttrande den 15 november 2010 anförde nämnden bl.a. följande.
Pensionsförlust
”MH kommer att få vidkännas pensionsförluster till följd av trafikskadan. Bolaget har beräknat
dessa förluster i nämndpromemorian. Förlusten av allmän pension har beräknats till 26 817 kr
om året. I fråga om tjänstepension har det vid beräkningen i stället uppkommit ett överskott.
Nämnden har, i och för sig, inget att invända mot bolagets beräkningar i dessa delar. Den invändning som nämnden har gäller den beräkning av pensionsförlusterna som bolaget har gjort
på sid. 33 i nämndpromemorian, där också bolaget argumenterar för sin ståndpunkt. Bolaget
anser sålunda att pensionsförlusten ska beräknas enligt den s.k. differensmetoden, vilket innebär
bl.a. att ett överskott i fråga om tjänstepension får kvittas mot förlusten av allmän pension.
Nämndens överväganden.
De beräkningsmodeller som nämnden tillämpar i fråga om förlust av allmän pension och förlust
av tjänstepension är schablonberäkningar. Att nämnden har valt att tillämpa sådana beräkningar
beror på att det är svårt – för att inte säga omöjligt - att göra exakta beräkningar i fråga om förmåner som oftast ligger långt fram i tiden. Det beror också på att systemen är komplexa. Det
ligger i sakens natur att sådana beräkningar inte är exakta. Allmän pension och tjänstepension
ger arbetstagaren pension från helt skilda system. Exempelvis bygger beräkningsmodellen för
tjänstepension på bl. a. antaganden dels att tjänstepensionen uppgår till vissa bestämda procentsatser (13 % för inkomster upp till 7,5 inkomstbasbelopp, 68 % på inkomster mellan 7,5 och 20
inkomstbasbelopp och 35,5 % på inkomster mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp), dels att pensionen tas ut livsvarigt. Reglerna om tjänstepension ger möjlighet för en arbetstagare att genom
egna val av försäkringsform, förvaltning och uttagstid förfoga över försäkringen. Mot nu angiven bakgrund är det inte rimligt att kvittning sker på det sätt som bolaget föreslår. Sammanfattningsvis bör MH få ersättning för förlust av allmän pension med 26 817 kr om året. Detta belopp bör han få från 65 år och livsvarigt. Någon förlust av tjänstepension får han inte vidkännas.”
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