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REMISSVAR TCO
Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
Ds 2017:18
Refnr: S2017/02900/SF
Allmänt
TCO har beretts tillfälle att yttra sig över departementspromemorian
Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18). I promemorian
föreslås att ett karensavdrag ersätter karensdagen som självrisk i
början av en sjukperiod. Karensavdraget föreslås beräknas till 20
procent av den sjuklön den försäkrade skulle ha fått under en
genomsnittlig vecka eller, i de fall den försäkrade inte får sjuklön, till
att motsvara ersättningen för en hel sjukpenningdag vid
kalenderdagsberäknad sjukpenning och 20 procent av den
sjukpenning den försäkrade skulle få genomsnittligt i en vecka vid
arbetstidsberäknad sjukpenning. Det lämnas till arbetsmarknadens
parter att i kollektivavtal närmare reglera beräkningen av
karensavdraget.
TCO tillstyrker departementspromemorians förslag. TCO ser det som
mycket positivt att de tjänstemän som har koncentrerad arbetstid får
en mer rimlig självrisk med karensavdrag jämfört med den självrisk
tjänstemän med koncentrerad arbetstid kan få med karensdag. Det är
framförallt tjänstemän som arbetar inom sektorer där sådan
koncentrerad arbetstid är vanligt, såsom exempelvis inom flyget eller
inom vård- och omsorg, som kommer att få en rimligare självrisk i och
med införandet av ett karensavdrag.
Däremot ser TCO inget skäl att öka avdraget för den som blir sjuk en
del av dag. Beräkningsmodellen innebär att självrisken ökas på ett
omotiverat sätt för den som är sjuk bara en del av en dag. TCO föreslår
därför att grundregeln ska vara avdrag enligt förslaget men att vid
sjukfrånvaro del av dag ska avdraget kunna justeras utifrån hur stor
del av arbetsdagen den försäkrade har varit sjukfrånvarande.
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TCO vill även särskilt lyfta fram som positivt att arbetsmarknadens
parter ges möjlighet att i kollektivavtal närmare reglera beräkningen
av karensavdraget.
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