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Samarbetet mellan pensionssystemen

Mellan vAra tvA stora pensionssystem - folkpensioneringen och arbets-
pensioneringen - har f46n fdrsta b6rjan funnits ett omfattande samarbete.
Detta samarbete har sk{tt narmast i tekniska frAgor, sAdana, som htinfdr
sig till pensionstrygghetdns praktiska skbtsel, och foljaktligen har det inte
varit ktint bland allmiinheten. Pensionssystemens koexistens kan tvZirtom
nAgon g6ng ha sett ut atf vara mindre fredlig. Samarbetet mellan pensions-
systemen har emellertid kontinuerligt okat och funnit nya former.

I den s.k. KPP-rekomlnendationen, d?ir de kdinda socialpolitikerna Pekka
Kuusi, Jaakko Pajula och Teivo Pentiktiinen framfdrde sin mening om vissa
centrala frAgor inom socialpolitiken, forutsattes diven att samarbetet mellan
folkpensioneringen och arbetspensioneringen skulle utvecklas. Pd grund
av denna rekommendation har man nu borjat ett utrednings- och plane-
ringsarbete. Det dr meningen att skrida till 6tgtirder pd tre fronter.

For effektiveringen u], a"n service, som riktar sig till pensionss6kan-
dena, skall man utreda hpruvida folkpensioneringens och sjukforstikringens
ftiltorganisation skulle kunna b6rja betjdna Sven arbetspensionssokandena.
Detta skulle vara till nytfa i synnerhet for arbetspensionss6kanden, som i

samband med skotseln $v sina sjukforsiikringsiirenden skulle kunna gora
sin pensionsansokan anhtingig. PA s6 sdtt kunde de personers antal okas,
som ltimnar rAd i pensionstirenden.
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Slukdagpenningen 2ir for niirvarande sekundair i den meningen, att den
utg6r endast till den del den dverstiger arbetspensionens belopp. Sjuk-
dagpenning kan utbetalas 6ven oberoende av arbetspension, varvid den
forsdkrades r?itt till arbetspension overg6r till Folkpensionsanstalten. Detta
system har dock ej i alla avseenden fungerat pd ett for de fdrstikrade till-
fredsstiillande siitt. Ddrfor har man beslutat utreda, huruvida de fOrstikra-
des sttillning skulle forbiittras, om sjukdagpenningens och arbetspensionens
inbordes ordning skulle dndras.

Samarbetet utvecklas vidare tiven pA teknisk niv6, n6rmast i frAgor som
dr forknippade med kommuniceringen av uppgifter mellan pensions-
systemen.

Ur arbetspensioneringens synvinkel tir en av de absolut viktigaste fr6-
gorna just nu att hoja arbetspensionernas niv6. I samband med niv6-
hojningen nodgas man omprdva dven samordningen av arbetspension och
folkpension. De ovanntimnda utvecklingsfr6gorna bildar ocks6 en helhet
med arbetspensionernas nivAfdrh6jning. Det Eir Onskvtirt, att man 96r
snabba framsteg idessa fr6gor, och att man finner losningar, som tillfreds-
stiiller samtliga parter.

Det livliga samarbetet mellan Folkpensionsanstalten och arbetspen-
sioneringen bevisar, att det rAder en god grannsiimja dem emellan. I var-
dera ltigret medger man, att s6vtil folkpensionen som arbetspensionen be-
hovs med tanke pA det fortsatta utvecklandet av pensionstryggheten i v6rt
land. Det dr dven tydligt, att man allt allmdnnare tror, att dessa system
endast med forenade krafter kan utvecklas pA s6 stitt, att de forstikrades
intressen blir beaktade.

Matti Uimonen
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MARTTI LEHTINEN

Delpensione ur ldkarens synvinkel

lnforandet av delpensioner, arbetspensioneringens senaste reform, kan an-
ses vara s6viil progres$ivt som dndam6lsenligt. Reformen har dock dven
sedan lagiindringen tralt ikraft f6rblivit ganska oktind din sA ltinge och
givit upphov till mAnga fr6gor.

Den fdrsta av dessa iir, hur de medicinska fdrutsattningarna for invalid-
pension tindras efter lagiindringen. Man har sagt, att invalidpensionen
baserar sig pd en social invaliditetsdefinition, som har en medicinsk grund.
I arbetspensioneringen h,rade redan innan delpensionsreformen blev aktuell
antagits en princip, enli$t vilken den medicinska orsaken inte bundits vid
n69on invaliditetsgrad eller -procent, utan vid varje pensionssokande sker
en individuell provning av den medicinska orsakens inverkan p6 veder-
borandes arbetsf6rmAga. Detta har medfort, att i stirskilda fall, under
exceptionella arbets- ell
sjukdomar, lyten eller s
grund. Denna princip bd
vdnder sig fortfarande i1

sionsavgorandet. Man fa
utan man uppskattar del

er 6vriga sociala forh6llanden, dven relativt sm6
kador har kunnat vara tillfyllest som medicinsk
stdr tiven efter reformens ikrafttrtidande. Man an-
nte av n6gon invaliditetsgrad som grund f6r pen-
stslAr inte sjukdomens menliga inverkan teoretiskt,
is direkta inverkan p6 vederborandes arbets- och

fdrviirvsform6ga. Samma ttinkestitt eir uppenbarligen p6 vrig till olycksfalls-
forstikringen.

DA man hittills i a pensionspraktiken i vissa fall beviljat full pen-
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sion pA grund av jiimf6relsevis lindrig medicinsk orsak torde man inte
kunna utgA ifr6n, att endast hiilften av den skulle forsl6 till delpension.
I delpensionsreformen sker enligt min uppfattning inte nAgon egentlig sdnk-
ning av troskeln betriiffande de fordringar, som sttills pA sjukdomen, lytet
eller skadan.

Den medicinska grunden dr sA gott som of6rtindrad. Det viisentliga tir
inte sjukdomens svdrighetsgrad, utan de tindringar, den fdrorsakat i ar-
betsf6rmAgan. Den nya invaliditetsdefinitionen understryker och reder ut
de sociala faktorernas betydelse i invaliditetsbedomningen, den avliigsnar
inte behovet av medicinsk utredning och bertittigar inte till att pruta p6
nivAn for informationen ang6ende sokandens hiilsa vid pensionsavgorandet.

Det andra problemet giiller det praktiska ltikararbetet: pd vilket stitt
fortindras till foljd av delpensionsreformen den liikares uppgift och roll,
som skriver utldtande f6r invalidpensionsansdkan? Liikarna dr vana vid att
skriva utl6tanden ang6ende s.k. full arbetsoformAga. I allmdnhet har man
dessutom fdrutsatt, att han medelst datum anger tidpunkten for invalidi-
tetens bdrjan och lika exakt dess upphorande. lnvaliditeten har jtimstiillts
med sjukledighet, frAnvaro fr6n arbetet, och invalidpensionen har vanligen
betytt, att vederborande avg6tt frdn arbetslivet, hdgst har man accepterat
tillfiilligt, oregelbundet och till sin avldning obetydligt arbete under pen-
sionstiden.

Efter delpensionsreformen podngteras i invaliditetsbedomningen be-
tydelsen av de till arbetet anslutna och sociala faktorerna. I pensionsav-
gdrandena nodgas man ofta efter mAngahanda utredningar att forst av-
gora, huruvida sdkanden bor anses vara arbetsofdrmogen till den grad,
som f6rutsiitts i arbetspensionslagarna, dvs. om arbetsformAgan nedgAtt
med minst tv6 femtedelar, och i jakande fall m6ste man dnnu precisera
uppskattningen s6, att det blir utrett huruvida arbetsformAgan nedg6tt med
tre femtedelar. I denna uppskattning dr uppgifterna om vederbOrandes
ldnenivA, om fortindringarna i denna, om hans dterstdende arbetsform6ga
och om hans faktiska m6jligheter att med den skaffa f6rvtirvsinkomster av
storsta betydelse. Vid overvtigandet av dessa faktorer har uppgifterna i

ItikarutlAtandet en viktig andel. Man kan dock ej fdrutsiitta, att ldkaren
i sitt utlAtande pA ett uttdmmande stitt ldmnar samtliga uppgifter, som be-
hovs for avgorandet, eller att han ens skulle kunna erhAlla uppgifter om
t.ex. variationerna i patientens forvtirvsinkomst o a d; ett undantag kan
hdr vara firmaltikare. Det tir klart, att ltikaren under giillande lagstiftning
ofta befinner sig i en situation, diir han har uteslutande medicinska upp-
gifter om patienten och diir han saknar tillrtickliga grunder f6r en tillfor-
litlig uppskattning av, huruvida hans patient dr delvis, helt eller inte alls
arbetsfdrmdgen.
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Det fdreligger motstridigheter i, vad t.ex. sjukforsiikringen och privata
forstikringsanstalter fordrar av ltikaren, och vad som fr6n arbetspensione-
ringens sida skulle 6nskas att ingdr i liikarutl6tandet.

Enligt min uppfattning bor ltikaren da han skriver utldtande om inva-
liditet ha 6tminstone en grov bild av, huruvida patienten helt och hAllet iir
franvarande fran arbete, eller om han fortsdtter arbeta regelbundet, och
om sA iir fallet, vilka 6ndringar som skett i arbetet och forvdrvsinkomsten.

A andra sidan borde han kiinna till, huruvida utldtandet behovs f6r sjuk-
dagpenning och/eller invalidpension. Det vtisentliga i ltikarutlAtandet tir,
att den ger tillrticklig information om patientens htilsa, beskriver de
viisentliga sjukdomarna, deras gang och de iindringar de medfort, savdl
psykiska som somatiska, savtil organiska som funktionella, och att det
innehaller de uppgifter, som dr av betyderse f6r prognosen angAende ar-
betsf6rm6gan. I den del, som gtiller slutsatser borde ltikaren mAhdinda vara
forsiktigare iin forr. Att ntimna invaliditetsprocenten i detta sammanhang
dr ingen hjtilp vid avgorandet av pensionstirendet. I oklara fall kunde ltika-
ren i min mening noja sig med att ange sin uppfattning om, huruvida de
medicinska forutsdttningarna f6r invalidpension f6religger, och ltimna sjtilva
avgorandet till pensionsanstalten.

For det tredje skall jag betrakta, ntir medicinska orsaker skulle kunna
anses tillstyrka beviljande av delpension. Delpensionen tir ofta ett mellan-
skede, som leder fr6n arbetslivet till full pension eller tvtirtom, fran pen-
sion till full arbetsform6ga. Delpensionen dr rehabiliteringsvdnlig. Den tir
praktisk i fall, diir den forsiikrade pd grund av sjukdom, lyte eller skada
n6dgas dvergA till ett annat yrke eller att i sitt f6rra yrke 6verg6 till andra
uppdrag, till annan arbetstid e.d. s6, att forvdrvsinkomsten nedgAr vtisentligt.
Delpensionen liimpar sig vtil p6 fall, dtir en l6ngvarig sjukdom, som ktinne-
tecknas av sdmre och bdttre perioder, medfor omvtixlande sjukledighet
och arbetsperioder och en ktinnbar stinkning i arbetsinkomsten. Ett exem-pel htirpa dir schizofreni. Vissa sjukdomar, t.ex. kroniska lungsjukdomar,
kan medfdra variationer i arbetsformagan under olika drstider, och fdljden
dr motsvarande variationer i fdrv€irvsinkomsten. Vissa stressjukdomar och
av anstrdngning foranledda, t.ex. i sddana yrken, som fordrar kroppsliga
anstrtingningar smdrtor, som hd116r fran senor, muskler eller skelett, eller
bland stressjukdomarna de s.k. psykosomatiska sjukdomarna, blodtrycks-
sjukdomen, ulkus etc. kan tvinga ltikaren att forordna, att patienten avstar
fran sddana arbetsskeden, som medfdr toppanstrangning och att han av-
st6r fr6n t.ex. overtids-, ackords- eller skiftesarbet". o, dessa f6rtind-
ringar medfor en siinkning av forvtirvsinkomstnivan, som kan uppskattas
bli lAngvarig, torde i dessa fall delpension komma i fr6ga, beroende av
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sjukdomens eller skadans art antingen fortsatt eller f6r viss tid beviljad.
Ett svArt problem tir, i vilken mdn man vid delpensionsavgdrandet kan stdda
sig p6 uppskattning, t.ex. pA medicinska uppgifter baserad prognos om,

hur sokandens arbetsf6rm6ga i framtiden kommer att nedg6, och i vilken
m6n det krtivs, att nedgSngen i forvtirvsinkomsten redan ar ett faktum'
I allmdnhet bdr man viil utgA ifrAn, att villkor fdr beviljande av delpension
iir ett visst, tydligt pensionsfall, en viisentlig fdrdndring i vederbdrandes
hdlsa och f0ljaktligen i hans arbetsformAga.

Erfarenheterna hittills i praktiken om delpensionsansdkningarna har
varit mindre uppmuntrande. Den stora allmainheten och med den kanske
ocks6 en del av ltikarkaren har tydligen missuppfattat meningen med lag-
Eindringen och framfor allt de brdktal, som ing6r i invaliditetsdefinitionen,
ntimligen tv6 resp. tre femtedelar. Den blankett, som avsetts f6r skatte-
myndigheterna, dr Inte ltimplig for utskrivande av utl6tande fdr invalidpen-
sion, och uppgivandet av invaliditetsprocent riicker inte till grund for av-
gorande i delpensionsdrende. En persons medicinska invaliditet om 40o/s
och den omstiindigheten, att hans arbetsformflga nedgdtt med 40 o/s eller
ZlS, ar tu6 skilda saker.

En annan allmtin missuppfattning f6religger, da man p6 grund av en

ringa foriindring i arbets- och forvtirvsform6gan ansoker om delpension:
en fabriksarbetare fdr ryggen skadad och nddgas overgA till ett ltittare
arbete, som betingar en timl6n pA 5,20 mk i stiillet fdr 5,40 mk i det forra
arbetet. Fabrikens liikare skriver ut intyg f6r delpension. NedgAngen i ar-
betsformAgan matt enligt inkomstniv6n iir ej tillrticklig i detta fall. Ett villkor
for, att delpensionsreformen skulle bli verklighet var, att praktiken vid
handliiggningen av arbetspensioner inte skulle goras striingare, d.v.s. en

p"rson, som fdre lagiindringen var berdttigad till full pension iir det fort-
farande. Det Eir inte rditt att 6t en Aldrande skogsarbetare med flera sjuk-
domar, som inte har nAgra mojligheter att fortstitta med sitt forra arbete
eller fA annat arbete, skriva ett utlAtande, ivilket en invaliditet pA 400/o

konstateras och foreslSs beviljande av delpension.
Trots de negativa erfarenheterna ser jag delpensionen som en god,

positiv losning. Det skulle kanske ha varit lyckligare, om den planerade
hojningen av pensionsnivdn skulle ha hunnit bli verklighet samtidigt med

deipensionerna. DA skulle man ha haft n6got att ta hiilften av. For mAngen

arbetspensionsforstikrad skulle med sakerhet nAgot slags mOjlighet till
dubbel pension varit mera pi sin plats. Jag hoppas, att utveckllngen av

delpensionspraktiken finner sina riitta fdror, fdr att denna reform skulle
fylla sin uppgift som trygghet for de delvis arbetsfora. Jag tir beniigen att
vara optimist och tror, att delpensionssystemet kommer att f6 stor be-

tydelse i framtiden.
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VEIKKO HALLENBERG

AvgAngsbidrag i vissa europeiska
!dnder

Att avgAngsbidrag utg6r till arbetstagare eller tjiinsteman, vars arbetsfor-
h6llande upphort utan hans fdrskyllan verkar vara en produkt av 1g60-talet.
I flera europeiska ldnder har ett system med avgangsbidrag tagits i bruk
under det g6ngna Artiondet. liven for Finlands del kan man konstatera, att
principbeslutet, avtalet mellan arbetsmarknadsorganisationerna, gjordes 6r
1969 ehuru systemets verksteillighet inleddes f6rst pa 7O-talets sida. De
svenska arbetstagarnas och tjanstemannens avgdngsbidragssystem har
presenterats tidigare i denna tidskrift. Av de ovriga nordiska ldnderna dr
det bara Norge som har ett system med avg6ngsbidrag medan Danmark
och lsland saknar ett sAdant. Systemet tycks ha brett ut sig till de flesta
EG-liinder. I det foljande redogdrs f6r avgdngsbidragen i vissa liinder.

I Norge avtal mellan arbetsmarknadsorganisationerna

Norsk Arbeidsgiverforening (NAF) och Landsorganisasjonen i Norge (LO)
har genom ett omsesidigt avtal bragt avgdngsbidragssystemet i kraft frAn
1. '1. 1966. Under systemet faller personer, som dr anstiillda vid NAF:s
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medlemsfdretag. Aven sAdant foretag kan falla under systemet, som star
utanfor NAF men som har kollektivavtal med medlemsforbund till LO.

En foruts?ittning for erhAllande av avg6ngsbidrag dir, att 50-69-6rig
person sagts upp utan egen forskyllan. Den allmiinna pensions6ldern i

Norge itrTO Ar. Arbetsforhdllandet b6r ha fortgdtt minst 10 6r i ett och sam-
ma foretag eller 20 6r med avbrott, som ej iir ltingre iin fem 6r, och dA
b6r arbetsforhAllandet ha fortg6tt oavbrutet minst tre 6r omedelbart f6re
det upphorde. Person, som blir erbjuden liimpligt arbete i samma foretag
eller koncern, iiger inte rtitt till avgAngsbidrag.

De ovan sagda forutstittningarna giiller Sven byggnadsbranschen, diir
en person som inte uppfyller villkoren betrtiffande arbetsforhallandets ltingd
har rtitt till avgdngsbidrag pA foljande villkor:
a) han har erh6llit sin huvudsakliga utkomst frAn byggnadsbranschen un-

der de tjugo senaste 6ren,
b) han har anmiilt sig till arbetsformedlingen och har inte lyckats tA ar-

bete under de fem fdrsta minaderna,
c) sedan han erhSllit avg6ngsbidrag uppst6r rdtt till nytt avg6ngsbidrag

efter ytterligare tio 6r, under vilka han erhAllit sin huvudsakliga utkomst
i branschen.
AvgAngsbidragets belopp tir 2500 kr for en, som dr 50 Ar (100 Nkr :

66,90 mk 2. 8. 1973). Avg6ngsbidragets belopp stiger successivt s6, att en
65-6ring utf ar 7 000 kr. Dtirefter sjunker beloppet s6, att en 67-6ring f6r
6 000 kr, en 68-6ring f6r 5 000 kr och en 69-6ring 3 000 kr. I sistntimnda fall
fAr avg6ngsbidragets belopp dock inte overstiga den l6n, vederborande
skulle ha fAtt, om han skulle ha kunnat fortstitta sitt arbete till 70 Ars Alder.

AvgSngsbidragets genomsnittliga belopp har varit drygt 4 700 kronor.
Fallen har varit omkring ettusen per 6r'

For skotseln av systemet har centralorganisationerna grundat en fond,
och for den tillsatt en styrelse med fyra medlemmar. Styrelsen handliigger
ansdkningarna. Beredningen av 6rendena samt Ovriga praktiska angeltigen-
heter sk6ts av Rikstrygdeverket. Systemet finansieras genom arbetsgivar-
avgifter, 26 kronor per Arsarbetstagare (61 1971).

England: ett lagstadgat system

Bakgrund till det engelska systemet utgdrs av uppfattningen, att arbets-
tagaren och tjtinstemannnen har tiganderiitt till sitt arbete, dvs. att han

genom sitt arbete i foretaget skaffat en viss rtitt till sin produktionsinsats,
en ratt som vdxer i styrka och omfattning ju mera, ju ldngre har arbetar i

fdretaget. Av denna orsak fdljer av uppsdgningen vissa forluster av ideell
karaktiir:
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1) hans invanda levnadsform fdrtindras,
2) hans avancemangsmojligheter upphdr,
3) hans under Arens Iopp intjtinade form6ner forsvinner, och
4) hans uppstigningsskydd och den ovriga trygghet som en stiker arbets-

plats erbjuder gAr forlorade.

Denna inst?illning ans6gs himma arbetskraftens rorlighet. lEngland
stadgades en lag om avg6ngsbidragen, som trtidde i kraft 6. 12. 1965.
Lagen gtiller alla personer som st6r i arbetsforhAllande, oberoende av vad
de utfor for arbete. Undantag utgors dock av fdljande kategorier:

- personer, vilkas arbetsforh6llande efter fyllda 18 6r fortg6tt oavbrutet
kortare tid dn '104 veckor,

- personer, vilkas arbetstid per vecka dr kortare tin 21 timmar (normal-
veckan har 42 timmar),

- personer, som n6tt pensions6ldern, miin 65 6r, kvinnor 60,

- stuvare,

- fiskare, vilkas enda lon utgdrs av andel i fAngsten,

- sjdmtin i handelsflottan,

- statens tjiinstemtin och ansttillda inom den nationella h?ilsovdrden,

- personer, vilkas arbetsfdrhAllanden avtalats riicka en best?imd tid,

- person, som dr gift med sin arbetsgivare,

- hembitrdden, som dr ndra sltikt med sina arbetsgivare.

Till avgAngsbidrag iir beriittigad person, vars arbetsforhdllande upph0rt
p6 grund av eller huvudsakligen dtirfor, att arbetsgivarens behov att l6ta
utfora visst arbete eller arbete p6 viss plats minskat eller upphdrt, eller
att arbetsgivaren nedlagt sin verksamhet helt eller for viss tid, dock for
minst 8 veckor. Den omstdndigheten saknar betydelse, varfor arbetsgiva-
ren behdver mindre arbetskraft. Huvudsaken 5r, att dtgtirden leder till in-
skrdnkning av arbetskraften.

Avg6ngsbidragets storlek best?ims pA grund av arbetsfdrhdllandets
liingd, 6ldern och l6nen p6 fdljande stitt: for varje 6r arbetsforh6llandet
fortgAtt mellan Aldrarna 41 och 65 6r (4,l och 6O f6r kvinnor) uppkommer
ett avgdngsbidrag, som motsvarar l6nen for en och en halv vecka; f$r varje
6r arbetsfdrhAllandet varat mellan Aldrarna 22 och 41 Ar uppkommer ett
avg6ngsbidrag, som motsvarar en veckas l6n, och f6r varje 6r arbetsfdr-
hdllandet fortgAtt mellan dldrarna 18 och 22 Ar uppkommer ett avg6ngs-
bidrag, vars storlek tir en halv veckolon. Dessutom har avgdngsbidragets
belopp begrtinsats pA tvA olika stitt:
1) arbetsforhillandets l?ingd tas ibeaktande fdr hogst de 20 sista 6ren,
2) den del av veckolonen, som eventuellt overstiger f, 40' beaktas ej.
Maximibidraget blir sdlunda 20x1t/2xf,40 : f, 1200 (t 1 : 9,015 mk
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2.8. 1973). Det genomsnittliga avgAngsbidraget har varit c. g 250. Bidraget
dlr skattefritt. Arligen har utg6tt i genomsnitt drygt 250 000 avgAngsbidrag.

Om avg6ngsbidrag skall ansdkas inom sex m6nader frAn arbetsfor-
h6llandets upphorande. Ans6kningen skall goras skriftligt och ltimnas till
arbetsgivaren, som utbetalar bidraget. Arbetsgivaren kan pA ansokan fA
tillbaka 50 0/e av det bidrag han utbetalat, sedan statens avg6ngsbidrags-
fond utrett att uppsdgningen berott av orsak, f6r vilka redogjorts ovan.
Om arbetsgivaren pd grund av oformAga att betala eller av annan orsak
inte utbetalar avg6ngsbidrag, utbetalas den av staten.
Arbetsgivarna erltigger varje vecka 6.3 p fdr manlig och 2.9 p for kvinnlig
arbetstagare, som fyllt 18 6r men ej 65 (kvinnor 6O), och som arbetar minst
21 timmar i veckan. Avgifterna uppbtirs i samband med arbetsgivarnas
obl i gatoriska fol kpensionsfdrstikri ngspremie.

Det tir givet, att forvaltningen fdr detta system tir rtitt omfattande. Sys-
temet skots som en del av statsforvaltningen. Huvudstaben dr arbetskrafts-
ministeriet, varut6ver det finns nio regionala och 200 lokala byrAer med tal-
rika tjiinstemdn.
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I Belgien erfordras, att ftiretaget Iiiggs ned

lBelgien har ett avgAngsbidragssystem fungerat frdn 61 1960. Det baserar
sig p6 lag. Senast har systemet endrats genom lag den 28.7.1971.

Under lagen faller personer, som utfor arbete i f6retag med minst 2O
arbetstagare eller tjtinstemtin. Erstittning kan utbetalas till sAdana per-
soner sedan foretaget lagts ned. Detta anses ha skett, om arbetskraften
minskats med minst 75 /e.

At person, som stAtt minst ett 6r i arbetsforhAllande och som forlorar
sitt arbete pA grund av f6retagets nedltiggning, utbetalas som engAngs-
ersdttning

- fdr varje 6r i arbetsf6rhAllandet fore 45 6rs Alder 1 000 fr (100 BF :
9,9 mk 2. 8. 1973),

- f6r varje 6r i arbetsforh6llandet efter fyllda 45 Ar 2000 fr.
EngAngserstittningen utbetalas dock inte, om personen pA arbetsgiva-

rens initiativ kunnat placeras i arbete hos annan arbetsgivare med samma
lon, under forutsiittning, att hans arbetsforhAllande ddr fortg6r minst sex
mAnader.

Dessutom kan till person utgd fortsatt bidrag f6r 12, i vissa fall for
18 mdnader under forutsiittning, att han registrerats som arbetsl6s arbets-
s6kande. SAsom dylikt bidrag utbetalas under de fyra fOrsta m6naderna
hiilften av skillnaden mellan vederborandes fulla lOn och arbetsloshets-
bidraget. Under de fyra fdljande mAnaderna utgAr hiilften av skillnaden
mellan 415 av den tidigare lonen och arbetsloshetsbidraget, och under de
fyra diirpA f6ljande mAnaderna skillnaden mellan 3/5 av lonen och arbets-
loshetsbidraget. Till sist sagda belopp utgAr dock bidrag f0r tio mAnader
till person, som ar Sldre iin 5O 6r eller kontorsanstdlld over zl0 Ar, eller
som 6r handikappad. Vid faststiillandet av den tidigare l6nen tas ej den
del av mdnadslonen ibeaktande, som dverstiger 14000 fr. lfall personen
i frdga efter det han fdrlorat sitt arbete deltar i yrkesutbildning, utbetalas
till honom fortsatt bidrag p6 samma siitt som till arbetslos ovan, dock s6,
att den 6vre lonegrdnsen iir 30 00O fr i mAnaden. lfall han mottar ett nytt
arbete, som tir sdmre avlonat dn det tidigare, utbetalas till honom enligt
ovan relaterade stadganden pA sA siitt, att i st?illet f6r arbetsloshetsbi-
draget tas hans l6n i det nya arbetsforhAllandet och lonens 6vre grdns dr
30 000 fr i mAnaden.

Eng6ngsersattningen utbetalas i sin helhet av den sista arbetsgivaren.
Det fortsatta bidraget betalas dtiremot av staten. lfall den sista arbets-
givaren inte utbetalar ersdttningen, kan den avskedade krtiva sitt tillgodo-
havande hos stikerhetsfonden, till vilken varje arbetsgivare inbetalar 75 fr
per Arsarbetstagare oberoende av f6retagets storlek.

15



I Frankrike omfattar kollektivavtalen besttimmelser om avgAngsbidrag

Enligt en forordning, som utfardades den 13. 7. 1967 i Frankrike, skall
samtliga kollektivavtal omfatta minimibestiimmelser angAende avgAngs-
bidrag 6t personer, som avskedats av annan orsak dn grav forseelse' Mi-
nimibesttimmelserna tilleimpas tiven pd personer inom branscher, dtir kol-
lektivavtal ej gtiller. MinimiavgAngsbidraget utgdr l6nen for 10 timmar
eller 1l2O av m6nadslonen multiplicerad med antalet 6r i senaste arbets-
forh6llande. Vederborande bdr ha varit anst?illd hos den sista arbetsgiva-
ren minst tv6 6r. Arbetsgivaren st6r for hela kostnaden.

Arbetstagarna bidrar till avgAngsbidragens kostnader i lrland

llrland har man stadgat om avgflngsbidrag ilagen den 13.7. 1967, som
senast tindrats Ar 1971. Under lagen faller praktiskt taget alla arbetstagare
mellan 16 och 70 6r samt de funktiondrer, vilkas Arsfdrtjiinst under de Wd

senaste 6ren fore avskedandet inte overstiger g 1600 (1 f' : 9,015 mk
2. 8. 1973).

F6rutsdttningarna f6r erh6llande av avg6ngsbidrag iir vad orsaken till
arbetsforhAllandets upphorande betr?iffar desamma som i England' Ett oav-
brutet arbetsforh6llande p6 minst tv6 6r berattigar till ett avg6ngsbidrag
i ett f6r allt, varutover ett veckobidrag kan komma i frAga, som bestdms
enligt vederborandes 6lder, liingden pA hans arbetsforhAllande och den
tidigare lonen. Beloppet av det avgAngsbidrag, som utbetalas i ett f6r allt,
tir lonen for en vecka multiplicerad med antalet 6r i arbetsf6rh6llandet.

Person iir ej beriittigad till veckobidrag, om han ej ?iger riitt till det som
eng6ngsutbetalning utg6ende bidraget. Veckobidrag utg6r, om avskedan-
det 6tfoljs av arbetsloshet eller sjukdom. Veckobidragets storlek iir i nor-
mala fall 50 o/e av den tidigare l6nen. Bidragets storlek inklusive de av
socialvarden beviljade beloppen far uppg6 till hogst 90o/s av l6nen. Varje
6r, som arbetsforh6llandet varat fram till 41 Ars 6lder bertittigar till en

veckas bidrag, och varje ytterligare 6r efter fyllda 41 6r till WA vecko-
bidrag. Maximibeloppet ?ir dock bidrag for 67 veckor, och minimibeloppet
bidrag f6r 4 veckor.

For f6rvaltningen av systemet har en avgangsbidragsfond grundats.
Till den erltiggs avgifter av b6de arbetsgivarna och de i arbetsf6rhAllanden
st6ende arbetstagarna. For de sistntimndas de iir det alltsd fr6ga om ett
system, som liknar fdrsiikring. Arbetsgivarnas premie dr dubbel jamfort
med arbetstagarnas.

Det avg6ngsbidrag, som utgdr i ett for allt, utbetalas av vederbdrande
arbetsgivare. Han har m6jlighet att fa 55 % av beloppet tillbaka frdn
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fonden. Beloppet stiger, om engdngsutbetalningens belopp har overstigit
20 96nger den avskedades veckolon, eller om arbetsgivaren minst tre
veckor tidigare anmtilt uppstigningen av de ansttillda till arbetskraftsmyn-
digheterna. Veckobidraget utbetalas i sin helhet av fonden.

Italiens system baserar sig pA ltinenivAn

Det italienska avgAngsbidragssystemet baserar sig pd en lag, som gavs
den 5. 11. 1968. Lagen gtiller personer iarbetsforh6llanden iindustriella
foretag. lledande stiillning stdende personer faller emellertid utanfor
lagens tilliimpning. Byggnadsindustrin i sin helhet faller tivens6 utanfdr
lagen. Forutstittning for utbetalning av i lagen avsedd fortsatt erstittning
ar, att vederborande forlorar sitt arbete pA grund av minskning av arbets-
kraften iforetaget eller av, att f6retaget eller dess avdelning upphdr med
sin verksamhet. Erh6llande av bidrag fdrutstitter, att arbetsforhAllandet i

foretaget fortg6tt minst 13 veckor. Bidragets belopp Ar 213 av vederboran-
des l6n for den regelbundna arbetstiden med beaktande iiven av till honom
ulg6ende arbetsloshetsbidrag. Bidrag utg6r for hogst 180 dagar. lfall
vederborande deltar i yrkesutbildning, kan bidrag utgd dven for ltingre tid.
DA utbetalas dessutom iutbildningsbidrag 6@ lire per dag (10O lire :
0,582 mk 2. 8. 1973).

Forutom fortsatt erstittning betalas till alla avskedade ett avgAngsbidrag
i ett for allt, vars belopp faststtillts genom kollektivavtal. Storleken av
tjtinstemans avgdngsbidrag dr vanligen en m6nads lon per 5r i arbetsfor-
h6llandet. Avgdngsbidraget utbetalas av arbetsgivaren.

Den fortsatta ersdttningen utbetalas av statens socialfdrsiikringsanstalt.
Detta system finansieras av de industriella arbetsgivarna, som inbetalar
O,3o/o av de personers lonesumma, fdr vilka obligatorisk arbetsloshetsfor-
sdkring skall upptas. Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna avtalar
om premiens storlek.

Holland - inget avgAngsbidragssystem

lHolland finns inget allmtint system for avgdngsbidrag. Ddr anses, att den
relativt l6nga lagstadgade uppstigningstiden medfort, att det frivilliga av-
gAngsbidragssystemet inte brett ut sig. Uppsiigningstidens ltingd bestiims
enligt lag s6, att den iir en vecka for varje 6r arbetsf6rhdllandet fortgAtt
efter 21 6rs 6lder, dock hogst 13 veckor. AvgAngsbidragsanordningar fore-
kommer ivissa enskilda foretag och inom vissa industrier. T.ex. isocker-
fabriker utbetalas enligt ett riksomfattande avtal i avg6ngsbidrag lonen for
en halv vecka per 6r i arbetsfdrhAllandet, dock minst l6nen for tre veckor
och hogst f6r 13 veckor.
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Avskedspeng i Tyska Ftirbundsrepubliken

Liksom i Holland har man i Forbundsrepubliken avtalat om avskedspeng
i kollektivavtal. lnom tvA stora industrier, metall och kemi, efterkoms unge-
ftir likadana system. F6rutstittning for erh6llande av bidraget tir 40 6rs
Alder och 10 6rs oavbrutria arbetsforhAllande. Maximalt kan avg6ngsbi-
draget uppga till nio mdnaders l6n i metall och till sex mAnaders l6n i ke-
miska industrin. Inom textilindustrin har man i tvd regionella avtal kommit
overens om ersdttningar ifall av rationaliseringar.

"Alderdomsbidrag" i Luxemburg

lnom ramen f6r denna skrivelse kan man dven ndmna "Alderdomsbidraget"
i Luxemburg. Sddan utgSr till personer, som avskedats frAn ett lAngvarigt
arbetsforhAllande och som inte annu fAr pension. Tjtinstemtinnen utfAr tre
mAnaders lon for ett arbetsforh6llande, som varat minst 14 6r, sex m6-
naders lon fdr ett som varat minst 20 6r och nio m6naders lon fdr ett, som
varat minst 25 dr. Till arbetstagarna utgdr en mdnads lon for arbetsforh6l-
lande, som varat fem 6r, tv6 mdnaders l6n for ett, som varat minst 10 6r
och tre m6naders lon for ett som varat minst 15 6r.

Gemensamma drag i de europeiska systemen
AvgAngsbidragssystemen i de olika ltinderna har flera gemensamma drag
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I samtliga liinder ansluter sig bidraget till arbetsforhAllande. lngenstans har
bidraget nAgon priigel av socialv6rd. Avg6ngsbidrag utbetalas ej heller till
person, som uppn6tt pensionsAldern.

En central fr6ga i avg6ngsbidragssystemen dr orsaken till arbetsf6r-
hdllandets upph6rande. I detta avseende iir de renodlade avg6ngsbidrags-
systemen inne p6 samma linjer. Arbetsforhdllandet fdr inte vara upphdrt av
orsak, som beror av arbetstagaren eller tjtinstemannen sjdlv. Orsaken bor
vara sddan, att den leder till inskrdinkning av arbetskraften, vilket kan ske
iform av nedliiggning av foretaget eller avdelning dtirav, men tiven av
annan orsak foranledd minskning av arbetskraft kan komma i frdga. Denna
forutsiittning fdr utbetalning av avgdngsbidrag har uttalats klart f6rutom
i det finldndska och svenska systemet dven i det engelska, irltindska, ita-
lienska och belgiska systemet. Norges stadgande om "utan egen orsak"
och Frankrikes om "annan grav forseelse" leder i praktiken till samma
resultat.

Likadant drag isystemen dr dven, att de for utbetalning av bidraget
kriiver, att arbetsfdrhdllandet fortg6tt en viss period. Perioderna varierar
dock riitt kraftigt - frAn 10 6r i Norge till 13 veckor i ltalien.

Skillnader i systemen finns betrdiffande den ldigre Aldersgrdnsen f6r de
till avg6ngsbidrag bertittigade. I de nordiska ltinderna har form6nen riktats
till de iildre arbetstagarna, enligt huvudregeln till dem, som fyllt 50. Diir-
emot finns i de flesta andra Itinders system praktiskt taget ingen liigre
dldersgriins. Aldern tir dock av betydelse tiven diir, ty avgdngsbidragets
belopp stiger med stigande 6lder.

De ovriga europeiska ltinderna awiker klart fr6n de nordiska i, att av-
gAngsbidragets belopp i dem bundits vid avl6ningen. 56 iir fallet dven i

det svenska tjtinstemannasystemet.
En skillnad finns dven dtirvid, att de 6vriga europeiska systemen gtiller

endast arbetsforhAllanden av bestdende karaktiir eller ock foretag med
endast bestAende arbetsplatser. Utanf6r Norden faller branscher, som
motsvarar vAra KAPl-branscher, inte under avgdngsbidragssystemen.

Fr6n de nordiska systemen avviker de ovan relaterade systemen Sven
i det avseendet, att arbetsgivaren utbetalar avgAngsbidraget till den av-
skedade, och att han i vissa fall kan fd en del av det utbetalda beloppet
tillbaka frdn fonden.

Ett fr6n de andra systemen awikande drag ing6r i det irlilndska sys-
temet, dtir iiven arbetstagarna deltar i systemets finansiering. Ett dylikt
forstikringselement saknas i de dvriga systemen.
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Nya cirkuldr
Nr 11 14. 6. 1973
Nr 12 19. 6. 1973

Nr 13 24. B. 1973

Nr 14 6. 9. 1973

Ny blankett for ldkarutl6tande . . .

H6jning av folkpensionen och den allmdnna
familjepensionen
Hojning av folkpensionen och den allmtinna
fam iljepens ionen
Blankett fdr utredning av foretagares arbets-
inkomst

Arbetspensionsanstalterna

Arbets p e n s i o n s a n sta lte rn a

Arbetspens i onsansta lterna

Arbetspensionsanstalterna

KIRSTI SUOMIVUORI

Den genomsnittliga
fam i lj epe ns ionstagaren

lfr6n arbetspensloneringen har familjepensioner utbetalats sedan 5r 1967.
Under de gAngna sex 6ren har familjepensionen blivit ett betydande slag
av penslonstrygghet redan med tanke pd form6nstagarnas antal. P6 basen
av denna mtingd gdr det redan att f6rsoka f6 en klar statistisk bild av pen-
sionstagarfamiljerna och deras medlemmar.

TvA tredjedelar av familjepensionstagarna dr ensamstAende dnkor

Vid utgdngen av 61 1972 giillde drygt 30000 familjepensioner enligt arbets-
pensionslagarna. Av dessa hade cirka ettusen beviljats efter kvinnlig for-
m6nsl6tare. Av s6dana familjepensioner, som beviljats efter man, var tvi
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tredjedelar sAdana, diir iinkan ensam var formdnstagare. I ungefiir 30 pro-
cent av fallen var f6rm6nstagare tinka och barn, och i cirka 3 procent var
endast barn penslonstagare. Barnen i den senaste gruppen dr antingen
helt f6riildral6sa, barn fr6n mannens tidigare iiktenskap eller uti-barn. I

tabell 1 kan ses de beviljade familjepensionernas fordelning enligt f6r-
m6nstagare.

Tabell t. Ftirdelningen av familjepensioner, som beviliats efter man, enligt ftirminstagare,
Ar 1972.

Pensioner
St o//o

20 245
8 910
1 059

67,0
29,5

3,5

Totalt 30 214 100,0

Pensionerna som bdrjat utg6 61 1972 fdrdelar sig i det niirmaste pA

samma stitt. De ensamstAende tinkornas andel har dock nedgAtt nAgot.

Att de ensamst6ende dnkornas andel iir sA stor som den dr beror
framfdr allt pA formAnsl6tarnas 6ldersstruktur. Statistik ang6ende denna
finns tillgtinglig for de pensioners del, som borjat Ar 1972. Av de manliga
f6rmdnsldtarna hade tre av fyra fyllt 50 och varannan 60 6r. Medel6ldern
var 58 6r. Av tabell 2 framgdr en mera detaljerad 6ldersfdrdelning'

Tabell 2. De manliga ftirmAnslAtarnas genomsnittsAlder. Avser familiepensioner, som btiriat
Ar 1972.

FormAnstagare

Endast iinka
Anka och barn
Endast barn

7,3
6,2
8,5

1 1,5
15,3
21,3
29,9

Pensioner
o//o

Formdnsl6tarens 6lder
31. 12. 1972 6r

548
465
639
866

1 146
1 600
2240

Under 40
4H4
4s-49
50-54
55-59
6H4
65-

7 504 100,0Totalt
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Den ensamstAende 6nkan dr i genomsnitt 60 Ar

Med ensamstdende tinkor avses idet foljande de fall, dtir endast dnkan
f6r familjepension. St6rsta delen av familjepensionerna faller under denna
rubrik. De ensamstdende iinkornas genomsnitts6lder ijr n6rmare 61 6r.
Drygt tre fjdrdedelar har fyllt 55 ar, och cirka 30 procent har sjdlva passe-
rat pensionsdldern 65 6r. En mera detaljerad fordelning framgdr av tabell 3.
Med undantag for en lEitt f6ryngring fOr?indras bilden inte avsevdrt, trots
man begrdnsar sig till att betrakta de pensioner, som begynt Ar 1972.
Gruppernas medelildrar avviker frdn varandra endast med nagra m6nader.

Tabell 3. Aldersftirdelningen av ensamstAende dnkor, som fAr familjepension. Avser pen-
sioner, som utbetalats Ar 1972.

Den typiska dnkefamiljen: mor och tvA barn

Med tinkefamilj avses i det foljande de fall, diir f6rm6nstagarna bestdr av
bAde dnda och barn. PA basen av statistik rir det mdjligt att karakterlsera
en typisk tinkefamilj. Familjens moder dr i genomsnitt 4s 6r, och i familjen
finns - sasom sig b6r i en statistisk familj - 1,94 barn i genomsnitts-
dldern 12 6r.

I jtimfdrelse med de ensamst6ende tinkorna iir allts6 de dvriga i genom-
snitt femton 6r yngre. Av iinkorna med familj ar tva tredjedelar under
50 6r. Modrarna i enbarnsfamiljer (familjepension utgdr till endast ett barn)
tir i medeltal fem 6r iildre iin modrarna med flera barn, ty i de fall, ddr ett
barn f6r familjepension dr modrarnas genomsnittsAlder 48 dr medan den
dr 43 ar i sadana familjer, drir tv6 eller flera barn f6r pension. Aldersfor-
delningen sammanfaller i stort med den, som beror ar 1gl2 beviljade pen-
sioner.

Ankans dlder
31. 12. 1972 Ar

Ankor
o//o

Under 40
40-44
45_49
sG-il
5r59
6H4
65-
Totalt

51
349

1 255
2U1
4 244
5 497
6 208

o,2
1,7
6,2

't3,0

21,O
27,2
30,7

20 245 100,0
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I tabell 4 framstdlls iinkornas 6ldersf6rdelning i sA fall, att familjepen-
sion utgdr iiven till barn.

Tabell 4. Fdrdelningen av Snkor med barn enligt Alder och antal barn, som fAr familiepension,
Avser Ar 1972 utbetalda familjepensioner.

I inemot htilften av tinkefamiljerna fAr endast ett barn familjepension.
I en familj av fyra f6r tv6 barn pension. Likasd f6r i en fjiirdedel av familjer-
na tre eller flera barn pension; i denna grupp ingAr tiven sAdana familjer,
ddr minst tio barn fAr pension.

Tabell 5, Barn som fAr familiepension i de familier, ddr Sven Snkan 5r ftirmAnetagare. Avser
Ar 1972 utbetalda pensioner.

Ankans 6lder
31. 12. 1972 Ar

Ankor med barn, som fAr
familjepension

1 barn I 2 el. flera
Iantall % lantatl %

Totalt

antal o//o

142
437
688

1 022
1 633
1 963
1 739
1 025

233
28

1,6
4,9
7,7

1 1,5
18,3
22,1
19,5
1 1,5
2,6
0,3

Under 24
2*29
30-34
35-39
4o-4.4
45-49
50-54
55-59
60-64
65-

93
181
161

206
587

1 017
1 066

769
211

26

2,2
4,2
3,7
4,8

13,6
23,5
24,7
17,8
4,9
0,6

49
256
527
816

1 046
946
673
256
22

2

1,1

5,6
1 1,5
17 ,7
22,8
20,6
14,6
5,6
0,5
0,0

Totalt 4 317 100,0 4 593 100,0 8 910 100,0

Antal barn, som fAr
familjepension

Pensioner
antal | %

1

2
3
4
5 eller flera

4 313
2392
1 235

581
384

48,4
26,9
13,9
6,5
4,3

100,0Totalt 8 90s
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I de pensioner, som borjade utbetalas 61 1972, var antalet barn i

genomsnitt 2,09. Talet tir sdlunda n6got h6gre iin genomsnittet for barn
i alla utbetalda pensioner, 1,94.

HAller ftirmAnslAtarnas Aldersstruktur pA att f6rdndras?

Med anledning av formAnsl6tarnas 6ldersstruktur dr de smd barnens andel
rdtt liten. Under 6-6riga fanns endast 9 %. Hiilften av barnen hade fyllt
'13 6r.

I de pensioner, som borjade Ar 1972 var barnens genomsnittsilder i

slutet av 6ret enligt uppskattning 1 1 61 3 m6nader. Talet tir liigre ?in genom-
snittet f6r alla barn, som fAr familjepension, 12 Ar.

D6 man jiimfor barnens 6lder i de pensioner, som begynt Ar 1972, med
alla pensioner, som utbetalades det Aret, kan man observera att de under
6-6riga barnens andel i de nya pensionerna iir s6 stor. Ndrmare besttimt
iir den 1,7-faldig jrimfort med alla familjepensioner.

Tabell 6. De barns Alder den 31. 12. 1972, som fAr familjepension, i fall diir dven 6nkan 5r
ftirmAnstagare. Avser Ar 1972 utbetalda pensioner.

Barnets 6lder
31. 12. 1972 Ar

0-5
6-11

12-17
18-
Totalt

*) Baserar sig delvis pA uppskattning

Uvriga familjepensioner

I denna grupp ingAr barn, som fdr familjepension efter kvinna, och s6dana
familjepensioner efter man, ddr endast barn iir f6rmAnstagare.

Antalet barn som erhAller pension per fall dr i dessa grupper tydligt
Itigre tin dA iiven tinkan iir f6rm6nstagare. I familjepensioner efter man iir
barnen igenomsnitl 1,71 och ifamiljepensioner efter kvinna 1,76. I 6ver
htilften av fallen iir det bara ett barn som erh6ller pension. Barnens 6lders-
fordelning tir lik den, som gtiller fall diir dven dnkan f6r pension.

Ar 1972 utbetalda
pensioner

antal | %

1 582
5 383
I 894

451

9,'l
31,'l
57,2

2,6

Pensioner, som
begynt Ar 1972

)
*) 3,1

antal o//o

207
381
683

41

15,9
29,3
51,7

17 310 100,0 1 302 100,0
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fdrsdkringsdomstolens beslut

Nr 4sA1721767
Givet 23. 5. 1973

Provisionsavliinad konsulent befanns stA i arbetsftirh6llande

B hade meddelat till Pensionsskyddscentralen, att han arbetat s6som
distriktschef hos S. Ab. Enligt avtal mellan bolaget och B hade bolaget
f6rbundit sig att utbilda distriktschefen till konsulent for de produkter, bo-
laget representerade. Konsulentarbetet skulle utforas p6 s.k. home parties.
Han skulle iiven utbildas fdr att sjtilv kunna utbilda konsulenter, som var
verksamma inom distriktet. Efter utbildningen var B skyldig att ordna minst
fyra home parties i m6naden. I dessa parties demonstrerade B bolagets
produkter och tog emot bestallningar, som han var skyldig att samtidlgt
med de besttillningar konsulenterna ihans distrikt skaffat en gAng iveckan
tillsttilla bolaget. For de besttillningar B sjtilv och konsulenterna tagit emot
erlade B till bolaget ett med 38 procent nedsatt pris och levererade pro-
dukterna till besttillarna till icke nedsatta priser. Distriktschefen var iiven
annars skyldig att fungera sdsom kontaktman mellan bolaget och kon-
sulenterna. FOr eventuell anvtindning av vikarie i arbetet skulle bolagets
samtycke inhtimtas. B hade inte heller rtitt att idka annan home partyfor-
siiljning under avtalstiden. Kostnaderna for fdrs?iljningsarbetet skulle B

st6 fdr sjtilv.
sedan B anhallit om Pensionsskyddscentralens avgorande i fr6gan,

huruvida APL skulle tilltimpas pA honom for sagda arbetes del, har PSC
den 28. 1. 1971 isitt beslut ansett, att B medan han var verksam s6som
av S. Ab utbildad konsulent och utbildare av de andra konsulenterna i sitt
distrikt samt sdsom kontaktman mellan bolaget och konsulenterna, stod i

arbetsforh6llande till bolaget, och d6 hans arbetsforh6llande aven upp-
fyllde villkoren i APL 1 0, forordnade Pensionsskyddscentraen, att APL
skulle tilliimpas pA B.

25



S. Ab sokte dindring av detta beslut.
Pensionsndmnden ans6g isitt beslut den 8. 12. 1971, att B d6 han sjiilv

svarade fdr de av f6rsiiljningsarbetet foranledda kostnaderna och dA hans
fortjtinst baserade sig enbart pA arbetets resultat, och d6 hans verksam-
het var begrdnsad endast f6r den del frdga var om fdrsiiljning p6 home
parties, att alla omstiindigheter beaktade avtalsforh6llandet mellan B och
S. Ab till sitt inneh6ll huvudsakligen var sSdant, att B skulle anses vara
egen fdretagare. Av denna orsak hade Pensionsniimnden tindrat Pensions-
skyddscentralens beslut och f6rordnat, att FopL skulle tilliimpas pa B.

S6viil B som Pensionsskyddscentralen besvdrade sig 6ver detta beslut.
Forsiikringsdomstolen har isitt beslut idrendet pr6vat det riitt att upp-

htiva Pensionsndmndens beslut pA de grunder, som anf6rts i pensions-
skyddscentralens beslut, och liimnat iirendet att bero av Pensionsskydds-
centralens beslut.

Fr6gan om, huruvida olika provisionsavlonade representanter, anskaff-
ningsmdn, ombud etc stAr i arbetsfdrh6llande eller tir att betrakta s6som
egna foretagare har redan lringe varit forem6l f6r intresse bland lagarnas
till2impare. Den allmiinna utvecklingstrenden har varit den, att de provi-
sionsavlonade representanterna allt oftare har ansetts st6 i arbetsforhAl-
lande. Huvudregeln tir emellertid fortfarande, att dylika personer inte st6r
i arbetsforhdllande. Endast i undantagsfall, dd den provisionsavlonade re-
presentanten klarare tin vanligt st6r under ledning och uppsikt av den, som
l6ter utfdra arbetet, har han ansetts vara arbetstagare i arbetsforh6llande.

N69on allmiin regel om, n?ir ledningen och uppsikten bor anses tillrdck-
liga kan inte anfdras, varfdr avgorandena i princip maste goras skilt i varje
enskilt fall. En av vAra hogt uppsatta juridiska experter har till och med
sagt, att man i sista hand kan nodgas att fatta avgorandena "pa k6nn".

Pensionsskyddscentralen har baserat sitt avgdrande frtimst p6 de bak-
grundsuppgifter, som framgAr i forsta stycket. Pensionsndmndens grunder
tir i sig ocks6 logiska, men de leder till ett annat resultat rin det, F6rs?ik-
ringsdomstolen kommit fram till. Med andra ord har Pensionsntimnden och
Forsdikringsdomstolen dd de 6verviigt, vilka faktorer som talar fOr vilka
emot att ett arbetsfOrhdllande f6religger, gett dem olika tyngd. Forstikrings-
domstolen har ansett de faktorer vtiga tyngre, som dr fdr ett arbetsfdrhdl-
lande dn de ovriga, medan Pensionsndmndens bedomning varit den mot-
satta. Anfdrda fakta har s6lunda i Forsiikringsdomstolens mening bevisat,
att distriktschefen iir anknuten till bolaget pA ett fastare stitt tin vad som
Zir vanligt i provisionsavlonade representationsfdrhSllanden.

Avgorandet iir det forsta forstikringsdomstolen gjort i ett 6rende, som
beror de numera synnerligen aktuella "skOnhetsforstiljarna". Hur vittg6ende
slutsatser som kan dras dtirav tir sv6rt att siiga. Av ovan redogjorda be-
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slutsfilosofi fOljer ntimligen, att om bolagen med sina arbetstagare avtalar
om annorlunda villkor ?in i det aktuella fallet, och om arbetsfdrhAllandena
6ven i dvrigt avviker frAn dem som rdtt i detta fall, kan distriktschefen
eventuellt anses vara dven egen fdretagare. Strtivanden i denna riktning
finns i ndgon m6n p6 arbetsgivarh6ll. Det tir dock troligt, att de vtisentligaste
avtalsvillkoren och andra f6rh6llanden i allmdnhet dr av samma typ tiven
i dvriga bolag, som bedriver liknande verksamhet.

Det m6 ndmnas, att Pensionsskyddscentralen givit beslut dven fdr en
J:s del, som verkat sAsom konsulent hos bolaget O, allts6 under ledning
av distriktschef eller motsvarande person, varvid PSC konstaterade att
J stod i arbetsf6rhAllande till O. Besvdr angAende detta beslut befinner sig
fortfarande i Pensionsntimnden.

ft 38541721767
Givet 23. 5. 1973

Regelbundet upprepade anstdllningar ans6gs utgora ett APL-arbetsforhAl-
lande. P. Ab hade den 13.8. 1971 anhdllit om Pensionsskyddscentralens
avgdrande om, huruvida APL skulle tilliimpas pA jordbrukaren T, som ut-
f6rt lossning av gips f6r bolagets riikning.

Enligt forebragt utredning har P. Ab en gipsskivfabrik, som s6som rA-
vara anvdnder bl.a. gips. Gipset importeras frdn DDR och Polen till Kotka
med sm6 fartyg med oregelbundna turer. FrAn Kotka transporteras gipset
vidare per jtirnv?ig till P. Ab:s fabriker. Fdr lossningen av gipset frfin jtirn-
vdgsvagnarna har man anvdnt jordbrukare fr6n grannskapet. Med dessa
har avtalats, att de infinner sig for sagda lossning alltid, dA de s?irskilt an-
modas att g6ra det. lfall n6gon av dem dr forhindrad, skaffar han sig en
vikarie. I lossningsarbetet finns fyra eller fem man varje ging. De utf6r
arbetet som entreprenad. Erstittning utgar per ton, och semesterersdittning
erl?iggs i samband med varje loneutbetalning. En b6tlast bestdr av 3@-500
ton, och lossningen skall ske sd snabbt som mojligt. Per vecka inkommer
en eller tv6 b6tar till Kotka. Lossningen forsiggAr i tv6 skiften, och loss-
ningen av 300 ton tar en dag. T har utfdrt sagda lossning av gips frAn Ar
1953 till utg6ngen av Ar 1968 och frdn 16.2. 1970 fortfarande. Hans 6rsfor-
tjtinst har Aren 1962-1968 varierat mellan 4300 mark till cirka 7 70O mark,
61 1970 var den c. 5100 mark. Antalet arbetsdagar 6r '1970 var 130 och 6r
1971 fram till den 5 juli 75.

Pensionsskyddscentralen har isitt beslut den 1. 10. 1971 ansett T da
han utf6rt lossning av gips st6 i tv6 fortgAende arbetsforhAllanden till P. Ab,
av vilka det ena borjat 61 1953 och upphort den 31. 12. 1968 och det andra
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b6rjat den 16. 2. 1970, och d6 T:s arbetsf6rh6llanden 6ven uppfyller vill-
koren i APL 1 $ forordnat, att APL skall tilltimpas pd T.

P. Ab sokte iindring hos Pensionsndmnden och dtirefter hos F6rsiik-
ringsdomstolen, men dessa ans6g att skEil ej anfdrts for iindring av det
besvdr underkastade beslutet.

P. Ab ansdg i sina besviir, att T varit verksam som egen f6retagare.
S6som grund for sin st6ndpunkt anforde bolaget, att arbetet iir av tillfiillig
karakttir och att T utf6rt det som bisyssla. P. Ab har inte haft n6gon srir-
skild overvakare av arbetet, utan det har varit fr6ga om att 6stadkomma
ett bestAmt arbetsresultat, d.v.s. lossning av ett parti gips. T har haft rtitt
att anlita vem som helst i sitt stdlle fdr lossningsarbetet. Emedan lossnlngs-
arbetet inte var kontinuerligt, har till T varje gdng det upphort erlagts se-
mesterersdttning. T har inte haft ndgon besttimd arbetstid, och ersattning
for arbetet har utg6tt endast p6 grund av antalet lossade ton.

Anforande av dylika grunder fr6n arbetsgivarh6ll sdsom bevis p6 verk-
samhetens sjdlvsttindiga karakttir torde vara rtitt vanligt. Emot dylika p5-
st6enden kan man for det forsta anmdrka, att arbetets tillftilliga karaktiir
inte har ndmnvdrd betydelse vid 6vervdgandet av, huruvida ett arbetsfOr-
h6llande skall anses fdreligga. Den rtitt till Iedning och uppsikt, som f6r-
utsiitts i fr6ga om ett arbetsfdrhdllande kriiver 6ter inte nodviindigtvis att
arbetet faktiskt overvakas, utan enbart rdtten tir tillfyllest. I det aktuella
fallet har bolaget dessutom anfdrt, att gipset bor lossas fortast m6jligt,
och av detta kan man sluta sig till, att bolaget Stminstone i det avseendet
nodgas utova tillsyn och uppsikt. Det tir tiven m6jligt att utf6ra ackords-
arbete i arbetsforh6llande.

lfallet jordbrukaren T har man dessutom nodgats ta stiillning till, huru-
vida arbetsforhAllandet har fortgAtt utan avbrott. D6 nytt avtal om arbets-
prestation sluts forst sedan arbetstagaren upphort med sitt arbete enligt
det foregAende avtalet bor det avgdras, huruvida arbetsforh6llandet iiven
is6 fall fortg6r frdn en avtalsperiod till en annan utan avbrott. Avgorandet
dr beroende av omstiindigheterna i varje enskilt fall, framfor allt av, hur
l6ng tid det tir mellan det arbetet upphort till det foljande arbete borjar.
Dtirvid kan man konstatera, att gipslossningsarbetet inte dr kontinuerligt,
men att T dock utfort det under flera 6r fdr samma arbetsgivare rdtt regel-
bundet och med korta mellanrum, varfor det dr grundat att anse arbets-
fdrhAllandet ha fortg6tt utan avbrott till utg6ngen av 61 1968. lnte heller
den omstiindigheten, att semestererstittning utgAtt vid varje loneutbetalning
betyder nodviindigtvis att arbetsforhdllandet avbryts. Atgarden behover
inte isig bevisa annat an arbetsgivarens uppfattning om att arbetsforhAl-
lande upphdrt, Bolagets uppgift om, att s6dan utbetalats, dr endast tignat
att stoda den st6ndpunkten, att T st6tt iarbetsforh6llande till bolaget.
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Totalt
Pension i medeltal mk man.

Totalt

23 546
3 405
4 327

43 970
s 138

10 930

409
493

196
198
240

295
297
411

440
433

9B
155

203
320
54
92

316
390

76
147

APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pensionsanstalterna
LF6 PL-pens i onsansta lten
KAPL-pensionsanstalter

28 760
3 812

12 952
19s56

60 038
6 132

25 887
22265

Alla arbetspensionsanstalter 65 080 49 242 I ruszz 286 163 ZJJ

Uppgifter om arbetspensionstagarna 30. 6. 1973
Enligt prelimintira meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick..de av APL-, FoPL-'
LF6FL-'och KApl-pensionsanstalterna beviljadL, den 30.6.1973 giillande pensionerna till
det antal och de belopp i medeltal, som nedanstAende tabell utvisar'

ALDERSPENSIONER

Pensionsanstalt

APL-pens i o nsanstalter
Pens io nsf6rsiikr. bolag
Pensionskassor
Pens io nsstiftelser

20 424
1 733
6 603

Dessutom erholls APl.tilliiggspension av 1 663 av de ovanndmnda alderspensionstagarna med
ett medelbelopp av 601 m[/=man. och tilliiggspension enligt foretagarnas pensionslag av 18
6lderspensionstagare och LF6PLtillaggspension av 1 alderspensionstagare.

INVALIDPENSIONER

Pensionsanstalt

APL-pens io nsansta lter
Pensionsfdrsiikr.bolag
Pensionskassor
Pens ion sstiftelser

Totalt
Pension i medeltal mk mAn.

Miin

16 637
I 307
5 001

20 073
I 769
3 015

36 710
3 076
B 016

411
477
474

429
381
130
200

189
216
244

290
eaa
387

APL-pensionsanstalter totalt
Fo PL-pens i onsa nsta lterna
LFdPL-pensionsanstalten
KAPL-pens ionsa nsta lter

22 945
3 840

12 477
27 087

24 857
1 790

12661
3 733

47 802
s 630

25 138
30 820

197
257

57
101

Al la arbetspensionsanstalter 66 349 43 041 1 09 390 216 150 227

I invalidpensionerna ingdr 'l 028 delpensioner.
Dessutom erhdlls APL-I]lldggspension av 1 086 av invalidpensionstagarna med ett medelbe-
Iopp av 450 mk/m6n. och tillaggspension enligt fdretagarnas pensionslag av 11 invalidpen-
sionstagare.
ALDERS., INVALID- OCH ARBETSLOSHETSPENSIONER

Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsfdrstikr.bolag
Pensionskassor
Pens ionsstifte lser

APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pens i o nsanstalterna
LFdPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

Pensionstagare Pension i medeltal mk m6n

Mdn Kvinnor Totalt

410
486
501

193
204
242

292
308
401

435
407
114
181

200
293

56
97

312
367

B5
170

Miin Kvinnor Totalt

37 109
3 040

11 606

43 828
5 179
7 358

B0 937
B 219

18 964

51 755
7 660

25 483
46 829

56 365
4 112

25 605
6 552

108 120
11 772
51 088
53 381

Alla arbetspensionsanstalter .:i727 
|

92 634 224 361 281 157 230

29

Pensionstagare
MZin Kvinnor Kvinnor Totalt

308
341

93
188

Pensionstagare
Mdn Kvinnor M?in Kvinnor

31 278
2 320

12935
2 709



Ovanntimnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APL{illeggsform|nerna. Des-sa pensioners antal var 860 och medelbelopp 472 mklmdn. Famillepension enligt tillaggsf6r-
mdnerna erhAlls av 848 dnkor och 605 barn. Dessutom var antilet familjepen-sioner-inligt
FdPL-tillaggsf6rmAnerna 3.

FAMILJEPENSIONER

Pensionsanstalt

AHBETSLOSH ETSPENS ION ER

ALDERS., INVALID., ARBETSLOSHETS. OCH FAMILJEPENSIONER

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pensioner
i medeltal
mk/mAn.

289
306
380

APL-pensionsanstalter
Pensionsf6rs6kringsbolag
Pensionskassor
Pen s io nsstifte lser

APL-pensionsanstalter totalt
FoPL-pens ionsanstalterna
LFo PL-pens i o nsa nsta lte n
KAPL-pensionsanstalter

93 747
9270

23 172

I26 't8g
'1 3 619
54 929
63 449

307
3s0
83

163
Alla arbetspensionsanstalter 258 r86 226

Antalet
pensioner

Pension i
medeltal
mk/mAn.

Pensionstagare
Ankor Barn Totalt

APL-pens io nsansta lte r
Pensionsf6rsdkringsbolag
Pensionskassor
Pen s io nsstifte lser

12 810
1 051
4 208

268
291
286

1 1

3

Bs3
927
550

7 039
623

1 531

18892
1 550
5 08r

APL-pensionsanstalter totalt
Fo PL-pens ionsansta lterna
LFo PL-pen s i o n sansta lten
KAPL-pens ionsanstalter
Alla arbetspensionsanstalter

18069
18/.7
3 841

r0 068

274
242

6B
123

16 330
1 719
3 504
I 452

I 193
1 394
3 s3s
6 953

2s 523
3 113
7 039

16405
33 825 204 31 005 21 075 s2 080

Pensionsanstalt

APL- p e ns i o n sa n sta I te r
Pensionsfdrsdkr.bolag
Pensionskassor
Pens ionsstiftelser

Pensionstagare Pension i medeltal mk mAn.
Miin Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt

48

2

209
E

tb

257
5

1B

267

208

178
173
210

APL-pensionsanstalter totalt
F6 PL- pens i onsa nsta ltern a
LF6PL-pensionsanstalten
KAPL-pe n s io n sansta lte r

50
Bu

db1

230
2I

110

280
10
63

296

264
305
148
147

162
232

75
89

180
290
131
126

Alla arbetspensionsanstalter 298 351 649 171 137 153

30

158
173
210



UvervaktmSstare Unto Salonen i sin arbets-
miljti i Pensionsskyddscsntralens fiirsta, till-
fiilliga lokaliteter pA Nylandsgatan Ar 1962.

Personaldrenden i PSC

Unto Salonen, som verkat sAsom PSC:s 6ver-
vaktmiistare dnda fr6n anstaltens grundande,
har overgett till pension. DA PSC:s verksam-
het inleddes i blygsam omfattning var det herr
Salonen som sk6tte om hela den inre servicen
fr6n dejourering och stafettservice till skdtseln
av konferensutrymmena och duplicering. Se-
nast var det herr Salonens uppdrag att sesom
iildst av husets sju vaktmastare fungera som
deras och stafetternas forman. Till ny 6ver-
vaktmastare har fr6n den 1. 9. utsetts her Sauli
R6s6nen.

Politices magister Tapio Karsikas och so-
ciologie kandidat llkka Savoheimo har utnamnts
till dverinspektdrer frAn den 1. 9. De ar var-
dera anstiillda i PSC sedan 61 1967, d6 de an-
stdlldes som pensionsanstaltsinspekt6rer.

English Summaries
COOPEBATION BETWEEN PENSION SYSTEMS
(Edltorlal)

The author of this article is Marttl Uimonen,
legal manager of the Central Pension Security
lnstitute.

There has been considerable cooperation
from the outset between our two main pension
systems - the national pension and the
employment pension. The cooperation has been
primarily in technical mattere relating to the
practical administration of pension security and
hence unknown to the general public. lndeed,
the coexistence of the pension systems may
sometimes have appeared to be less peaceful.
However, the cooperation between the ponsion
systems has assumed new forms.

The so-called KPP-recommendation ln whlch
the well-known socialogists Pekka Kuusl, Jaak-
ko Pajula and Teivo Pentikdinen expressed
their views on Bome focal iasuee of soclal

policy foresaw the development of cooperatlon
between the national pension and the employ-
ment pension systems. Exploration and planning
work has now been started on the baeis of
the recommendation. The intention ls to ad-
vance in a total of three sectors.

To improve the service to pension applicants,
the field organisation of the national pension
and health insurance system will be studied
to find out whether it can also serve applicants
for an employment pen6ion. This would help
especially applicants for invalidity pensions who
would then be able to combine their health
insurance business with their employment pen-
sion applications. lt would aleo be poselble by
this means to find additional manpower for
counselling the insured in employment pension
mattors.

3r



The daily sickness benefit is now of second-
ary importance in that payment is limited to the
sum exceeding the amount of the employment
pension. The daily sickness benefit may also
be paid independently of the employment pen-
sion, and then the entltlement of the insured to
the employment pension is transferred to the
National Pensions lnstitute. However, this sys-
tem has not functioned entirely satisfactorily
for the insured. The possibility of improving
the position of the insured by reversing the
mutual order between the daily sickness be-
nefit and the employment pension is therefore
to be examined.

Cooperation is being developed further also
at the technical level, mainly in communications
between the pension systems.

One of the most important issues for the
near future is raising of the level of employ-
ment pensions. This will necessitate reconside-
ration of the mutual adjustment of the employ-
ment pension and national pension. The above-
mentioned questions which are under dis-
cussion by working groups are part of the
issue of raising the level of employment pen-
sions. lt is to be hoped that these matters can
be expedited and settled to the satisfaction of
all the parties concerned.

The lively cooperation between the National
Pension lnstitute and the employment pension
system is proof that these neighbours get on
well with one another. Both sides admit that
both the national pension and the employment
pension are necessary for the development of
Finland's pension protection. lt is obviously
also believed increasingly commonly that it
will be possible to developed these systems
for the best of the insured only by concerned
efforts.

Partial pension from the physician's
point of view
(article on p. 5)

The article is a shortened version of the lecture
given by Dr Martti Lehtinen, physician of em-
ployment pension funds, to insurance physic-
ians in May 1973.

Progressive and purposeful though the partial-
pension reform must be considered, it has not
failed to occupy the mind as something new
and unfamiliar, raising many questions, even
since the law was amended. The first question
is: how will the medical conditions for the
invalidity pension change under the amend-
ment?

The principle adopted in the employment
penoion system even before the partial-pen-

sion reform was that the medical cause is not
linked to the degree of incapacity or invalidity
percentage; an individual assessment of the
effects of the medical cause on the working
capacity is made for every applicant for a pen-
sion. This principle is preserved in the re-
formed law. No degree of invalidity is used
or needed as the basis for a pension decision.
The handicap arising from the disease is not
defined theoretically, only its direct effects on
the working and earning capacity of the app-
licant. The same line of thinking is obviously
coming also in accident insurance.

As a full pension has been garanted in some
cases for relatively slight medical reasons in
present employment pension practice, it is
probably unthinkable that only a half of it will
suff ice for a partial pension. ln my opinion,
the partial-pension reform will not on the whole
lead to a direct lowering of the threshold re-
quirement for disease, defect or injury.

The medical basis is almost unchanged. The
most essential consideration is not the degree
of the disease but the changes it has caused
in working capacity. The new invalidity de-
f inition emphasises and clarif ies the signific-
ance of social factors in the assessment of
working ability, it does not eliminate the need
for a medical report and does not justify com-
promising with the level of the information on
the state of health in making the pension
decision. Another problem concerns the work
of the practising physician: how will the task
and role of the physician writing the statement
to accompany the invalidity pension application
change in consequence of the partial-pension
reform.

The first decision to be made in pension
settlements, often after multifarious reports, is
whether the applicant is incapacitated for work
to the extent foreseen by the employment pen-
sion laws, in other words whether his working
capacity is reduced by two-fifths and, ln the
affirmative case, whether it is necessary to be
more precise and decide that his working ca-
pacity has been reduced by at least three-
fifths. Data on the applicant's earnings level
and the changes that have taken place in it,
his residual working capacity and what real
changes of gainful employment it gives him
carry considerable weight in this assessment.
The information in the physician's report plays
an important role in this deliberation. However,
it cannot be taken for granted that the physic-
ian will give in his report exhaustively all the
information relating to the decision or that he
would be able indeed to obtain data concerning
the changes in the earnings level, etc. of his
patient; a work-site physician may be an
exception.

The most important point about the physic-

32



ian's report is that it gives sufficient infor-
mation about the health status of the person
under examination, descrlbes the essential
diseases, their course and the changes caused
by them, both psychic and somatic and both
organic and functional, and contains infor-
mation significant to the prognosis of the
diseases and working capacity. The physician
should perhaps be more cautious than the has
been in the section providing for conclusions.

The third point I want to take Up is in-
stances in which medical reasons argue for
the award of a partial pension. A partial pen
sion is often an intermediate phase leading
from working life to pension or, on the con-
trary, from pension to full working capacity.
A partial pension is a pension favouring re-
habilitation. lt is practical in cases in which the
insured because of disease, defect or injury
must change to a new occupation or to change
his job, working hours, etc. in his former
occupation so that his earnings are essentially
reduced. A partial pension is often suitable ln
cases in which prolonged illness, characterised
by alternating attacks of disease and quiescent
periods, causes fluctuating decrease in total
earnings.

A difficult problem is the extent to whlchit is possible in making a partial-pension
decision to rely on an estimate, e.g. a prognosis
based on medical data of the future lowering
of the working capacity of the person concern-
ed, and to what extent it must be required that
the change in earnings has already taken place.
ln general, the condition for the granting of
a partial pension must probably be a certain

definite pension event, an essential change in
the subject's state of health and, in association
with this, in his working performance.

Portrait of the beneficiary of
survivors' pensions
(article on p. 20)

The number of survivors' pensions under em-
ployment pensions acts in force at the end of
1972 was 30,000. Approximately a thousand of
them had been granted after the death of a
female employee. The widow was the sole
beneficiary of two-thirds of the survivors' pen-
sions granted after the death of a male em-
ployee. The beneficiary was the widow and
children in about 30 per cent of the casee,
and children alone in about 3 per cent.

The high proportion of childless widows is
due above all to the age structure of the in-
sured, regarding which statistics are available
for pensions beginning in 1972. Three-fourths
of the male insured have reached 50 and every
second 60; the mean age is 58 years.

The mean age of childless widows is almost
61 years. A little more than three-fourths have
turned 55 and about 30 per cent have attained
pension age, i.e. 65 years.

The mother of a typical widowed family, that
is a family in which the widow and children
are joint beneficiaries, is 45 years old and has
1.94 children whose average age is 12 yeare.
The proportion of young children is relatively
small because of the age structure of the
insured.
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