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lrnpnornptu
I maj behandlades i riksdagen centerpartiets interpellation, i
vilken regeringen tillfr6gades, vad den har fcir avsikt att gOra
fcir de mindre bemedlade pensionstagarna. Riksdagen kom slut-
ligen fram till ftiljande kldm: "En framgAngsrik pensionspolitik
fcirutsdtter bildande av en parlamentarisk majoritetsregering".
Ndr pensionssystemkommitt6n under presstrejken hade ldmnat sitt
betdnkande om delpensioner, trodde man, att planeringssdsongen
frir denna g6ng var fcirbi och att semestersdsongen kunde bcirja.

Men dnnu Aterstod att behandla den regeringsproposition, som
avldts efter fcirsta maj och som giillde hcijning av folkpensionerna
genom att fcirhcija understddstilliigget och genom att lindra vill-
koren f<ir erhAllande av bostadsunderstdd. Minister Kaipainen ka-
rakteriserade propositionen som en ftjrstamajbomb, och kostnaderna
uppskattades till 220 miljoner mark. Vid utskottsbehandlingen
mildrades inkomst- och fcirmdgenhetsprrivningen kiinnbart, vilket
tjkade kostnaderna till inemot de dubbla. Vid riksdagsbehand-
lingen slopades dnnu kommungrupperingen, varvid totalkostna-
derna steg till cirka 600 miljoner mark per 6r.

Vad ett sAdant belopp betyder kan man fcirestdlla sig genom
n6gra jdmfcirelser. T.ex. sjukf<irsdkringen, vars f<irverkligande
diskuterades grundligt, kostade Ar 1970 efter flera ftirbdttringar
450 miljoner mark. De reformfcirslag, pensionssystemkommitt6en
framlagt, och angiende vilka under fyra Ar publicerats Atta del-
betdnkanden, har uppskattats beldpa sig till totalt 200 miljoner
mark. 1960-talet har sagts vara pensionsreformernas decennium.
Under denna period var pensionsreformernas inverkan pA de Arliga
kostnaderna cirka 850 miljoner mark motsvarande 1969 Ars pen-
450 miljoner mark. De reformftirslag, pensionssystemkommitt6en
i detta nu.

Enligt en nyligen fdrdigbliven doktorsavhandling utgjordes
endast en fjdrdedel av det i riksdagen i pensionsfr6gor yttrade av
grundade uttalanden. Planmdssighetens och unders<ikningars be-
tydelse har under den senaste tiden podngterats i de pensions-
politiska diskussionsgrupperna.

Behandlingen av dndringen leder till en jiimfrirelse med
Sndringarna av folkpensionslagen ir 1956, dA man avvek frin
pensionskommitt6ens ftirslag och avstod fr6n principen att tjiina
in pensionen, ehuru man ftjr tio 6r sedan itergick till denna
princip dA arbetspensionslagarna stadgades. Ar det m6nne minnet
av hdndelserna ar 1956 som inspirerat de nuvarande beslutsfattarna
till v&rens pensionsimpromptu?

10. 7. 1972. Jouko Sirkesalo



Verkstflllande direkttir Timo Laatunen talar vid arbetspensioneringens lO-irsinfor-
mation. Ordftirande Niilo HiimIliiinen giir anteckningar. Vid tillfiitlet uppstod en
livlig debatt.

Liniedragning
pa lioir.sdagen

Ftjr tio ir sedan, vid ing6ngen av juli,
trddde arbetspensioneringens grundla-
gar, APL och KAPL i kraft. Tio 6r se-
nare, i slutet av juni, antog riksdagen
en proposition, som innebdr en tikning
av folkpensionernas belopp med 620

miljoner mark. Det dr naturligt, att en
si hdr stor pensionspolitisk principltis-
ning dven reflekterade sig i de anfijran-
den, som hcills vid arbetspensionerin-
gens tioArsinf ormation.
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Yerhstiillande direkttir Juhani Salminen har ordet. T.v. social- och hdlsotirdsminister
Osmo Kaipainen och avdelningschef Erkki Pesonen, som fungerade som ordfii-
rande. De tivriga personerna i bilden representerar pressen.

JUHANI SALMINEN, PSC: Pi detta sdtt accepterades allmiint ett
tiinkesdtt, enligt vilket sjukdom, Slder-
dom eller annan dylik omstdndighet
inte skulle f5 orsaka negon standard-
sdnkning. En avgdrande insats till detta
omtdnkande kom frSn arbetsmarknads-
organisationerna. Dessas strdvanden
ledde i betydande grad till, att arbets-
pensioneringen kom till. Detta innebar
tillika en btirjan till en arbetsmark-
nadsera inom socialpolitikens utveck-
lande. Frin detta btirjade det omfat-
tande och konsekventa arbete f<ir upp-
byggande av pensionssystem, vilket
skedde i virt land under 1960-talet. PA

Ikrafttrddandet av arbetspensionsla-
garna, lagen om pension f<ir arbetsta-
gare och lagen om pension ftir arbets-
tagare i kortvariga arbetsfcirh6llanden
den 1 juli 1962 innebar en tiverg6ng
till en ny era inom socialpolitiken. Man
avstod fr6n den milsdttning, som hade
r6tt dnda fram till detta och prdglat
dnnu 1950-talets socialpolitik, ndmligen
att trygga minimiutkomsten. I stdllet
skulle man streva till att trygga den
konsumtionsniv6, envar uppnitt, vid
Alderdom och invaliditet.
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basen av enahanda principer upprdt-
tade man ndmligen ir 1964 ett kommu-
nalt pensionssystem, reformerade den
statliga pensioneringen 61 1966 och
stadgade om pension f<ir fdretagare ir
1969. Vid slutet av 1960-talet ansldts
dven farniljepensioner till alla dessa
system. Det slutliga resultatet av detta i
korthet beskrivna lagstiftningsarbete dr
ett ftirvdrvspensionssystem, som tdc-
ker v&rt lands aktiva befolkning i sin
helhet.

1960-taIet kan alltsA karakteriseras
som en period, under vilken arbetspen-
sionssystemen uppbyggdes. Detta prdg-
Iar dven den tioArsperiod, systemet nu
varit i kraft. Fijrvdrvspensionssystemen
har under denna tid uppnitt en stdll-
ning, som det andra stora pensionsys-
temet i landet, och de sammanrdknade
pensionerna frAn ftirvdrvspensionssys-
temen civerstiger redan nu enmiljards-
grdnsen Arligen. Pensionssystemens
ikrafttrddande var emellertid frAn btir-
jan relativt ftirsiktigt, men A andra si-
dan har tidtabellen fiir ikrafttriidandet
redan under de f<irsta 10 6ren gjorts
snabbare ett par g6nger.

De pensioner, som utbetalades i virt
land ir 1971 utgjorde inemot hdlften av
alla socialutgifter, vilket bevisar pen-
siossystemens centrala roll vid tryg-
gandet av den passiva befolkningens
utkomst. Under 19?0-talet kommer pen-
sionsutbetalningarna frAn vira pen-
sionssystem att <ika synnerligen kraftigt,
enligt uppskattning med c. 15-20 pro-
centenheter per ir utan, att de vid riks-
dagen i dessa dagar antagna "ftjrbdtt-
ringarna" av folkpensionerna tas i be-
aktande. Dessa innebdr, att pensions-
utgifternas tikning kommer att fiirdubb-

las. Grovt taget kan man saga, att pen-
sionsutgifterna under 1970-talet kom-
mer att fcirdubblas dven utan dndringar
i lagstiftningen, och s6dana kommer
med sdkerhet att utftiras.

De tv6 centrala frigorna i 19?0-talets
pensionspolitik kommer tydligen att bli
att scjka Astadkomma en utjdmning
mellan de rdtt stora skillnader, som i
dag rAder mellan pensionsnivierna, och
att utreda frigan om, hur folkpensio-
neringen och arbetspensioneringen skall
fcirdela sina arbetsuppgifter. Att det
uppkommit skillnader mellan pensions-
nivierna beror delvis av, att pensions-
systemen dr olika gamla, t.ex. inom den
statliga pensioneringen har man redan
r.rppnfltt en rdtt hygglig totalpensions-
niv6, i medeltal omkring 900 mark i
minaden, medan pensionsnivin i yngre,
privata pensionssystem rtjr sig omkring
400-500 mark. En annan faktor dr, att
pensionen baserar sig pi fdrtjdnsterna,
och variationerna mellan fdrtjiinstni-
vierna i Finland dr kraftiga.

Vid utvecklandet av arbetspensione-
ringen har man genomgiende hillit fast
vi den principen, att den konsumtions-
niv6, vederb6rande uppnAtt, btjr beva-
ras. Denna princip har ansetts vara en
av de "stora principerna", och ddrvid
har man inte i tillriickligt htig grad fiist
uppmdrksamhet vid behovet att utjiim-
na klyftorna mellan de olika pensions-
niv6erna. A andra sidan miste man
konstatera, att detta problem har dven
mera allmdnt upptdckts sesom en in-
komstpolitisk friga fdrst under senare
hdlften av 1960-talet, varf6r man inte
ens har kunnat ta det i beaktande vid
arbetspensioneringens uppbyggnade.
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Alternativa lcisningar frir avhjdlpande
av de anfcirda problemen synes fcjr det
frjrsta vara att bringa arbetspensionen
i en primrir stiillning jiimftird med folk-
pensionen och fcir det andra att un-
derstryka folkpensionens utjdmnande
funktion genom att effektivera in-
komstprcivningen. Man kan dock ej ddr-
vid f<irbig6 frigan om justeringen av
de ldgsta arbetspensionernas niv6, och
6 andra sidan borde arbetspensionens
och folkpensionens sammanlagda be-
lopp graderas s5, att det sjunker allt-
eftersom inkomsten stiger.

En synnerligen central friga iir i den-
na serie iiven justeringen av den nuva-
rande l<ineindexbundenheten av ar-
betspensionerna si, att indexsystemet
inte f<ir ldtt skulle registrera tillftilliga
kast, och att det bdttre 5n vad som nu
dr fallet skulle beakta den solidariska

Social- och hdlsovirdsminister
OSMO KAIPAINEN:

Socialpolitikens uppgift bestAr av att
genom frdmjande av samhdllsf<irdnd-
ringar och genom omedelbara Atgdrder
inverka pA si sdtt, att medborgarnas
jiimlikhet 6kar genom stigande levnads-
standard. Att minska inkomstklyftorna
Ar den viktigaste av de Atgdrder, vilkas
mal dr jiimlikhet. Strdvandet mot rdtt-
visare inkomstfdrdelning iir ett av virt
samhdlles angeldgnaste uppgifter. So-
cialpolitiken kan inte ncija sig med att
enbart avltigsna det absoluta armodet
och fattigdomen, utan den borde dven
minska den relativa fattigdomen. Be-
triiffande inkomstfcirdelningen kan jdm-
Iikheten icke uppn&s enbart genom lci-
ne- och inkomstpolitiska Atgiirder, utan

inkomstpolitikens verkningar. Hdr m6s-
te man givetvis utg& ifr6n, att vid jus-
teringar av indexsystemet tryggas an-
vdndningen av de frigjorda medlen fijr
dem, som utfAr de ldgsta pensionerna.

De arbetspensioneringens 10 fcirsta
5r nu frirflutit, befinner sig vArt lands
hela pensionspolitik i stdpsleven. I da-
gens situation dr det omcijligt att detal-
jerat srika uppskatta den riktning, vil-
ken de stora systemkisningarna kom-
mer att f5. Om man kunde karakterise-
ra 1960-talet som ett decennium av upp-
byggande kan man karakterisera det
pibcirjade decenniet som ett sidant, un-
der vilket arbetspensioneringens ikraf-
trddande blir allt effektivare, under
vilket pensionernas belopp blir mAng-
dubblat och pensionstagarnas antal blir
ftirdubblat utan att systemet uppnir sin
fulla effekt.

ddrutriver behcivs flera andra Atgdrder,
bl.a. en progressiv inkomstskatt, skatte-
frihet f<ir s6dan inkomst, som dr behciv-
lig fcir tdckande av det nddvdndigaste,
en ekonomisk politik, som iindrar fdr-
hAllandet mellan arbets- och kapital-
inkomster samt ett system med avgifts-
fria sociala tjdnster.

Pensionspolitiken kan dven den ut-
grira ett dugligt instrument vid strii-
vandena mot jiimlikhet. Folkpensione-
ringens uppgift iir uttryckligen att ver-
ka som ett system, som minskar ut-
komstklyftorna. Ddremot har arbetspen-
sioneringen, sAviil de dldre tjiinstepen-
sionssystemen som de nyare "egeniliga',
arbetspensionssystemen hos oss uppfat-
tats som en metod, genom vilken man

7



garanteras fortsatta fdrvdrvsinkomster
Sven sedan den aktiva arbetstiden iir
ftirbi p5 grund av &lderdom eller ar-
betsofcirm6ga. Av denna orsak kan man
sdga, att arbetspensioneringen ej 6r
nigot ldmpligt jiimlikhetsinstrument'
Man har past6tt, att arbetspensionen i
sjiilva verket inte dr vare sig socialftjr-
sdkring eller socialpolitik. SA behtiver
det emellertid inte ntidviindigtvis fijr-
hAlla sig.

Fcir ndrvarande utg<ir arbetspensio-
nen en bestdmd procentsats av den ak-
tiva tidens ltin, varfcir den aktiva tidens
inkomstskillnader i princip bevaras i
samma proportion under pensionstiden'
De kan till och med vdxa, emedan Pen-
sionerna ftir stiirre inkomster, t.ex. de
h<iga tjiinstepensionerna, oftast utgdr
en stcirre del av l<inen iin de arbetspen-
sionen, som pi grund av mindre arbets-
inkomster, och av vilka sttirsta delen
inte dnnu uppn&tt den mAlsatta nivin.
Aven denna nivi har faststdllts till en

vidkommande. Arbetspensionerna kun-
de utvecklas i en mera socialpolitisk och
utvecklas i en mera socialpolitisk och
jiimlikare riktning, inte av vederbdran-
des liin utan av medeltalet av egna lti-
nen och minimiltinen. Detta vore ett sdtt
att ftirverkliga en s.k. degressiv tabell
och diirmed skapa ett rdtt effektivt pen-
sionstak.

Arbetspensionssystemen utvecklas
riit snabbt redan tack vare den i dem
inbyggda utvecklingsautomatiken. Det-
ta betyder emellertid inte, att arbets-
pensioneringen vore ftirdig betriiffande
sig innebtird eller sin organisation. Si
finns t.ex. i det socialpolitiska program,
FFC:s fijrbundsmtjte antog ftirra &ret,
en hel del krav pA utvecklande av ar-

betspensioneringen. Ftirst efter dessa
ftirbiittningar, som avser bl.a. beslutan-
deriitt fdr pensionsbeslutens och pen-
ningplaceringarnas del, fcirenklande och
sammanslagning av olika arbetspen-
sionssystem, tillviixttiden och -procen-
ten samt gradering av pensions6ldern,
kan arbetstagarparten verkligen erkdn-
na arbetspensioneringen som sitt eget
pensionssystem, vilket den ofta nu re-
dan, i mitt tycke ganska obefogat, kal-
las.

NIILO HAMALAINEN, FFC:

Utarbetandet av arbetspensioneringen
och arbetspensionslagarnas ftirverkli-
gande fcir tio 6r sedan utgjorde upptak-
ten till en ny era inom arbetsmarkna-
dens socialpolitik. Detta betydde en bdr-
jan pA det omfattande reformarbete,
som utfcirts genom avtal mellan cent-
ralorganisationerna och med riksdagens
samtycke inom olika sektorer av social-
politiken, icke minst vid utvecklandet
av arbetspensionslagstiftningen.

Denna period har samtidigt inneburit,
att den enade FFC-fackfcireningsrtjrel-
sen har brutit sig ut fr6n sin traditio-
nella roll inom lcine- och avtalspolitiken
och blivit en maktfaktor av sidana
m6tt, att den inverkar pA hela samhdlls-
utvecklingen, en stiillning, som tvivels-
utan tillkommer den.

Den snabba utvecklingen har fiirt
med sig, att vissa politiker har lSmnat
sina tir emellan och diirfdr blivit n6got
frustrerade. Arbetspensioneringen ut-
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gtir i mitt tycke ett gott exempel pA, att
utvidgningen av fackfdreningsrdrelsen
och intresseorganisationernas i gemen
verksamhetssfdr samt den omstdndighe-
ten, att deras stdllning blivit omvdr-
derad p& sA siitt, att den motsvarar upp-
gifterna, ej alls riskerat vAr demokrati
utan tvdrtom inneburit att den blivit
starkare och mera omfattande.

Det kan vdl inte vara frAga om, att
begriinsa demokratin, om man i sam-
arbete med organisationer, som repre-
senterar olika befolkningsskikt, med re-
geringen och det hcigsta statliga beslut-
andeorganet uppn8r ldsningar, som
rikar medborgarnas ekonomiska och so-
ciala trygghet. Jag finner det alldeles
naturligt, att arbetsmarknadsorganisa-
tionerna i detta maskineri ofta skall va-
ra initiativtagare.

Den kringkastning av "pensionsbom-
ben", som nyligen fcirsiggick i riksda-
gen, bevisar hur en ensidig insamling
av politiska poeng, vilken inte tar i be-
aktande helhetssynpunkter, allvarligt
kan stdra ett balanserat utvecklande av
inkomstpolitiken och i synnerhet social-
politiken.

Ndr stundens yra avdunstat st6r man
i alla fall framftjr faktum: var ta pengar
fcir fcirverkligande av dylika flatrate-
lcisningar. Fackftjreningsrcirelsen kan ej
till6ta, att man frin ltintagarna i dessa
tider av betungande skatter, hyror, pris-
ftirhcijningar och stress utan vidare ut-
miiter priset pA dylika taskspelarkons-
ter.

P& vissa h6ll tror man tydligen, att
lcintagargefolkningen forfarande utgtir
ett slags inkomstijverftiringsautomat,
som kan utsugas hur som helst. Man
m6ste fr6ga sig, om ldntagarbefolknin-

gen m6ste bestraffas frir, att den trots
svArigheterna vill marschera i tdten
av utvecklingen, att den vill ijka viil-
fdrden och utjdmna skillnaderna mellan
de olika befolkningsgrupperna uttryck-
ligen inom ramen frir de tillbudsst6ende
realistiska mdjligheterna.

Att skcjta pensionspolitiken under de
kommande Sren iir inte si enkel sak
som mAngen sidan kan tro, som lutat
sitt 6ra till de fagra kiften, som givits
fr6n olika hdll.

Enligt den nuvarande lagstiftningen
kommer de totala pensionsutgifterna att
fcirdubblas fram till flrtiondets slut. I
arbetspensionerna dr stegringen dnnu
kraftigare. Senaste Ar utbetalades river
400 miljoner mark i arbetspensioner.
NAr vi <iverg6r till niista irtionde dr de
Arliga pensionerna redan sammanlagt
1,5 miljarder mark utan, att nya refor-
mer av systemet genomftirs. Men refor-
mer, d.v.s. fcirbdttningar m6ste ju griras,
och beredningsarbete p6g6r hela tiden.

Utvecklandet av pensionssystemen och
av hela socialtryggheten bekostas all-
tid av den del av befolkningen, som ar-
betar, den s.k. aktiva befolkningen. Det-
ta 5r en omstiindighet, som dr vdrd att
hilla i minnet, framfcir allt av den or-
saken, att de aktivas del av hela folket
hela tiden minskar. De senaste lAga f<i-
delsesiffrorna och de bekymmerviickan-
de emigrantsiffrorna gdr denna utveck-
ling iinnu snabbare i framtiden.

Skulle man i pensionspolitiken gA in
frir jdnmstora pensioner, d.v.s. att en
lika stor pension skulle utgi f<ir alla och
envar, den mi vara friga om l3g- eller
h<iginkomsttagare, rik eller fattig, skul-
le det i nu rAdande f<irh&llanden inne-
bdra, att de aktivas realinkomsttikning
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skulle stanna av fcir flera flr framAt'
Detta kan under inga omstdndigheter

stcidjas av fackf<ireningsrtirelsen. Aktiv-
befolkningens stdllning i dagens Fin-
land dr ingen dans pi rosor. Vi kan tdn-
ka t.ex. pi hur det brAdskar med att
fdrbdttra bostads- och skolftirhAllande-
na och det nddvdndiga avhjdlpandet av
brister i det dagliga livet.

Ingen kan vtil pA allvar tro, att fack-
fcireningsrdrelsen titl f<irm6n fdr dgan-
de och hdginkomsttagare skulle avst6
frin ett av sina viktigaste mAl under
detta decennium: att kraftigt minska
inkomstklyftorna. Detta kan ske endast
genom att htija de l&gavliinades in-
komstniv5. Det rdcker inte, att de stora
inkomsterna skdrs ned mera dn nu.

Onskar man utfcira inkomstciverfti-
ringar till de dgande klasserna finns
det i min mening endast en bra medicin
fcir finansieringen - man tillgriper pA

nytt den metod som anvdndes efter kri-
get, och stiftar en lag om civerlAtelse
av egendom, och denna lag bdr giilla
Sven lant- och skogsedendom och steg-
ring av markvdrde. PA sA sdtt skulle
dgarna betala ur egen kassa och pen-
garna skulle inte tas ur lcintagarnas
platta ltjnekuvert.

Det utvecklande av arbetspensions-
systemet, som fdrsiggAr p& basen av av-
tal mellan centralorganisationerna, och
de underhandlingar, som dr PA ging
ang6ende avhjdlpande av de brister,
som dnnu finns i systemet har varit dg-
nade att utjdmna de arbetsmarknads-
politiska motsiittningarna.

Fackfcireningsrdrelsen dr numera en
jtimnstiilld underhandlingspart inom
den socialpolitiska sektorn och inom
den samhdllspolitik, som bertir arbets-

livet. Man har tillika fitt se, att som
resultat av det grundliga berednings-
och underhandlingsarbetet centralorga-
nisationerna emellan hai man Astad-
kommit bestAende, med den allm6nna
lcjne- och kollektivavtalspolitiken vdl
rimmande ldsningar. Ett exempel pi
detta dr de socialpaket, som ingAtt i
kollektivavtalen de senaste 6ren.

Dfl arbetspensionssystemet upprdtta-
des blev arbetsmarknadsorganisationer-
na tvungna att ldmna de iildsta, redan
frin arbetslivet bortvarande Aldersklas-
serna p& sdtt och vis i politikernas hand.
Om vi i bdrjan hade haft mdjlighet att
gcira n6got dven fdr dem, som blev ldm-
nade utanfdr, si kunde vi enligt min
Asikt ha undgitt flera strider i pen-
sionspolitiken, och dessa mdnniskor
skulle ha btivit omhiindertagna pi biitt-
re sdtt.

Arbetsmarknadsorganisationernas
deltagande och kraftiga insats i social-
skyddets utveckling iir alltjdmt n6dvdn-
digt, detta redan av den orsaken, att vi
inte dnnu har, anstrdngningar till trots,
nigon best5ende planering av social-
politiken.

TIMO LAATUNEN, AFC

'10

Arbetspensionssystemets ikraftrddande
frir ett Srtionde sedan betydde, att man
civerf<irde vira pensionssystem i en ny
tidsperiod. Reformen var s& grundlig,
att hela den till f6rvdrvsinkomster av-
passade pensioneringen pi 1960-talet
uppbyggdes pi grundvalen av de prin-



ciper, som omfattats i lagarna om pen-
sion f<ir arbetstagare. Aven tidigare till
f<irviirvsinkomsterna avpassade pensio-
ner inom den offentliga sektorn brag-
tes till samma grund. Efter reformen
fortsatte i vir pensionspolitik en syn-
nerligen kraftig utveckling, i vilken ar-
betsmarknadsorganisationerna medver-
kat p& ett vdsentligt siitt. PA arbetspen-
sionssidan uppriittades ett familjepen-
sionssystem och pensionsniv5n fcir de
dldre Aldersklasserna f<irbiittrades avse-
vdrt. Genom att utveckla folkpensions-
systemet Astadkom man dessutom, att
de personer, som pA grund av sin Alder
stannade utanfdr arbetspensioneringen,
erhdll en betydligt bdttre pensions-
trygghet dn tidigare.

S&som en fdljd av utvecklingen under
endast drygt tio 6r har man nu kommit
i en situation, ddr t.ex. APl-arbetsta-
garens pensionsskydd i genomsnitt till
sitt realviirde dr ungefiir tredubbelt i
jiimfcirelse med 1960-talets bdrjan. Sam-
tidigt kan man konstatera, att di man
jiimfcir pensionens och lcinens nettobe-
lopp, har man uppnAtt en niv6, diir to-
talpensionen i de liigre inkomstgrup-
perna betydligt <iverstiger den m&lsatta
60 o/o:sniv6n, och ddr man 6nnu vid en
l<in om cirka tv& tusen mark fir en pen-
sion, som dr ndrmare hdlften av den ti-
digare nettoinkomsten.

Vira pensionssystems utvecklande
har kriivt, att v6ra ekonomiska resurser
rtitt kraftigt riktats till denna betydel-
sefulla sektor inom socialpolitiken. Re-
formernas kostnader har inte heller till
fulla belopp kunnat utbetalas omedel-
bart, utan man har ncidgats dverfcjra
en del av dem att erldggas i framtiden
genom en avsiktlig nedvdrdering av

pensionsftirsdkringspremierna och ge-
nom att ordna finansieringen genom ett
system, diir fcirsdkringstagarna f6r l6na
fdrsdkringspremierna mot rdnta.

Man har ofta framhflllit, att 1960-ta-
let kommer att i v5rt Iands historia heta
pensionspolitikens decennium. Man har
ocksA sagt, att de begrdnsningar, de
ekonomiska resurserna stiiller, ntidviin-
digtvis leder till en lAngsammare ut-
vecklingstakt tin pA 1960-talet. Just nu
har man samtidigt fr6n flera olika h6ll
framhillit, att vi fcir att trygga vir eko-
nomiska utveckling pA 1970-talet ovill-
korligen bcir dra ftirsorg om, att vera
produktiva investeringar hAlls pi en
riitt hiig nivi. Stor enighet har dven
r6tt om, att vi endast pA detta sdtt kan
trygga v&r konkurrenskraft, vAr syssel-
siittning och utvecklandet av vir social-
politik i framtiden. Det 6r emellertid
inte mdjligt att bibehAlla en hcig inves-
teringsgrad, om vi samtidigt anvdnder
rikligt med tillgAngar pfl den socialpo-
litiska sektorn. VAr giillande lagstift-
ning leder redan den till en synnerligen
kraftig tillvdxt av socialutgifterna under
1970-talet. Dessutom dr det dven med
tanke pA utvecklandet av vir ekonomi
n<idvdndigt att ftirflytta socialpolitikens
tyngdpunkt frin pensionssystemen till
en vAsentligt effektivare utjdmning av
familjekostnaderna.

Efter den kraftiga utvecklingen i pen-
sionspolitiken dr det naturligt, att sys-
temen kriiver slipning ftir att kunna
bilda en harmonisk helhet. Detta giiller
i synnerhet v5ra tvA dominerande pen-
sionssystem, arbetspensioneringen och
folkpensioneringen och deras inbdrdes
frirhAllande. Arbetet fcir att Sstadkom-
ma en btittre helhet dn f<ir ndrvarande
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har startat positivt pi initiativ av sAv6l
arbetsmarknadsorganisationerna som av
de personer, som i egenskap av myn-
digheter svarar fcir utvecklandet av vAr
socialpolitik. Samtidigt som denna po-
sitiva utveckling gror har dock inom
pensionspolitiken pldtsligt intrdffat frir-
bluffande omkastningar. Regeringen
framlade i riksdagen en proposition an-
g6ende iindringar i folkpensionssyste-
met, och kostnaderna fcir reformen hade
regeringen kortsiktigt nog ldmnat ddr-
hdn. Pensionsbomben detonerade i riks-
dagen sedan den f6tt trefaldiga dimen-
sioner jiimf<irt med de fiireslagna. En
dylik ltisning, som dr ohSllbar i eko-
nomiskt hdnseende, torde inte kunna
fd,rklaras pi annat sdtt iin att pensions-
tagarnas htiga antal ftirblindat vAra po-
litiska partier i deras jakt pA vdljare
i de instundande kommunalvalen.

Vid spriingningen av pensionsbomben
tog ndstan ingen av beslutsfattarna i
beaktande, vad denna lcisning, som
medfcir en Arlig merkostnad om drygt
600 miljoner mark, betyder national-
ekonomiskt sett. Ftir att gcira detta be-
lopp mera konkret skall jag tala om,
att man med det

- hade kunnat utbetala medellcinen
ftir industriarbetarna jdmte social-
utgifter till cirka 38 000 arbetstaga-
re om 5ret,

- hade kunnat skapa cirka 20 000 nya
arbetsplatser i den medelstora in-
dustrin och i sm6industrin,

och att beloppet dr

- ungefdr lika stort som fcirddlings-
vdrdet i metallproduktindustrin el-

ler i den grafiska industrin,

- nAgot st<irre 5n det belopp i sin hel-
het, som anvdndes frir statens pen-
sioner 5r 1971.

Vid en ytterligare granskning av l6s-
ningens ekonomiska f<iljder miste man
konstatera, att den och ftirliingningen
av Arssemestern ndsta Ar frin tre till
fyra veckor sammanlagt utgdr cn ut-
giftspost, som redan <iverstiger den ge-
nomsnittliga produktionsdkningen i viri'
ekonomi. DA det inte torde vara mtijligt
att i ndsta 6rs kollektivavtalsfcirhand-
lingar helt avsti fr6n lcinefdrhtijningar,
hotar pensionsbomben Astadkomma en
situation, i vilken undvikande av en
sviir inflation verkar synnerligen svAr.
Till pi kcipet bcirjar pensionslcisningens
kostnadsinverkan vid en tidpunkt, di
man tydligen allra mest skulle behciva
kraftiga investeringar ftjr att tjka den
ekonomiska aktiviteten.

Virt lands pensionspolitik har ofta,
dven grundlcist, anklagats fcir att vara
oplanerad och osammanhdngande.
Klander har mAhdnda oftast framfiirts
av politiker. Det sakliga innehSllet i den
nu gjorda kisningen tal emellertid
knappast saklig kritik och det iir sd-
kert, att de ekonomiska fdljdverknin-
garna inte uppfyller de minimikrav,
som skall uppstdllas fcir en rationell
ekonomi. En pensionslcisning, som dr
gjord i stundens yra pA politiska grun-
der f<irsv6rar dessutom vdsentligt ut-
vecklandet av vAra pensionssystem till
en mtijligast harmonisk helhet och flyt-
tar dven viktiga avgtiranden i denna
riktning att fattas i framtiden.
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Hun skall behovet
aY social tnygghet
uppskaltas?

Vid det nordiska socialftjrsdkringsmtitet
i Helsingfors i juni togs bl.a. upp defi-
nieringen av invaliditet, ersittning av
medicinsk och tandv6rd, samordning av
olika ersdttningar med socialftirsiikrin-
gen, de arbetsldsas och handikappades
behov av trygghet samt kontakten mel-
lan trygghetssystem och allmdnheten.
Det mest diskuterade dmnet blev - sA-

som man pi forhand kunde vdnta sig -
fr6gan om pA Sktenskapet grundade ftir-
mAner fr6n socialfdrsdkringen. Ett fti-
redrag i dmnet htjlls av avdelningschef
Margaretha Aarnio.

Aktenskapets betydelse som grund
fiir fiirminer frAn socialfiirsdkringen

Skribenten konstaterar, att stadgande-
na om dktenskapets inverkan pi f<ir-
minerna i de flesta viisterliindska sys-
tem dr sAdana, att de Atminstone med
tanke p3 den nu ridande situationen i
de nordiska lSnderna synes fdrAldrande
i flera avseenden. Vid utarbetandet av
dessa stadganden har grunden utgjorts
av ett livslingt iiktenskap, ddr mannen
drar ftirsorg om familjens upphdlle och
ddr hustrun iir helt beroende av honom

Social- och hilsovirdsminister Osmo Kai-
painen iippnar ittonde Nordiska Socialftir-
siikringsmtitet den 14. 6, 1972.
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i ekonomiskt hdnseende. Emellertid be-
hijver iiktenskapet ej ldngre ens ndr-
melsevis alltid betyda ett faktiskt frir-
s6rjningsfrirhillande makarna emellan.
A andra sidan finns en hel del sAdana
fdrsrirjningsfrirhillanden, som inte ba-
serar sig pA ett gdllande dktenskap. Ok-
ningen av skilsmdssornas antal och dnd-
ringen i det sdtt, pA vilket man frirh6l-
ler sig till utomdktenskapliga barn har
lett till att de ensamsfcirsrjrjande kvin-
nornas och mdnnens antal kontinuerligt
<ikat. Likas6 har antalet sAdana famil-
jer 6kat, i vilka man lever p& samma
sdtt som i en "normalfamilj", som ba-
serar sig pA dktenskap, men ddr for-
mellt dktenskap ej ingitts.

En f<iljd av dessa sociala fcirdndrin-
gar er, att vissa grupper frjr ndrvarande
p6 grund av fcir6ldrade stadganden
erhiller uppenbarligen grundlcisa er-
siittningar frin socialfcirsdkringssyste-
men, medan andra grupper, som vore
i behov av ersettning, "faller emellan"
med anledning av samma stadgan-
den. Anses socialfrirsdkringens uppgift
fortfarande besti av att i vissa risk-
situationer ersetta frirutom den fdr-
sdkrades, dven de personers utkomst,
som er ekonomiskt beroende av ho-
nom eller henne, kan man redan pi
grund av det ovan anfrirda konstatera,
att de nuvarande stadgandena inte
ldngre pi ett tillfredsst;illande siitt ftjr-
mdr fylla denna uppgift. Det vore diir-
f6r pA tiden att pi alla sektorer inom
socialfiirsdkringen bcirja efterstrdva
stadganden, som bdttre motsvarar de
faktiska fd,rhillandena. Att modernisera
stadgandena dr i alla fall en tidskrii-
vande procedur. I synnerhet ftir den
del, nytdnkandet skulle medfcira slo-

pande eller minskande av utg&ende
fcirmAner, borde dvergingsperioden
tydligen vara rdtt l6ng. Det kommer
Snnu ldnge att fcirekomma fall, i vilka
stadganden av nuvarande art dven ger
dndamAlsenlig trygghet. Emedan det
emellertid verkar som om de icke dnda-
mAlsenliga friljderna av dem kontinuer-
Iigt skulle <ika, vore det rationellt att
rdtt snart strdva till ett sidant skede,
att dktenskapets beaktande inte ldngre
skulle vara en huvudregel, utan att det
snarare skulle bli ett undantag, som g6r
det mrijligt att frirhindra ftirmAnsbort-
fall i sAdana fall, ddr frirm&nerna be-
hriver bevaras. Fcir att de till iiktenska-
pet bundna fcirmAnerna efterhand helt
skulle kunna slopas, borde den trygg-
het utvecklas, som socialfcirsdkringen
ger pi andra grunder. Detta skulle ut-
tryckligen giilla fcir de grupper, frir vil-
ka de nuvarande pi dktenskap baserade
stadgandena ursprungligen var avsed-
da, ndmligen barn och s6dana personer,
som sina egna till fromma utfiir oavlci-
nat arbete hemma.

Det slutliga mAlet borde vara, att
den trygghet socialfrirsdkringen erbju-
der skulle tdcka samtliga fullvuxna
personer hela tiden individuellt obe-
roende av deras familje- o.a.d. person-
liga fcirhAllanden. Frir barnens del bor-
de socialf<irsakringen tdcka alla olika
risker, som hotar deras utkomst, obe-
roende av, vilken formell beskaffenhet
den familjegemenskap har, i vilken
barnet rikar leva.

Vem dr arbetsofiirmtigen?

FrAgan om bestdmmandet av individens
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arbetsftirm6ga i tunga och s6ledes fy-
siskt kriivande yrken var fcire vid det
nordiska socialfcjrsdkringsmdtet. TilI de
ovan avsedda arbeterna htir bl.a. ute-
arbete under vintern, gruvarbete och
Iantbruksarbete samt niir det gdller
handikappade dessutom bl.a. enformi-
ga arbeten, arbeten som krdver tunga
arbetsstdllningar och arbeten med olika
stcirningsfaktorer s6som buller, damm
och drag. Vid bestiimmandet av arbets-
fdrm6gan har man i de nordiska liin-
derna allt mera g6tt in frir ett holis-
tiskt betraktelsesdtt, vilket innebdr att
man beaktar individens allmdnna si-
tuation och mtijligheter att fi arbete.

Den som har ett tungt arbete behtjver
goda lungor och ett starkt hjdrta, sade
fcirsiikringsciverliikaren Stefan Gud-
nason frin Island i sitt inlednings-
anfcirande. I de tunga yrkena fcirorsa-
kar m6nga sjukdomar i cirkulationsor-
ganen, t.ex. koronarsjukdomar, blod-
kiirlsfcirkalkningar, hjiirtfel och sjuk-
liga blodtrycksfciriindringar liitt arbets-
ofrirm8ga. Ett tungt arbete innebdr en
stor belastning f<ir hela organismen och
krdver ddrftjr en stadig kroppsbyggnad.

Talaren konstaterade, att ocks6 de
sociala fcirhAllandena och mtijligheter-
na att fi arbete alltid mAste tas i be-
traktande vid en bedtimning av arbets-
fcirm6gan. Den handikappande har all-
tid det siimsta utg8ngsldget pi arbets-
marknaden. Vid en bedcimming av han-
dikappades mtijligheter att klara tungt
arbete m6ste iiven beaktas, att goda
hemfiirh6llanden och en fdrdelaktig
miljii inverkar positivt pi funktions-
fdrm6gan. OcksA boningsorten och ar-
betsorten har betydelse frir den handi-
kappades mtijligheter att klara sig.
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Exempelvis en livlig trafik eller en stor
personal pA arbetsplatsen kan inverka
negativt.

Overldkaren H. J. Rinne konsta-
terade, att det inte finns n6gon gruppe-
ring och klassifikation efter de fysiska
krav ett arbete stdller, som kunde an-
viindas vid en bedcimning av arbetsftir-
migan. NAr de medicinska fynden inte
iir tillriickligt klara kan det diirftir ofta
behcivas en omfattande utredning innan
arbetsfcirmigan kan bedtimas. De me-
dicinska grunderna varierar n6got i
olika liinder. I de nordiska liinderna
har man allt mera b<irjat ty sig titt en
totalutredning, vari beaktas vederbci-
randes tidigare levnadsskeden, de me-
di.cinska understjkningsresultaten, skol-
g6ng, yrkesskicklighet, personlighets-
faktorer, den sociala och geografiska
omgivningen, sysselsdttningsldget o.s.v.
Denna tendens dr givetvis positiv, men
det betyder inte att man skulle fi gliim-
ma bort ntidviindigheten av en tillrdck-
ligt medicinsk utredning.

M<ijligheterna att flytta tiver frin ett
fysiskt krdvande yrke till ett ldttare btir
alltid undersdkas. Hdr behcivs arbets-
kraftsmyndigheternas hjdlp. En "geo-
grafisk" arbetsofcirm6ga kan dock
ibland lAgga hinder i vdgen. Speciellt
fdr Sldre miinniskor kan familje- och
bostadsfcirh6llandena giira det svirt att
flytta till en annan ort ddr m<ijlighe-
terna att fA ett liimplig arbete vore
stcirre.

FOr att situationen skall bli belyst
fr6n alla synvinklar skulle ett team-
arbete mellan olika experter alltid vara
viktigt.

Fullmdktige Ole Thomsen (Dan-
mark) trodde, att den explosionsartade



Nordiska socialftirslkringsmtitets viceordfiirande Heimer Sundberg och verkstflllande di-
rektiir Juhani Salminen hiilsar generaldirektiir Sigurdur Ingimundarsson frin Island viil-
kommen.

tekniska utvecklingen och de ftirbtitt-
rade allmdnna livsvillkoren i framtiden
ytterligare kommer att sdnka kravet
pe fysiska arbetsinsatser. Allt fdrre
miinniskor kommer uppenbarligen i
framtiden att ha arbete, som numera
rdknas till de tunga. Man kunde tro
att denna utvecklingsgAng tillsammans
med de fcirbdttrade mtijligheterna till
Idkarv6rd skulle leda till att allt fiirre
miinniskor blir i behov av invalidpen-
sion samtidigt som invaliditetsgraden
ofta vore liigre. Att dra en s&dan slut-
sats kan emellertid vara vanskligt,
emedan det iir att vdnta att man i fram-
tiden vid beddmningen av arbetsfcir-

migan i allt stdrre utstriickning kom-
mer att beakta ocksA sociala faktorer.
Det dr t.o.m. t6nkbart, att begreppet
rent medicinsk arbetsoftirmAga inom en
inte alltf<jr avldgsen framtid helt kom-
mer att fdrsvinna.

Den verkliga invaliditeten hos person
som utfcir tungt arbete dr ndstan alltid
sttirre dn om den skulle faststdllas en-
bart med stcid av invaliditetstabeller
utan att beakta den verkliga fdrlusten
av frirtjdnsten. En relativt lindrig rygg-
skada kan gtira en person som utfcir
tungt arbete helt arbetsofrirmtigen fast-
en den saknar betydelse i andra yrken.
Rehabiliteringsmiijligheterna frir perso-

16



ner som utfdr tungt arbete dr mindre,
de har ensidigare utbildning och deras
arbetsplats dr vanligen beldgen pi en
sAdan ort, vars ndringsliv dr begrdnsat.
I de nordiska liinderna dr man ocks&
allmdnt av den Ssikten, att dA arbets-
ftirm6gan faststdlls brir arbetarens frir-
lust av fcirtjdnst vara grundldggande
sade Magnus NAmdal frAn Norge. Vid
uppskattning av invaliditeten hos en
person som utfdr tungt arbete 5r det
ofta svirt att faststdlla om den f6r-
lorade arbetsfrirmAgan beror pfl medi-
cinska faktorer eller huvudsakligen pA
andra sisom den fcirsvagning av kraf-
terna som Aldrandet medfcir. Om en
arbctare har frirlorat minst hdlften av
sin arbetsfijrmega, utreder man i Norge
den ifrAgavarandes mrijligheter till ett
Idttare yrke. Omplaceringen av perso-
ner som utf<ir tungt arbete och dldre
personer har i Norge vistat sig sv6rt.

Den Aldrande miinniskans utkomst
fiire pensionering

Bcir den ildrande arbetstagarens ut-
komst tryggas genom fcirtida folkpen-
sion eller siirskild trygghetsfcirsdkring?
Denna friga dryftades av nordiska ex-
perter vid socialfcirsdkringsmcitet efter
ett inledningsanftjrande av Alice
B r u u n frin Danmark. Av de nor-
diska ldnderna har Finland den liigsta
pensionsildern (65) och Norge den hiigs-
ta (70), medan pensionsAldern i de tjvri-
ga nordiska ldnderna dr 67 6r. Fdr dem
som ndrmar sig pensions6ldern och har
den s&rbaraste stdllningen pa arbets-
marknaden har de olika ldnderna an-
ordnats specialarrangemang av varie-
rande karakter.

Hur Sldersgrdnsen fdr Alderdomspen-
sion 96r beror i viss m6n pA hur 6lder-
domsstridet kombinerats med arbetsin-
komsterna. Oberoende hdrav kommer
det alltid att finnas "sociala f<irlorare",
som inte klarar sig fram till pensions-
Aldern utan extra hjiilp.

Ur social och medicinsk synpunkt
6ter mAste det anses olyckligt, att fullt
arbetsfcira mdnniskor tvingas att ldmna
arbetsmarknaden vid en viss 6lder,
sade Bruun. Ur social synpunkt dr det
otillfredsstdllande emedan pensionerin-
gen redan ensam fcir sig i normala
fall medfcir ett kiinnbart inkomstbort-
fall. De medicinska experterna igen
p6st5r att en tvungen sysslol<ishet p6-
skyndar sflvdl det psykiska som det
fysiska Sldrandet: pensiondrer utan
nigonting att ta sig fcir tappar liitt tivs-
lusten medan de som dnnu har ett ar-
bete eller nigon annan liknande syssel-
sdttning i allm5nhet klarar sig biittre.
De Aldrande arbetstagarnas kvarstien-
de pA arbetsmarknaden beror i avgd-
rande mAn pi landets sysselsdttnings-
ldge. Aven arbetsgivarnas och arbets-
kamraternas instdllning har betydelse
fcir hur liinge Sldringarna skall delta
i produktionslivet och ndr de dr tvung-
na att lAmna sin plats 6t yngre Ars-
klasser.

Fdrtida folkpension kan i Danmark
utg6 till dem som fyllt 60, i Finland
till ensamstiende kvinnor och lAngva-
rigt arbetslcisa som fyllt 60, i Norge till
dem som fyllt 67 och har en nedsatt
arbetsfdrm6ga och i Sverige till dem
som fyllt 63. FrAgan 5r dock, om de
olika dispensbesttimmelserna dr tilI-
riickligt omfattande fcir att tillfreds-
stiilla pensioneringsbehovet hos de 6ld-
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ringar, som pa grund av siukdom eller
Iiiget pA arbetsmarknaden har det svirt
stiilIt. Referenten ansig, att frirendmn-
da bestdmmelser i allmdnhet 6r allde-
Ies fcir striinga. En totalviirdering av
den fdrsiikrades livssituation, de rent
sociala fijrhAllandena inbegripna, vore
alltid av n6den.

Danmark har i detta avseende de
smidigaste bestiimmelserna. Sociala och
ekonomiska faktorer har ddr under
Srens lopp btirjat spela en allt st<irre
roll vid avgiirandenas fattande. En myc-
ket stor del av dem som sciker ftirtida
folkpension tillhdr kategorin kropps-
arbetare, men det finns ocksi andra
yrkesgrupper som i det moderna sam-
hdllet tycks vara speciellt utsatta.

Huvudregeln i friga om ftjrtida folk-
pension 6r den, att pension kan bevil-
jas niir ftiljande villkor - eller stcirsta
delen av dem - 5r uppfyllda.
1. Tid till den normala pensionsAldern

2-3 ir (d.v.s. mdnnen 65 5r och
kvinnorna 60).

2. Minst 5 Ar pi samma arbetsplats.
3. Avgingen beror pA

- att rtirelsen upphdr

- att produktionen sktirs ned

- rationalisering

- s6kandens ofdrm6ga att hinna
med i arbetet.

4. Sijkanden saknar mdjlighet att fi ar-
betsltishetsunderstcid (antingen diir-
ftir att han redan anviint sig av sin
understtidsriitt eller ftir att inte va-
rit medlem i arbetsl<ishetskassa eller
pi grund av sin 6lder inte kunnat
bli godkiind som medlem).

5. Smi mtijiigheter att fi stadigvaran-
de arbete, d.v.s. arbetsftirmedlingen
har inte kunnat anvisa arbete och

sdkanden har sjiilv under en be-
stdmd tid s<ikt arbete ftirvdges.

Trots att praxis alltsi dr rdtt mild
6r det m6nga som skulle vilja ha ytter-
Iigare ldttnader. Man har t.ex. tiinkt pi
att inf<ira en ny social ftirmAn, en "om-
placeringsfiirmAn", fdr Sldringar som
miste liimna sitt yrke. Fiirm6nen skulle
vara n6gotslags mellanform mellan 6

ena sidan utbildnings- och rehabilite-
ringsitgdrder och i andra sidan de so-
ciala pensionsanordningarna.

Sociala faktorer med vid
bediimningen av arbetsfiirmigan

Andringarna i ndringslivets struktur
samt den tekniska och organisatoriska
utvecklingen betyder i arbetslivet fdr
mSngas vidkommande sysselsiittnings-
och anpassningssvirigheter, sade direk-
ttir Sven Bohman. Speciellt utsatt
iir den Sldre arbetskraften.

I Sverige har man ofta hdvdat, att
utvecklingen frdmst p6kallar en sAnk-
ning av den allmtinna pensionsildern,
fdrst generellt till 65 ir och diirefter
mihiinda vidare med mtijlighet till an-
passning efter tidigare yrke och indi-
viduell situation. En sAdan reform 5r
komplicerad och kostnadskriivande.

Redan nu 5r det mtijligt att ta ut
Alderspension tidigast vid 63 6rs 6lder.
Ddrvid fir vederbdrande emellertid
betala ett htigt pris i form av reducerat
pensionsbelopp ftir all framtid. Diirftir
kan ett "fdrtida uttag" inte ens pi kort
sikt utgtira n6gon ltisning. Ddremot ut-
g6rs steg i den tinskade riktningen av
ftirtidspensioneringen, som triidde i
kraft den 1. 7. 1970, och enligt vilka

18



vissa nya regler giiller ftir ftirtidspen-
sion bide fr8n folkpensioneringen och
fr5n tilldggspensioneringen.

Rett till fiirtidspension uppkommer
i ftjrsta hand p& medicinska grunder.
De nya grunderna fcir beddmning av
invaliditet syftade till en uppmjukning
av det medicinska kravet fiir att liimna
ett ddremot svarande utrymme fcir ar-
betsmdssiga hdnsyn. Man avs8g g6ra
det ldttare fiir Sldre ftirvdrvsarbetande
personer att efter individuell prtivning
fi pension frire 67-irsildern. Genom
samtidig dndring av praxis ville man
dven gdra det mdjligt att generellt sett
ta sttirre hdnsyn till de faktiska sv6rig-
heter, de medicinskt handikappade har
dA de stiker arbete. Den grupp man sdr-
skilt ville beakta, avgrdnsades till 63 5r
eller iildre. Aldersgrdnsen 5r ndrmast
riktgivande och undantag btir kunna
ske till 60 ir. Gruppen har vidare av-
grdnsats s5, att den omfattar endast de
fdrviirvsarbetande, d.v.s. dem, som un-
der tiden ndrmast ftire pensionsfall me-
ra stadigvarande haft utkomst av ftjr-
vdrvsarbete s6som lcintagare eller ftire-
tagare.

Omformulering av invaliditetsbe-
greppet gtir det mtijligt att ta hdnsyn
till iiven s6dan nedsdttning av fysisk
eller psykisk prestationsftirmiga, vilken
brukar betecknas som Sldersfdriindring
och inte hdnfciras till sjukdom i egentlig
mening.

Den fortsatta utvecklingen skulle be-
hciva ledas i en s6dan riktning, att ar-
betsltjshetsftirsiikringen eller motsva-
rande kombination skulle samordnas
med den allmdnna ftirsiikringen s5, att
den nuvarande klyftan slutes, och att
utvecklingen skulle leda till en all-

mdnn gemensam trygghetsftirsdkring.
Denna skulle ersatta inkomstbortfall
och bristande frirsdrjningsftirmiga vid
alla hdr avsedda kombinationer av me-
dicinska, sociala och arbetsmiissiga or-
saksfaktorer.

Minimiutkomst i stiillet fiir det
nuvarande systemet

Den nuvarande socialftirsdkringen 6r
behiiftad med si minga brister, att man
kan friga sig om det tiver huvud taget
ldnar sig att bibeh5lla systemet i dess
nuvarande form, sade bitriidande di-
rekt6,ren Bjorn I. Walman fr6n
Rikstrygdeverket i Norge. Enligt ta-
larens mening har vi f6,r ldnge sedan
nitt den punkt, ddr samhiillet miste
ordna med en allmen minimiutkomst,
som garanterar ett ekonomiskt stdd 5t
alla som av negon acceptabel orsak
stannar under minimiutkomstnivin.

Det nya systemet borde basera sig
p3 en lagstiftning, som skulle ge klart
besked iiven fdr de fall ddr vederbti-
rande skulle bli utan en viss fdrm8n.

Det dr betecknande ftir socialfd,rsiik-
ringen, att rdtten till ersdttning be-
stdms efter ett mer eller mindre exakt
definierat "f6rsdkringsfall". T.ex. i
Norge iir rdtten till invalidpension be-
roende bl.a. av att det ftirekommer "en
sjukdom, ett lyte eller en skada" samt
att invaliditeten nedsiitter ftirviirvsftir-
migan med minst 50 0/0. Den pensions-
nivi, som man i Norge uppnir med
hjiilp av olika pensioner och tilliigg,
ger ingen anledning till anmdrkningar.
Att personer, som inte har uppnitt pen-
sionsildern - i Norge 70 ir - inte
kan fi nigotslags sttid om de inte iir

19



arbetsof6rmtigna i medicinsk mening,
iir diiremot i mitt tycke fel. Samtidigt
som pensionsniv6n hcijs och tilldggspen-
sioneringen utvecklas lAter man denna
tydliga oriittvisa sti kvar. Det kan inte
vara rdtt, att en "frisk" mdnniska, som
f<irtjdnar 10 000 kronor om 6ret, stan-
nar utanfdr ftirsiikringen ndr den som
fdrtjdnar 20 000 kronor om iret kan
fi halv invalidpension fcir att hans ar-
betsf6rmiga dr nedsatt och han som
"frisk" hade kunnat fcirtjiina 40 000
kronor.

Syftet med tilliiggspensionering dr
att trygga en viss uppnAdd ekonomisk
stiillning. Kan man godkdnna en in-
komstftirdelning, som steller behovet
att vara i en bAttre stiillning dn andra
framot behovet att garantera alla en
acceptabel minimilevnadsstandard?

Den norska definitionen pA arbets-
fdrmiga 5r dessutom sA vag, att det i
praktiken ofta iir slumpen som avg<ir
vem som f6r invalidpension och vem
som blir utan. Definitionen tillfreds-
stiiller varken de krav som den tra-
ditionella socialftirsdkringen stdller el-
ler dem som en samhdllsekonomisk in-
komst6verf6ring skulle stdlla.

Ett pensionssystems uppgift dr att
dra fd,rsorg om en fortsatt utkomst se-
dan arbetsinkomsterna av nigon an-
ledning faller bort eller sjunker till lSga
belopp. fnom socialfiirsdkringen finns
Sven andra anordningar, s8som t.ex.
sjukfdrstikringen och arbetsltjshetser-
siittningen, vilka p5 kort sikt fyller
samma uppgift, sade mag. Jouko S i r-
kesalo. Arbetsftirdelningen mellan
dessa system och frSgan om, att ingen
borde "falla mellan systemen" - di-
rekttir Bruuns term "sociale tabere"

torde omfatta ungefdr samma sak -har i Finland under de senaste Sren
underscikts av pensionssystemkommit-
t6n i ett flertal delbetdnkanden. En fle-
xibel och dndamAlsenlig arbetsfcirdel-
nig dr emellertid svir att uppnA p&
grund av att ersdttningarnas nivi i
m6nga fall varierar i hcig grad mellan
de olika systemen. Det dr uppenbart,
att medan ikrafttrddelseskddet fortski-
der och pensionerna stiger kommer des-
sa att utriva en strirre lockelse dn fdr
ndrvarande, och den aktuella frflgans
betydelse kommer att rjka.

Pensionsfcjrsdkringen har tvA slags
mrijligheter att erbjuda sina tjdnster,
antingen genom att uppmjuka och
komplettera invaliditetsbegreppet och
sAlunda utvidga rdtten till invalidpen-
sion, eller ock genom vissa kriterier
sdnka pensionsAldern sA, att vederbrj-
rande kan erh6lla Alderspension. Ett
exempel p& den ftirra varianten utgdrs
av arbetslcishets- och delpensionen, pA
den senare frontmannapensionen. I de
olika liinderna har viilkoren fcir bevil-
jande av ftirminer utskrivits pA si oli-
ka sdtt, att en jdmfiirelse dem emellan
egentligen skulle tarva en arbetsdryg
genomgeng av case-typ.

Fiiretagares arbetsliishet

En arbetslcishetsftjrsdkring frir alla fci-
retagare har f<ireslagits i Sverige. Den
svenska arbetsltjshetsftirsiikringen 6r
avsedd fcir l<intagarna, konstaterade
byrichef Bernt Erici i sitt fdredrag
vid nordiska socialfcirsdkringsmiitet. I
princip dr det arbete s6som anstdlld
som grundar ersdttninsrdtt i de erkdn-
da arbetskishetskassorna. Ftirst under
senaste 5r har det htijts rcister fijr att
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iiven ftiretagarna borde inrymmas i ar-
betsltishetsf tirsiikringen. Fcirordningen
om arbetsl<ishetskassor tillSter visser-
ligen, att fciretagare innefattar sig sjiil-
va i ftirsdkringen. Fdretagarna kom-
mer alltid att utgdra en jiimfiirelsevis
liten del i ftirsdkringskollektivet, i Sve-
rige utgcir de c. 10 0/o av de fcirviirvs*
arbetande. Grtinsen mellan ftiretagare
och lcintagare iir ej alltid klar, men i
allmiinhet har som anstdlld betraktats
person, som fdr annans rdkning utfiir
arbete under ledning och mot vederlag,
och som ej sjdlv har anstiillda. TiIl
fciretagarftirsdkringen borde emellertid
kunna riiknas dven sidana ndrgrupper
som t.ex. makar, som 6r deldgare i fti-
retaget och hjiilper till dess drift, samt
kompanjoner och i flera faII dven fijre-
tagsledare.

Lcintagarens arbetslcjshet dr ftiljd av ett
beslut av en annan person, hans ar-
betsgivare. F6retagarens arbetsl6shet
diiremot baserar sig pi hans eget be-
slut. Av denna orsak iir det ntidviindigt
att bygga vissa begrdnsningar betrdf-
fande ersdttning ftir arbetsltjshet fdr fii-
retagarnas del. I Sverige har, med un-
dantag fcir fiskarna, stadgarna i f<ire-
tagarskassorna formulerats s6, att med-
lem anses vara arbetsltis, om det f<ire-
tag, i vilket han dr deldgare, kompan-
jon eller ledare, har lagts ned eller di
han eljest skilt sig frin det. Frin stat-
lig sida har man klart framhillit, att
arbetsltishetsersiittningen icke fir an-
vdndas till att h5lla mindre ltinsamma
fciretag vid liv. Nedliiggning av ett fti-
retag, som har sdsongbetonad verksam-
het, accepteras ej som grund ftir ersiitt-
ning.

PA ftiretagare tilliimpas annorlunda

standganden iin pi de anstiilla betriif-
stadganden tin pi de anstdllda betrdf-
tagare, som kan vdnta sig en ojiimn
sysselsdttning, tar i regel i sina beriik-
ningar i beaktande, att fdretaget kom-
mer att genomge nedgingsperioder.
Ftir det andra kan fdretagaren inom
vissa griinser sjdlv inverka pA sitt ar-
bete och silunda dven pi sin arbets-
l6shet. Av denna orsak torde en lengre
karenstid/viintetid vara pi sin plats.
Sdrskilt viktigt blir detta, di karens-
tiden helt slopats - vilket redan skett
i Danmark - och vilket KSA-utred-
ningen ftireslagit skall genomftiras ock-
sA i Sverige.

Eniir f<iretagaren i viss min sjiilv kan
inverka pi sin sysselsdttning och ar-
betsld,shet iir det ntidvdndigt, att man
sdker ni n6got slags stabilitet och var-
aktighet i arbetsutbudet. En f6retaga-
re, som blir arbetsltis, miste i allmiin-
het rdkna med att han mSste fiana
arbete som anstelld, och ddrvid, om
det gdller ett mera varaktigt arbete,
blir han understiilld arbetsliishetsftir-
siikringen ftjr de anst5llda. Vad be-
triiffar f<ir ftiretagaren liimpligt arbete
bdr hiirvid tilliimpas samma regler
som ftir de anstdlldas vidkommande.
En absolut fd,rutsdttning ftir arbetslds-
hetsersSttning till fciretagare iir, att det
personliga arbete, han utfcirt i ftireta-
get, har upphdrt. N6got hinder f6r att
s<ika arbete pE den fria marknaden fir
ej heller fdreligga.

En fdretagare, som siiljer sitt lijnsam-
ma f<iretag, har isamkat sin arbetsl6s-
het sjiilv och rdtt arbetsltishetsersdtt-
ning bdr ftirnekas honom f6r lika l6ng
tid som ftir en anstiilld i motsvarande
situation. Denna tid dr i Sverige 28
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dygn. I vissa fall kommer denna tid att
visa sig otillrlckiig. Sidant avst6ende
frin friretagarverksamhet, som ftiran-
leds av expropriation eller dylikt, dr det
diiremot icke skiil att anse vara sjdlv-
f6rvAllat.

Vid f<irsdkrande av f<iretagare fcir
arbetsldshet Ssamkar det sv6righeter
att f6r fd,retagaren faststdlla den ar-
betsinkomst, som arbetsl6shetsfcirsdk-
ringen ska1l ersdtta. Frdmst btjr di som
grund beaktas den inkomst, fiiretagaren
uppgivit fiir beskattning. Dessa upp-
gifter har dock vissa svagheter, bI.a.
plverkas de av sdrskilda avskrivnings-
regler, riinteavdrag o.a.d. Fdr det andra
kan inkomsten i sig variera i h<ig grad.
Problemet kan l6sas t.ex. s5, att man
berdknar ett medeltal av inkomsten
under de senaste 6ren. I Sverige har
man ftirstjkt uppnA ett skiiligt resultat
genom att de i fall, i vilka arbetsin-
komst ej kunnat faststiillas eIler ddr
man kommit till ett orimligt resultat,
som grund f6r tilliimpning av tjverfiir-
siikringsbestdmmelserna ta medeltalet
ftir de tvl biista Sren av de fem 6r,
som f6regick arbetsldsheten. Om dven
detta ftirfarande visar sig mindre lyc-
kat, kan man enligt en sdrskild regel
basera uppskattningen pA en sidan an-
stiillds inkomst, som i stort dger sam-
ma kompetens som fiiretagaren.

Regerinssekreterare Tauno Kopo-
n e n var av den meningen att fcireta-
garna inte h6r hemma i arbetsldshets,
ftirs5kringen, utan att f6r dem borde
inrdttas en sdrskild fdretagarsttidfond.

Kontorsjef Borghild Aarsrud G a r-
I u n d, Arbeitsdirektoratet, Norge an-
sig, att de sjiilvstdndiga fdretagarna

- speciellt smif6,retagarna - iir i sam-

ma behov av trygghet vid arbetsltjshet
som ltintagarna.

Ndr arbetskishetsf<irsdkringen i Nor-
ge frAn den 1. 1. 1971 infogades i "fol-
ketrygden", folkpensionsfcirsiikringen,
erh<ill ocksi ndmnda grupper rdtt tiII
dagpenning vid arbetslcishet. Fiskare
och f&ngstmdn erhcill denna rdtt endast
om de arbetade pi fartyg, pA minst
100 bruttoregisterton. Regeln gdIIer
fcir samtliga ombord och oberoende av
om de har del i fartyg och ffrngst eller
inte.

Den allmdnna regeln dr numera, att
endast person som st6tt i arbetsfcirhil-
lande ett visst antal veckor under de
tre senast ftirflutna kalender5ren dger
rdtt till dagpenning vid arbetslcishet.

DA fdretagare dger till arbetslcishets-
ersdttning, uppst6r svirigheter dels vid
konstaterandet av arbetsltjsheten, dels
vid bestdmmandet av ersdttningens be-
lopp. Diirf6r kan man knappast undgA
sdrskilda bestdmmelser fcir fciretagarna.

S5som exempel ndmner Garlund, att
fiskare anses ha blivit arbetslcis utan
egen ftirskyllan, om fisket omcijliggjorts
genom diliga vdder, ishinder, maskin-
eller bithaveri, motorbyte o. dyl. eller
genom officiellt ftjrbud mot fiske
s6ldnge fcirbudet varar. Diliga f&ngst-
miijligheter eller att fisket helt sl6r
fel berdttigar inte till dagpenning.
Svirigheter vid konstaterande av ar-
betslcishet ger dessutom det sdsongbe-
tonade fisket under perioder di fiske
normalt inte p6g6r.

Annan ftiretagare dger rdtt till dag-
penning, ndr han fyllt 65 6r, under fiir-
utsiittning att han under minst 3 av de
senast f6rflutna 5 kalenderiren inbeta-
lat medlemsavgift till "folketrygden".
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Dessutom skall han ha upphtirt med sin
verksamhet pi grunder, som gjort det
om<ijligt eller orimligt betungande ftir
honom att skaffa sig sitt huvudsakliga
uppehdlle i denna verksamhet. Ytter-
ligare kriivs att han varit arbetssijkan-
de vid arbetsf<irmedling i 4 veckor.

Att grunda ett arbetsltjshetsftjrsdk-
ringssystem ftir ftiretagare har civerallt
visat sig vara ftjrenat med stora sv5-
righeter. Det har varit sv5rt att defi-
niera skillnaden mellan f<iretagare och
lcintagare och detsamma giiller beriik-
ningen av grunden fcir fcjrsiikringssum-
man, sade fullmdktige Poul E. G r s n
frin Danmark.

Enligt den nya danska arbetsl6shets-
fcirsdkringslagen har den som delvis
fiirsdrjer sig sAsom sjdlvstdndig fcire-
tagare mtijlighet att komma med i ar-
betsl<ishetsfiirsdkringen, fdrutsatt att
han dr redo att ta emot avltinat arbete
pi den allmdnna arbetsmarknaden. En-
ligt den nya lagen kan vissa fdretagare
fi dagpenning redan efter 6 mAnaders
f rirsdkringstillhtirighet.

Innan fciretagare, som tjnskar ansluta
sig till fcirsdkringen, f5r rdtt till dag-
penning miste han dock visa, att han
dven dr l<inarbetare. Fiiretagare, som
rinskar sti kvar i ftirsdkringen, miste
visa att han stadigvarande dr l<inarbe-
tare.

Ndr dagpenning utges till fdretagare,
skall hans ftiretagarverksamhet beak-
tas och dagpenningen utg6 med ett be-
lopp som nedsatts i ftirhillande till fti-
retagets omfSng. Den fcirsdkrade miste
fiirdenskull varje vecka meddela hur
minga timmar han anviint pi sitt eget
fiiretag - det gdller dygnets samtliga
timmar.

Arbetsfiirmedlingen str5var till
snabb information

Oppna mottagningar och anmdlning per
telefon dr arbetsfiirmedlingens nya
verksamhetsomriden, som i den nor-
diska l5nderna tilliimpats ftirsdkvis ftir
att istadkomma en effektiv arbetsftir-
medling.

I Danmark har arbetsltishetskassorna
och arbetsfiirmedlingen ett synnerligen
intimt samarbete. Om en arbetspen-
sionskassas medlem sdgs upp, skall
meddelande ddrom insdndas till arbets-
fcirmedlingen. Arbetsltishetskassorna iir
ocks& skyldiga att till arbetsfcirmedlin-
gen ldmna upplysningar om olika arbe-
ten, arbetets art, arbetsmiljtin, lediga
arbeten, eventuella inskrdnkningar av
arbetskraften o.s.v. Kassorna Sligger
dven att uppmana arbetsgivarna att sti-
ka arbetstagare genom arbetsfiirmed-
lingen, sade kontorschefen Else B a s-
s e frin arbetsmarknadsstyrelsen i
Danmark. Kassorna iir tillika skyldi-
ga att om sina medlemmar till arbets-
f<irmedlingen ldmna upplysningar, som
behijvs fcir arbetsf<irmedlingen. Arbets-
f<irmedlingen och arbetsltishetskassorna
samarbetar dven vid skolning och om-
skolning av kassans medlemmar. Man
strdvar dven till att flytta arbetskraft
frin trakter med sv6r undersyssels6tt-
ning till de delar av landet, ddr det
finns arbete. Det iir dock skiil att p5-
peka, att personer, som ej htir till kassa
fir samma service.

Talaren understrcik betydelsen av
en snabb och flexibel arbetsfcirmedling
sisom en del av en aktiv arbetsmark-
nadspolitik. Vid omorganiseringen av
den danska arbetsfdrmedlingen fiister
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man uppmarksamhet vid en tillriicklig
kontakt mellan den arbetskise och ar-
betsfcirmedlingen. En daglig kontakt
vore att ftjredra med tanke pi att f5
arbete. Ett tippet system i stil med det
svenska, ett slags sjdlvbetjiining, vore
pi sin plats f<ir s6dana arbetstagares
del, som sjiilv klarar av att scika jobb,
bara de fir tillrdckliga upplysningar
om mtijligheterna att fA arbete. Nu vdn-
der sig onridigt minga arbetsl<isa till
arbetslcishetskassan, ehuru arbetsftjr-
medlingen vore den rdtta adressen. Det-
ta bevisar, att kontakterna b<ir beaktas
dnnu mera dn tidigare.

Den svenska arbetsfcirmedlingen har
prdvat telefonanmHlning och listor <iver
lediga platser, men trots dessa tekniska
m<ijligheter 6r en personlig kontakt
med den arbetsscikande absolut ntid-
viindig. Avdelningschefen Algot E 1f
frin Sveriges arbetsmarknadsstyrelse
ansig det vara viktigt, att arbetssdkan-
den Stminstone den fdrsta gingen be-
sciker arbetsfcirmedlingen personligen,
varvid arbetsfcirmedlingen kan erhilla
de ncidiga upplysningar om srikandens
egna tiskemil.

En ny verksamhet, pi prov dven den,
dr i Sverige dven de s.k. dppna kund-
mottagningarna. Ddr kan arbetstagarna
fi upplysningar om lediga platser utan
att f<irdenskull bli registrerade som ar-
betssiikande. Dessutom har man i Sve-
rige gjort fcirsiik att tika arbetsfcirmed-
lingens andel i arbetsscikandet pi si
sdtt, att arbetsscikanden pA sitt kort
fir en anteckning om sitt bestik, och
arbetsf<irmedlingen sciker ddrefter ar-
bete och tar kontakt med sdkanden.
Detta krdver ett stort mfrtt av akti-
vitet frin arbetsfrirmedlingens sida. I

det svenska fcirs<ikssystemet uppmanas
arbetsscikanden iiven meddela arbets-
fiirmedlingen, om han erhillit ett ar-
bete, som rdcker minst 14 dagar. Ett
sAdant meddelande kan insiindas porto-
fritt pi ett sdrskilt kort. Pri si siitt
blir arbetsftirmedlingen tyviirr utan de
upplysningar, man hade fAtt genom an-
mdlning en gang i veckan. En bestiende
kontakt tilt arbetsfrirmedlingen ijkar
dessutom den arbetssdkandes trygg-
hetskiinsla, och det dr just risken att
sakna en sAdan trygghet som medfiirt
den kraftigaste kritiken av det flexibla
svenska ftirstiket.

Avedelningschef Elf ansig en god in-
formationsnivi vara av vikt i arbets-
f<irmedlingen. Arbetsfcirmedlingen btir
hillas A jour betrdffande arbetsmark-
nadssituationen och strcimmingarna i
den. Ett fr6getecken, som nyligen dis-
kuterats i Sverige, utg<irs av en arbets-
givare, hos vilken arbetstagarna inte
hills. Under vilka frirutsiittningar kan
en sidan arbetsgivare h5llas pA arbets-
frirmedlingens listor? I Sverige sker
fcir ndrvarande var tredje arbetsfijr-
medling genom den offentliga arbets-
fcirmedlingen. Det dr svArt att uppnA
det idealiska m51et, ndmligen att fA
bdsta mtijliga arbetskraft &t varje ar-
betsgivare och biista m<ijliga arbets 6t
varje enskild arbetstagare.

Norge har vid tryggandet av de ar-
betsliisas stiillning valt en praxis, som
avviker frSn den i de iivriga nordiska
liinderna tiiliimpade. Aven arbetskis-
hetsf6rsiikringen skijts av arbetsftir-
medlingen, varftir den arbetsltise inte
behdver vdnda sig till flera dn en myn-
dighet. En negativ sida dr givetvis, att
under perioder av svir arbetsltishet blir
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arbetsformedlingen sekunddr och er-
sdttningsiirendena fir prioritet, sade
bitriidande direkttjren Boye Bryn
fr6n arbetsmarknadsstyrelsen (arbeids-
direktoratet). Arbetsfdrmedlingsmyn-
dighetens frdmsta uppgift iir emellertid
alltid att sdka placera den arbetsltjse
i ett fcir vederbdrande liimpligt arbete.

Ar placering i arbete inte mdjlig, btir
arbetsftirmedlingen bevaka den arbets-
kises rdtt att erh6lla lagstadgad ersdtt-
ning genom att ldmna honom niidiga
upplysningar, att bistA vid uppgdrandet
av ansdkan och eventuella besvzir.

En regelbunden kontakt mellan den
arbetsldse och arbetsfcirmedlingen dr
viktig. I Norge anses det nddviindigt
att anmdlning sker med en veckas mel-
lanrum, fdr de personers del, som fyllt
65 ir dock med tv6 veckors intervaller.
(I Norge 5r ju pensionsildern 70 3r.)
Erfarenheterna frin skiftlig anmdlning
dr inte heller de dAliga. P& grund av
IAnga avst6nd iir det i Norge ofta t.o.m.
oundvikligt.

I Finland har man fAtt sidana erfa-
renheter, att alla arbetsscjkande lika
lite som alla arbetsgivare-klienter inte
beh<iver och inte vill ha n6gon avan-
cerad utvalsmetod. Av denna anledning
hiller arbetsf6rmedlingen nu pi att
civergi till en friare informationslinje,
sade regeringssekreteraren Veikko K a-
nerva.

S6som nya informerande servicefor-
mer har man redan i nAgra byr6er ta-
git i bruk den 6ppna ftirmedlingen och
r6dgivningspunkter. I den tippna ftir-
medlingen tillkdnnages en betydlig del
av de lediga platserna med arbetsgi-
varens samtycke pfl anslagstavlor, i ar-
betsplatspiirmar eller -fcirteckningar.

Nytt i den 6ppna fdrmedlingen dr 5ven,
att arbetstagaren inte behtjver liimna
sina personuppgifter till ftirmedlingen
eller anmdla sig som arbetsstikande,
utan han kan per telefon ta kontakt
direkt med arbetsgivaren. F<ir kontak-
ter med arbetsgivarna finns hos arbets-
frirmedlingen telefoner, som avgiftsfritt
fir anviindas av arbetssdkandena.

Liksom ftir arbetssiikandena dr den
rippna fcirmedlingen dven f6r arbets-
givarna en frivillig tilldggsserviceform.

I r6dgivningspunkterna ldmnar funk-
tiondrer allmiin information om syssel-
sdttningsldget. De talar om, vilka olika
betjiiningsformer arbetsftirmedlingen
har, instruerar kunden att utnyttja den
6ppna ftirmedlingen och leder honom
vid behov till en arbetsftirmedlare fdr
ytterligare service.

Arbetsftjrmedlingens uppgift dr dven
i Finland att betjdna arbetsmarknaden
pA ett effektivt sdtt s5, att arbetsgi-
varen fcir den lediganslagna tjiinsten
erhiller bAsta mtijliga arbetstagare och
att den arbetssdkande fir ett arbete,
som han biist dr i stind att utgcira.

Av de lediga arbetsplatserna besattes
hos oss med arbetsfcirmedlingens med-
verkan 84 olo. Efterfrigan pi arbets-
kraft var kraftigt koncentrerad till stid-
ra Finland, diir 67 0/o av alla lediga
arbetsplatser fanns. 55 0/o av de arbets-
scikande fanns pi samma omride.

Hurudan information?

Konsulent Inger Lorange Figved
frAn Rikstrygdeverket i Norge behand-
lade i sitt ftjredrag frigan om, huru-
dan informationsverksamhet ett socialt
trygghetssystem borde bedriva.
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- Ftir att kunna klara vir uppgift
viil miste vi ha en god kontakt med
vSra klienter, sade hon. Att uppn6 och
bevara en s6dan kontakt krdver en god
information angiende oss sjdlva och
virt arbete. I praktiken f6r vi ideligen
konstatera, att informationen inte varit
tillrdcklig, inte ens tillriickligt god. En
i Norge nyligen utf<ird enkdt gav vid

handen, att 70 0/o av befolkningen tins-
kar rikligare information angaende so-
cialftirsdkringen.

Fcirutom informationens mdngd iir
det av avg6rande vikt, hur informatio-
nen "gAr hem". Det viktigaste dr mi-
hdnda att utreda, hurudana informa-
tionskanalerna dr och hurudana ftir-
handsftirviintningar mottagaren har. Vi
vet t.ex., att bristande kunskap leder
till en negativ eller i biista fall till en
passiv sttillning till informationen, me-
dan goda insikter och positiva attityder
till informationen gir hand i hand. Vi
har den lyckliga positionen, att alla
mdnniskor iir vAra klienter. A andra
sidan dr vir position tr6kig i den me-
ningen, att ingen eller ndstan ingen iir
intresserad av hela virt arbetsfdlt. Ddr-
f<ir btir vi inte heller strdva till att rik-
ta all information till alla. Detta vore
givetvis ganska liitt fcir oss, men skulle
stdlla mottagaren inftir en sidan infor-
mationsflod, att han kanske helt skulle
ge upp. Informationen borde alltsi an-
passas till mottagaren. Ett siirskilt krav
dr dnnu det, att just de, som behiiver
mest hjdlp, kdnner sdmst till var de
kan fi sidan, emedan de pi grund av
sin sociala stdllning har de sdmsta miij-
ligheterna till delaktighet av ens mi-
nimiinformationen.

Betydelsefulla informationskanaler

finns det flera utav - jag kan hdr niim-
na bl.a. radion, tv:n pressen, skolorna,
socialbyrierna, hdlsovirdsbyr6erna och
arbetsfdrmedlingen, samt privata per-
soner, som verkar i olika yrken och
organisationer, sasom Iiikare, prdster
personalschefer o.s.v.

Vir mihdnda allra viktigaste infor-
mationsform best5r kanske av broschy-
rer, som tillsiinds fcirutom till vissa
personer i nyckelstdllning Sven allmiin-
heten. I Norge siinde vi 3r 1971 en
broschyr om socialftirsdkringen till var-
je hushill. I en uppf<iljande enkdt be-
fanns, att 7L 0/o hade noterad broschy-
ren, 45 0/o hade sparat den ftjr framtida
behov och 17 0/o hade liist i den. I de
fall, diir broschyren hade blivit ol6st,
meddelade en stor del att den hade
skrivts si svirfattligt.

Radion och tv:n nir enligt undersdk-
ningar sidana personer, som ej kan
n6s genom skriftligt material. Vi sak-
nar dock mtijligheter att i tillriicklig
min inverka pi radio- och tv-program-
men. Man har framh6llit, att radion/
tv:n inte iir liimpliga kanaler fcir en
exakt social information, vilket givet-
vis inte fd,rhindrar att de bcir utnyttjas
si effektivt som mtijligt.

Av pressen iir det i synnerhet lokal-
tidningarna som i detta avseende 5r
av vikt.

D3 vi dnnu tar till enskilda ftiredrags-
hillare, personer, som pA grund av sitt
yrke intar en nyckelsttillning och in-
verkar pi den allmdnna Ssiktsbildnin-
gen, samt de m6jligheter skolunder-
visningen ger, tror jag, att vi har hopp
om att ni alla vira klienter redan in-
nan de hamnar i de situation, ddr de
behtiver hjiilp.
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Det stcirsta fel vi ofta begAr dr att
utsiinda information pi fe1 frekvens.
Vi iir ofta sjiilva s& "fackblinda", att
vi inte ldngre iir i stAnd att anvdnda
ett sprAk som allmdnt ftirstis, och i och
med detta tikar vi den kiinsla av av-
st6nd, som m6ngen redan frAn ftirut

starkt hyst, och som vi skulle <inska
kunde fis bort, di vi ju informerar
om envars egna, naturliga riittigheter.
I detta arbete har vira lokala ombud
den betydelsefullaste stdllningen. De
kan kanske allra bdst skapa god kon-
takt.
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FOnEndningan
i utlSndska
pensionssystern
Belgien

I lcinetagarnas pensionssystem har tjvre
grdnsen ftjr den inkomst, som skall be-
aktas vid berdknandet av funktiond-
rernas fcirsiikringspremie hcijts (i ja-
nuari 1972) till 18 450 fr. per Ar.

Arbetstagarna har inte motsavarande
rivre grdns, men den kommer antagligen
att faststAllas f<ir dem fr5n och med &r
1974. Fcirsiikringspremien dr frir arbets-
tagarna 5,5 0/o och fcir funktiondrerna
4,5010 av lcinen. Arbetsgivarna betalar
7 ttlo av arbetstagarnas l<in och 6 0/o av
funktioniirernas l6n.

Invalidpensionerna hcir till sjukfdr-
sdkringssystemet. Ddr dr <ivre grdnsen
frir inkomsten ldgre: 75775 f.rlir.

England

Storleken av pensionerna och de andra
socialskyddsftjrmAnerna kommer frin
och med 1972 att korrigeras varje 5r i
stdllet fcir, som frirr, med tvA Ars mel-
lanrum. Ar 1972 verkstdlls fcirhcijningen
i oktober. Orsaken till frirdndringen har
varit bekymmret tiver, att pensionerna
sldpar efter prisfcirhtijningarna. Ftir-
dndringen kommer att kosta 12 miljoner
pund fcir varje procentenhet, som lev-
nadskostnaderna stiger. (Under de se-
naste 6ren har stegringen varit 8-9 0/o

per 6r). Beslutet bercir 11,5 miljoner
pensiondrer och emottagare av andra
sociala ftirminer.

Entigt statens budget sm utgivits i
mars 5r 1972 f<irhtijs folkpensionssys-
temets pensioner med 75 penni (: f
0,75) frin och med hcisten 61 1972. En
ensamst6ende person kommer dA att fA
€ 6,75 och gifta par f, 10,90 i veckan.
Motsvarande frirhcijningar gdrs i alla
sA kallade folkf<irsdkringars fcirmAner
(sjukersdttningar, arbetsl<ishetsersdtt-
ningar, moderskapsbidrag, Alderspen-
sioner, begravningsbidrag, dnkepensio-
ner, pensioner fdr ftjrdldral<isa) och i
frirm6nerna i tilldggspensionssystemet,
som garanterar en minimiutkomst. F<ir-
hdjningen kommer att kosta 400 miljo-
ner pund.

Man kommer att hdja arbetsgivarnas
ftirsdkringspremie med 10 p fcir varje
manlig arbetare.

De jdmnstora fcirsiikringspremierna,
som arbetsgivarna beror i folkpensions-
systemet av om arbetare dr man eller
kvinna, yngre eller dldre dn 18 Ar och
om hon hcir eller inte hcir till statens
pensionssystem,

I statens pensionssystem kommer den
hcigsta inkomsten, som bercir beaktas
vid berdknandet av fcirsdkringspremien,
att vara f, 48 i veckan (i detta nu f, 42).
Den undre grdnsen fcirblir ofrirdndrad
([ 9). Arbetstagarnas och arbetsgivar-
nas fdrsdkringspremien ftjr kinen som
civerstiger f, 1B stiger frAn 4,35 0/o till
4,75 olo. Frirsdkringspremierna fcir mind-
re ltinen fcjrblir of<irdndrade (4,35 0/o).

Holland

Folkpensionerna h<ijdes i november 5r
1971. I januari tn 1912 genomf<irdes nya
frirh6jningar. Alderspensionen fcir en

28



ensamsteende person och dnkepensio-
nen ftjr en dnka, som inte har barn un-
der 18 6rs Sldern dr nu 5 070 fl/Ar och
ilderspensionen fdr gifta par och dnke-
pensionen fcir dnka, som har barn under

18 6rs 6ldern, 'dr 7 182 flli,r.
Ftirsdkringspremierna och de inkoms-

ter, som btir beaktas vid berdkningen av
dem, fcirhcijdes i januari &r 1972 till
friljande storlek:

6lderspension
familjepension
invalidpension

ftirsdkringspremie o/o av
inkomster

arbetstagare arbetsgivare
10,30

1,60
1,45 4,75

den hcigsta inkomsten, som
bcir beaktas vid berdkning

av fcirsdkringspremie
21 150 fll6r
21 150 fll6r

108 fl/Ar

Cadres-systemet bertir de hcigre av-
lcinade lcinetagarna.

I non-cadres-systemet dr grdnsen
65 000 fri6r. Non-cadres-systemet ber<ir
I6gre avlcinade ldnetagare.

Turkiet

FrAn och med bcirjan av mars 1972 ar
Turkiet det sjiitte asiatiska landet, i
vilket det finns lagstadgat pensions-
skydd fcir privatfciretagare. Jordbrukar-
na i Turkiet saknar fortfarande pen-
sionsskydd. At f6retagarna betalas Al-
ders-, invalid- och familjepension samt
begravningsbidrag. Pensionsildern iir
fdr men 60 3r och f<ir kvinnor 55 5r efter
l5 Ars fcirsdkringstid. Alderspensionen

Kanada

Enligt den av regeringen utgivna "vital:oken" f<irhdjs i tilliiggspensionssyste-
met, som rdttar sig efter inkomsterna,len hcigsta pensionsgrundande inkoms-
ten fdr olika 3r till fciljande belopp:

nu anvdndes . s soo fu 7972 $ s soo per Ar
ll s ooo 19?B $ 6 Boo ,,

$ s zoo 19?4 $ ? 1oo ,,

ll s aoo; le?b $ ? 8oo ,,

Undre grdnsen f<irblir ofrjrdndrad
($ 0001. Fcirsiikringspremierna (1,8 0/o

fcir bAde arbetstagare och arbetsgivare)
ftirblir oftirdndrade iinda till Ar 1985.
Fcirslaget innebiir en fcirhtijning pA
34 o/o av pensionerna at de, som blir
pensionerade efter ir 19?6.

Frankrike

I ldnetagarnas pensionssystem dr den
hdgsta inkomsten, som skall beaktas
vid berdkningen av fdrsiikringspremien,
frAn och med ir L972 21960 frl6r. Man
har ocksi hdjt de tivre grdnserna i l<ine-
tagarnas tilliiggspensionssystem. I det
sA kallade cadres-systemet dr grdnsen
90 120 frlir.
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F6rslag ollr delpensionen 6t personeF
rned l6ns5rnnad arbetsl6rrniga

dr 70 0/o av den inkomst som utgcir grun-
den f<ir fcirsdkringspremierna. Pensio-
nen fcirhtijs efter 25 fcirsdkringsAr med
1 0/o ftir varje helt fcirsdkringsAr (h<igst
med 20 0/o). Invalidpension fcirutsdtter
att man ftirlorat minst 2/3 av sin arbets-
ftirm6ga och att man erlagt fcirsdkrings-
premier under Atminstone 5 ir. Invalid-
pension utrdknas pA samma sdtt som
6lderspension. Familjepensionen utbe-
talas 6t dnkor, dnklingar och barn samt

Den 61 1968 tillsatta pensionssystem-
kommitt6en liimnade den g. 5. sitt At-
tonde delbetdnkande, ett fdrslag till ett
system med delpensioner. Kommitt6ens
ordfiirande tir minister Jussi Linna-
m o och dess sekreterare direktcir Jou-
ko Sirkesalo och vicehiiradshdv-
ding Risto Rint a - J o u pp i.

I delbetdnkandet har kommitt6en

Fcire utgAngen av oktober skall den
kommission avsluta sitt arbete, som
social- och hdlsovArdsministeriet till-
satte i bdrjan av detta &r med uppgift
att utreda, hurudant indexsystem som
borde tilltimpas vid justeringen av lag-
stadgade pensioner och av med jiimftir-
bara ersiittningar.

Kommissionens ordf<irande Ar fil.

i vissa faII ocksA At fcrreldrar. Anka el-
ler dnkling fAr 50 0/o av fcirminslAtarens
pensions, barn fAr 25 0/0. Vanligen be-
talas pension 6t barn till 18 Ars 6ldern,
men ett studerande barn kan fA pen-
sion till 25 6rs Aldern och ett arbets-
ofcirmriget barn utan Aldersgrdns. Frir-
siikringspremien dr 13 0/o av inkomster-
na. Administrationen av systemet skdts
av en pensionsanstalt ("Bag-Kur"), som
underlyder arbetsministeriet.

scikt utreda, pA vilket sdtt man till
arbetspensioneringen kunde foga en
mtijlighet att bevilja sAdana personer
pension, vilkas arbetsftjrmAga tydligt
blivit nedsatt men inte i den min, att
de enligt gdllande stadganden har rdtt
till invalidpension.

Fiirslag till behtivliga lagdndringar
ansluts till betiinkandet.

doktor Erkki Pesonen och dess
medlemmar verkstdllande direkttir AIt-
ti Aurela (Olycksfdrsiikringsanstal-
ternas Ftirbund), direkttjr Jouko S i r-
k e s al o (Pensionsskyddscentralen),
byr6chef Sakari Kajander (Fi
nansministeriet) och magister Kalle
V i I j a v u o r i (Folkpensionsanstalten).

Pensionsindexsysterrret undeFs6ks
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LAURI KOIVUSALO

FllnsEkni ngsdortrslolens lreslut

Nr 2713/711468
28.3.1972

Affdrsidkaren KKM frin P stad, fddd
den 12. 6. 1930, som erh6ller livriinta
enligt lagen om skada, idragen i mili-
tdrtjdnst, hade hos Pensionsskyddscent-
ralen medelst ansiikan den 30. 1. 1970
anhAllit om befrielse fr&n skyldighet
att uppta fcirsdkring enligt lagen om
pension fcir ftiretagare. Endr ftirutsdtt-
ning ftir befrielse frAn fcirstikringsskyl-
dighet enligt lagen om pension ftir fti-
retagare dr, att fciretagaren pi grund av
annat f<irvdrvsarbete dger rdtt tiII pen-
sionsskydd enligt lag eller offentlig
pensionsstagda, och de KKM icke Pi
grund av annat fdrvdrvsarbete dn det
som avses i FdPL 3$ l momentet samt
1 $ socialministeriets beslut angiende
tilliimpning av FciPL 3 $ och LF6PL 4 $.

KKM besviirade sig tiver detta beslut
hos pensionsnAmnden varvid han ansig
sitt pensionsskydd vara tillrdckligt pi
grund av den ersdttning, han erhtjll med
stcid av lagen om skada, Adragen i mili-
tdrtjiinst. Pensionsndmnden ans5g, att
KKM:s pensiosskydd, med beaktande av
hans livrdnta enligt lagen om skada,
Adragen i militiirtjdnst, dr utan ftirsiik-
ring enligt FtiPL sfl anordnat, att det
bcir anses vara tillrdckligt, och upphdv-
de med sitt beslut Pensionsskyddcent-
ralens beslut och befriade KKM fr6n
forsiikringsskyldighet enligt FdPL fdr
tiden 1. 1. 19?0-31. 12. 1974.

Pensionsskyddscentralen anscikte om
dndring av pensionsndmndens beslut
hos Ftjrsdkringsdomstolen, som med sitt
beslut den 28 mars 1972 p& de i Pen-
sionsskyddscentralens beslut anf<irda
grunderna upphdvde pensionsndmndens
beslut och ldmnade drendet att bero
av Pensionsskyddscentralens beslut.

Nr 2614/711468
28. 3. tS72

Tidningsombudsmannen AMA fr6n E.
stad, ftjdd den 16. 3. 1921, som erh&Iler
familjepension enligt lagen den 28. 72.
1956 om familjepensioner och begrav-
ningsbidrag 6t statens tjdnstem6n, hade
i en ans<ikan den 21. 4. 1970 ansdkt om
befrielse frin f<irsdkringsskyldighet en-
ligt F<iPL. Sisom sin nuder FtjPL fal-
lande arbetsinkomst hade AMA uppgi-
vit 3 000 mark om &ret. PSC konsta-
terade i sitt beslut, att en f<irutsiittning
ftjr befrielse fr8n fcirsdkringsskyldighet
enligt F6PL dr, att ftiretagaren pi grund
av annat ftirvdrvsarbete dger rtitt till
pensionsskydd enligt lag eller offentlig
pensionstadga, och att AMA icke pA
grund av annat dn i F<iPL avsett ftir-
vdrvsarbete hade riitt till sidant pen-
sionsskydd. Silunda ftirkastade PSC
anscikningen pi grund av 3 $ 1 momen-
tet FtiPL och 1 $ social- och hdlsovirds-
ministeriets beslut angAende tilltimp-
ning av 3 $ av FciPL och 4 S LFitPL.
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AMA besvdrade sig hos pensions-
ndmnden varvid han ansig sitt pen-
sionsskydd vara tillriickligt pa grund
av den familjepension, statskontoret ut-
betalade. Pensionsndmnden ansig, att
AMA:s pensionsskydd med beaktande
av sagda familjepension utan ftirsiikring
enligt FciPL 5r si anordnat, att bdr an-
ses vara tillrdckligt, och uppiivde Pen-
sionsskyddscentralens beslut med sitt
beslut den 16. 12. L970 samt befriade
AMA frin fcirsdkringsskyldighet FtiPL
fcir tiden 1. 1. 1970-31. 12. L974.

Pensionsskyddscentralen anscjkte om
dndring i pensionsniimndens beslut hos
Fcirsdkringsdomstolen, som i sitt beslut
den 28. 3. 1972 pA de i Pensionsskydds-
centralens beslut anfcirda grunderna
upphAvde pensionsndmndens beslut och
ldmnade drendet att bero av Pensions-
skyddscentralens beslut.

Enligt F6PL 3 $ kan fciretagare be-
frias frin fcirsiikringsskyldighet enligt
sagda lag, "om fciretagarens pensions-
skydd och familjepensionsskyddet f<ir
hans anhciriga pA annat siitt dr si an-
ordnade, att de btjr anses vara tillriick-
liga". Orden "pi annat siitt sA anordna-
de" har gjorts entydigare med social-
och hdlscivArdsministeriets beslut an-
gAende tilldmpligen av stadgandet. I
detta beslut fcirutsdtts, att fciretagaren
pi grund av annat iin i FdPL avsett
f <irviirvningsarbete har riitt
till tillriickligt pensionsskydd. Av ovan
relaterade beslut kan man komma till
den uppfattningen, att pensionsn6mn-
den i sina avgtiranden icke ftir denna

del tagit ministeriets beslut i beaktande.
Erh6llande av ersEttning enligt lagen
om skada, Sdragen i milittirtjiinst och
av statens familjepension grundar ju
sig pi annat dn pi ftiretagarens eget
fcirvdrvsarbete, och duger silunda ej
som grund f<ir befrielse. Si dven Ftir-
sdkrinksdomstolen tolkat drendet de
den upphdvt pensionsndmndens beslut.

Vid uppg<irandet av ministeriets be-
slut har man tydligen utgatt ifr6n, att
befrielse nirmast borde beviljas frire-
tagare, vars fciretagarverksamhet en-
dast utgdr en bisyssla, och som erhiller
sin huvudsakliga utkomst frin annat
fcirviirvsarbete. Jiimviil borde fordras,
att ftiretagaren pA grund av annat dn
FciPL har rdtt till pensionsskydd, som
ger ett trygghet, som dr jiimf<irbar med
den F6PL ger. Detta krav uppfylls ftir
ndrvarande ndrmast av de rivriga, pi
lag grundade f<irviirvspensionerna, i vil-
ka bl.a. pensionens belopp och index-
skydd bestiims enligt samma principer
som i FtjPL. T.ex. ersiittning enligt la-
gen on skada, idragen i militiirtjiinst,
uppfyller icke dessa krav, endr den med
anledning av invaliditetsgraden helt
kan upph<ira. Skulle f<iretagaren hiir-
efter bli arbetsofdrmiigen av annan or-
sak dn krigsskadan, skulle han ej lting-
re ha rdtt till ersiittning enligt lagen
om skada, Sdragen i militdrtjdnst. Skul-
le ftiretagaren i sidant fall ha beviljats
befrielse frin FtiPL, skulle hans pen-
sionsskydd bli beroende av folkpensio-
nen. Detta torde inte kunna vara avsik-
ten med befrielsestadgandet.
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Frarrrsteg i
pensiott!5-
lnyggheten

Pol. licenciat Pekka L o u h e I a i n en s

doktorsavhandling granskades i HeI-
singfors Universitet den 29 juni 1972.
Doktor Louhelainen har tidigare varit
anstiilld vid Pensionsskyddscentralen
och iir bekant dven fcir vAr ldsekrets.
Hans avhandling gtillde riksdagen och
pensionstryggheten (Eduskunta ja elti-
keturva). Understikningen baserar sig
pi skriftligt material och i den betrak-
tas riksdagsgruppernas och riksdags-
mdnnens beteende vid utvecklandet av
pensionstryggheten pi 1960-talet. I Lec-
tio praecursoria framhdll dr Louhelai-
nen bl.a. f<iljande:

Socialfcirsiikringen har anor fr6n
ndrmare hundra 6r tillbaka. Den vid-
tog som arbetarftirsiikring. Vdgvisarens
roll intogs av Tyska fcirbundsrepubli-
ken, ddr Bismarck vidtog Stgiirder fdr
att fcirbiittra arbetarnas stdllning. Un-
der hans tid som kansler stadgades ir
1883 en sjukfdrsdkringslag och sex ir
senare stadgades om ilderdoms- och
invaliditetsftirsdkring. Socialftirsdk-
ringsid6en spridde sig sedan snabbt
frin Tyskland till det tivriga Europa.

I Finland var pensionstrygghetens
utveckling lAngsammare iin i de flesta
andra vdsteuropeiska ldnderna, vilket
huvudsakligen berodde p6 v6r ndrings-
struktur med lantbruksdominans samt
pi det relativt l6ga antalet Aldringar

jdmfiirt t.ex. med de tivriga nordiska
liinderna.

Ehuru det finliindska socialfiirsdk-
ringssystemet iinnu iir rdtt ungt, har
fr&gan om pensionsfiirsdkring varit ak-
tuell iinda frin slutet av ftirra 6rhund-
radet. Redan ir 1889, d& man i Tysk-
land stiftade lagen om Slderdoms- och
invaliditetsf0rsdkring, tillsattes i Fin-
land pA framstdllning av stdnderna en
kommitt6e ftir utredande av iirendet.
Denna ansig dock att det vore synner-
ligen svirt att uppriitta en Alderdoms-
f<irsdkring och rekommenderade, att
man skulle se tiden an och inviinta upp-
lysningar om, hurudana praktiska er-
farenheter man fitt av den tyska Ia-
gens tilliimpning.

Aven de politiska partierna hyste
fr6n fdrsta bdrjan intresse gentemot
pensionsfrAgan. Socialdemokraterna fii-
reslog enligt sitt 61 1903 godkdnda par-
tiprogram en folkf<irsiikring, som skul-
Ie tiicka samtliga arbetstagare, och som
skulle finansieras genom en allmiin in-
komst-, f6rmtigenhets- och arvsskatt.
De finska borgerliga partierna ville
ocks6 Sstadkomma en obligatorisk 3l-
derdoms- och invaliditetsftirsdkring,
men de fdreslog, att kostnaderna skulle
ftjrdelas mellan fdrsiikrade, arbetsgi-
varna och staten. Den synligaste ge-
stalten i det agrarftirbund, som htill pi
att bildas, Santeri Alkio, kriivde att
man skulle uppriitta en statlig 6lder-
doms- och invaliditetsfdrsiikring, till
vilken samtliga medborgare skulle er-
Itigga avgift enligt inkomster och ftir-
mdgenhet.

Av de ditida pensionspolitiska kra-
ven kan man liitt se, att man inte 6nnu
hade nAgon uppfattning om, hur ilder-
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domstryggheten borde anordnas och
hur pensionerna kunde finansieras.
Ett exempel p6 detta utgdr t.ex. det
valprogram, socialdemokratiska partiets
representantskapsmdte antog 5r 1907.
I det fcireslogs en allmiin ilderdoms-
och invaliditetsfcirsiikring, som skulle
bekostas av staten. Enligt fcirslaget
skulle man it ndstan varje person, som
fyllt 55 5r, som irlig pension ha utbe-
talat minst 350 mark, vilket var unge-
fdr hiilften av den dStida utearbetares
eller icke yrkeskunnig byggnadsarbeta-
res och diversearbetares Arsinkomst.
Statens inkomster i sin helhet skulle
inte ha rdckt till fcir pensionsutgifterna.

Fcirsta vdrldskriget fcirde med sig en
paus i utvecklandet av de pensionspo-
Iitiska id6erna. Det b<irjade hdnda fcirst
pi 1920-talet, men dA fcirsv6rades pen-
sionstrygghetens utvecklande av stri-
den om, huruvida det var sjukfiirsiik-
ringen eller ilderdoms- och invalidi-
tetsforsiikringen som skulle byggas upp
frirst.

Vdinci Tanners socialdemokratiska
kabinett ansig sjukftirsdkringen vara
mera bridskande och avliit en propo-
sition till riksdagen fu 1927. Di den ob-
ligatoriska fiirsiikringen skulle ha om-
fattat endast de anstdllda, motsatte sig
ndrmast agrarftirbundet fcirslaget. J. E.
Sunilas agrarregering, som fdljde efter
Tanners, avl6t 61 1928 en proposition
med ftirslag till ilderdoms- och invali-
ditetsfcirsdkring, som skulle ha omfat-
tat samtliga 21 5r fyllda.

Riksdagen hade silunda att samtidigt
behandla angeende siviil pensions- som
sjukfd,rsdkring. Ftir vardera ftirslagets
del anfdrdes dubier om, huruvida lan-
det hade ekonomiska resurser f<ir att

f<irverkliga reformerna samtidigt, och
det var friga om, vilkendera reformen
borde stdllas i frdmsta rummet, om si
ej var fallet. Oskari Manteres borger-
liga flerpartiregering ans5g sjukfiirsdk-
ringen med sin sndvare tilliimpning va-
ra mera bridskande och framftir allt
liittare att genomfrira. Sjukfiirsdkrings-
lagen antogs 61 1929, men den rtjstades
tiver valen, och efter dessa rtistades den
omkull. Fcislaget om fllders- och inva-
lidpensioner hann man ddremot ej be-
handla innan riksdagen upplcistes 5r
1929.

Efter trettiotalets biirjan med sin
lAgkonjunktur erbjcid den ddrp5 f<il-
jande hcigkonjunkturen biittre fcirutsdtt-
ningar f<ir cikande av medborgarnas
sociala trygghet. Htjsten 1936 avldt re-
geringen sin proposition till lag om
folkfrirsdkring till riksdagen. Frirslaget
baserade sig pi socialftirsdkringskom-
mitt6ens betdnkande. Niista vir antog
riksdagen den nya ilderdoms- och in-
validitetsfcirsdkring, som under ut-
skottsbehandlingen i riksdagen dtipts
till folkpensionslagen.

Stadgandet av folkpensionslaget p6
vAren 1937 har sagts utgdra den vdnd-
punkt, frin vilken den moderna sociala
trygghetspolitiken i Finland btirjade ut-
vecklas. Systemet med sitt tvingsspa-
rande och personliga konton visade sig
emellertid vara en besvikelse. Pensio-
nerna kunde inte htijas till sAdana be-
lopp, att de skulle ha tryggat pensions-
tagarna en skdlig minimiutkomst. Pen-
ningvdrdekraschen misstdnkliggjorde,
och medfcirde h6rd kritik gentemot,
detta system i sin helhet, som baserade
sig pA sparande och fondering.

Missbelitenheten ledde till, att FoIk-
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pensionsanstalten ir 1945 ftireslog stats-
r6det, att Atgdrder mAtte vidtagas f<ir
att effektivera pensionstryggheten och
fcir att fcirenkla systemet. Annu samma
6r tillsatte statsrAdet en kommission
fcir att bereda fcirslag.

Kommissionen blev k6nd under nam-
net socialf<irsdkringskommitt6en, och
pi basen av dess betdnkande uppgjor-
des ett frirslag som ledde till en full-
stdndig ftirnyelse av folkpensionslag-
stiftningen 61 1956. Ehuru folkpensions-
reformen ansigs vara viktigt, utveck-
lades omkring den en seglivad politisk
tvist. Regeringens proposition baserade
sig p& intjdnandeprincipen, men efter
en riksdagsbehandling med mAnga
vdndningar antogs i folkpensionslagen
med avvikande fr6n regeringens pro-
position en linje med jdmnstora pensio-
ner, vilka kompletterades med under-
st<idspensioner. Ddrmed ftjrlorade folk-
pensioneringen sin ftirsdkringskaraktdr,
men ndrmast p& grund av sin uPP-
komsthistoria riiknas den alltjiimt till
socialfcirsdkringen.

Avvikandet fr6n intjiinandeprincipen
i folkpensioneringen gav fart At kraven
pi rdtt till pension At dem, som stAr
i privatrdttsliga arbetsavtalsf<irh&lIan-
den. Man anftirde, att ett pensionssys-
tem, som grundade sig pi arbetsftjrhil-
landen borde uppriittas fcir att komplet-
tera folkpensioneringen. Dylika pen-
sionssystem hade pA frivillig basis re-
dan grundats i vissa arbetsgivares fijre-
tag.

Vid utgingen av ir 1956 tillsattes
enligt ett avtal, som gjorts i samband
med generalstrejksunderhandlingarna
en kommitt6e ftir at utreda pensions-
frigan fdr dem, som stir i arbetsfiir-

hillande. Sedan arbetsmarknadsorga-
nisationerna hade nAtt enighet om att
till f6rtjiinsterna avpassade pensioner
skulle anordnas fdr ltintagarna och om
pensionernas finansieringssdtt, mogna-
de drendet politiskt synnerligen snabbt.
Den ovanndmnda pensionskommitt6ens
betdnkande blev fiirdig under sensom-
maren 1960. V. J. Sukselainens agrara
minoritetsregeringen avliit dock inte
den viintande propositionen, varfdr
riksdagen, pi med vdnstermajoritet,
anvdnde sig av sin motionsriitt ftjr att
fA drendet anhiingigt. De i bcirjan av
februari 1961 inliimnade motionerna
tedde till, att lagen om pension fdr
arbetstagare gavs f<iljande sommar.

Stadfdstandet av lagen om pension
ftjr arbetstagare den 8. ?. 1961 innebar
samtidigt, att socialfcirsdkringssektorn
fick tvi poler. Vid sidan om en centra-
liserat skcitt, pA fcirdelningsgrund fun-
gerande folkpensionering upprdttades
en arbetspensionering, som represente-
rade ett decentraliserat styrelsesiitt och
bedrev fondering.

Uppriittandet av arbetspensionerin-
gen utgjorde bcirjan pA den kraftiga
pensionspolitiken under 1960-taIet. Si
gott som jiimnt tio 5r sedan, den 1. 7.

1962 trddde i kraft lagarna om pension
frir arbetstagare, vilka diirefter fiir-
biittrats ndstan varje 6r. En vdsentlig
komplettering av arbetspensioneringen
skedde Ar 1969, di lagarna om pension
fdr f<iretagare anslijts till systemet.

Aven folkpensionerna f<irbiittrades.
Reformerna och kompletteringarna fdr-
biittrade folkpensionerna si, att den
genomsnittliga folkpensionen inemot
f<irdubblades till sitt realvdrde under
1960-talet.
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En tredje pensionspolitisk utveck-
lingslinje utgjordes av utvecklingen av
lagstadgad familjepensionsrygghet, som
fick sin start i kollektivavtalsftirhand-
lingarna vintern 1966. De ansltjts fcir
fdrsta gingen till avtalsltisningen mel-
lan FFC och AFC ett skriftligt avtal
ang6ende sociala anordningar, d.v.s. ett
socialpaket. Ett sidant paket har diir-
efter ingitt som del i varje kollektiv-
avtal. Det centrala innehillet i 1966
6rs socialpaket var, att lagarna om pen-
sion ftir arbetstagare skulle komplette-
ras med familjepensionsskydd, som
skulle bekostas av arbetsgivarna. Om
allmdn familjepension stadgades tvA 6r
senare.

Under 1970-talet har pensionstrygg-
hetens utvecklande och de pensionspo-
litiska tvisterna fortsatt. Det m6hAnda
mest intressanta exemplet politisk sett
iir dagens tvistefrti, niimligen det ftjr-
slag om ht jt underst<idstilliigg, som
d<ipts till frirstamajbomben och vars
riksdagsdehandling har rikligt med
liknande drag som folkpensionsrefor-
mens 61 1956.*)

Den senaste utvecklingen av pen-
sionspolitiken och av socialpolitiken i
allmiinhet har pi ett avgtirande siitt
pfrskyndats av arbetsmarknadsorgani-

sationernas allt fastare grepp om och
deras tilltagande inverkan p6 det of-
fentliga beslutsfattandet. Arbetstagar-
och arbetsgivarorganisationernas likar-
tade stdllningstaganden har varit Sgna-
de att fcirbiittra pensionstryggheten i
synnerhet di arbetspensioneringen upp-
riittades och di den fdrbiittrats. I kol-
lektivavtalsfcirhandlingarna 6r det inte
Idngre fr6ga om enbart lciner utan ock-
si om sociala ftirminer.

En faktor, som friimjt utvecklingen
av pensionstryggheten under de senaste
iren 6r den politiska realitet, att landet
har tvi stora pensionssystem, folkpen-
sioneringen och arbetspensioneringen.
I samband med behandlingen av f<ire-
tagarpensionslagarna i juni 1969 sade
dAvarande riksdagsmannen Pekka Kuu-
si ang6ende pensionssystemens konkur-
rens och dess inverkan pA pensionspo-
litikens planmdssiga utvecklande bl.a.
ftiljande: "Jag poiingterar sdrskilt, att
om vi inte Sstadkommer. . . en biittre
koordinering av vira tvi stora pen-
sionssystem, si kommer tydligen kon-
kurrensen mellan pensionssystemen att
allt tydligare leda till fiir stora pensio-
ner vilka snart kommer att utgtira
en sv6r ekonomisk belastning ftjr det
finldndska samhiillet".

*) Ftjr folkpensioneringens del baserar sig uppgifterna pA Alpo Salmelas artikel "Kansan-
el5kelaitos 1937-1967" (Sosiaalivakuutus 1967: 9-10)
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Slynelsens lreslul
Pensionsskyddscentralens styrelse
kompletterade konsultativa kommis-
sionen ftir invaliditetsiirenden den 28.
6. genom att till medlemmar utse av-
delningschef Juhani J iintti, direkttir
Matti Uimonen och avdelningschef
Jyrki Jiiiiskeliiinen, den sist-
niimnde som ftiretriidare f<ir statskon-
toret. Till personlig suppleant ftir Ui-
monen utsigs avdelningschef Aarre
Metso och ftir JdiiskelAinen bitrd-
dande avdelningschef Pentti Aalto-
nen.

Sisom viceordftirande ftir Lantbruks-
fciretagarnas pensionsanstalts delega-
tion verkar fr&n den l. 7. 1912 direkttir
Matti Uimonen. Pensionsskyddscentra-
lens styrelse utsig honom fiir uppgiften
ftir den iterstiende mandattiden, som
gdr ut 31. 12. 1974.

Utnimningar i Pensionsskyddscentralen

Pensionsskyddscentralens styrelse be-
slcit den 17 maj 1972 om ftiljande ut-
nAmningar:
Till bitriidande avdelningschef fcir fiir-
sdkringstekniska avdelningen uts6gs fil.
kand. Markku Hiinninen. Han har
varit verksam i Pensionsskyddseentra-
len 1965-?0 och triider i anstaltens
tjiinst pi nytt den 1. 9. 1972 efter att
ha tjdnstgjort som lektor i handelsma-
tematik i Lojo handelsldroverk. Bitr6-
dande avdelningschefs tjiinst blev ledig
de fil. kand. AIpo Mustonen uts6gs till
chef ftir samma avdelning den 1. 4. 1972.

TilI bitrddande avdelningschef ftir ju-
ridiska avdelningen utsigs vicehdriids-
hiivding Lauri Ko ivusal o. Han har
varit verksam i Pensionsskyddscentra-

Den 28. 6. utsAgs till viceordfdrande
fcir ftiretagarnas delegation direktiir
Jouko Sirkesalo. Utndmningen
triidde i kraft den 1. 7. och avser tiden
fram till utgingen av 5r 1972. Delega-
tionens suppleant, direktcir Erkki R e-
w e I I beviljades pA anscikan avsked
fr6n uppdraget. Till ny suppleant fdr
verkstdllande direkt<ir Lars P a lm6n
utsigs fcir Aterstoden av den tre6rspe-
riod, som utg&r vid inkommande 6rs-
skifte, direkttir Juhani Kolehm ai-
nen.

Den 7. 6. 1972 beviljade styrelsen av-
delningschef Lasse Lento pi ansti-
kan avsked frin medlemskap i ftireta-
garnas delegation och utsig i stdllet ftir
honom kcipmannen Viljo Hiirkiinen
till medlem i delegationen.

len frAn 61 1970 och blev bitriidande
avdelningschef den l. 7. 1972, di tjdns-
tens fcirra innehavare, vicehdradshtiv-
ding Aarre Metso blev chef ftir samma
avdelning.

Till byr6chef ftir tillsynsbyr6n inom
juridiska avdelningen utsSgs jur. kand.
Pertti Tuk i a. Hdn trddde i Pensions-
skyddscentralens tjiinst den 1. 7. 1912
di tjiinsten blev ledig efter vicehiirads-
htivding Koivusalo. Hiirf<irinnan har
jur. kand. Tukia varit verksam i social-
och hdlsovirdsministeriet.

TilI Pensionsskyddscentralens om-
budsman fdr s6rskilda uppdrag av
verkstiillande direkttjr utsigs vicehd-
radshdvding Matti Puranen. Hans
iligganden kommer bl.a. att omfatta
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verksamheten som byggnadskommissio-
nens sekreterare. Vicehiiradsh6vding
Puranen trAder i tjtinst den 1. 9. 19?2

och kommer ndrmast frAn FFC.
TilI bitrddande avdelningschef fcir

allmdnna avdelningen utsAgs ekonom
Lauri Miikeliiinen. Han har varit
verksam i Pensionsskyddscentralen frin
&r 1964. Till sin nya tjiinst, vilken fort-
farande omfattar chefskapet fijr kansli-

Internt forum fiir Pensionsskyddscentralens personal

byr6n, civergick han den L.7. L972.
Den 28. 6. t972 besltit Pensionsskydds-

centralens styrelse att dndra matema-
tikerbefattningen vid kreditfcirsdk-
ringsavdelningen tiII bitrddande avdel-
singschefs befattning. TiIl denna befatt-
ning utsSg styrelsen fil. magister Esko
ProkkoIa, som frAn Ar 1963 verkat
som avdelningschef i Omsesidiga liv-
fcirsdkringsbolaget Suomi-Salama.

gen att den skall ges ut regelbundet
fr6n och med inkommande htist. Pen-
sionsskyddscentralen och personalfdre-
ningen har vardera utsett sina repre-
sentanter till redaktionsridet. Den tek-
niska redigeringen sker pA informa-
tionsavdelningen och tryckningen i
PSC:s duplicering.

att man i PSC tilliimpar de avtal om
arbetsvillkor och ldn, som tilldmpas av
Fcirsiikringsbranschens Arbetsgivarftir-
bund och Ftirsdkringsmannaftirbundet,
vilka organisationer h6r till AC och
TCO respektive.

Reglementet inneh&ller bl.a. bestiim-
melser om arbetsrum och om den tid,
fcirtroendemannen f<irfogar civer ftjr att
skdta detta uppdrag, fcjrtroendeman-
nens fullmakter och skyddsstadganden,
vilka avser eliminera mcijligheten att
ftirtroendemannen mOter svArigheter pA
grund av sitt uppdrag. I reglementet
poiingteras ytterligare, att anviindning
av den f<irtroendeman i rAdpldgning
mellan arbetsgivare och arbetstagare iir
normalt, och att detta icke fAr fiiran-
leda svirigheter f6,r arbetstagaren.

Pensionsskyddscentralens personalfiire-
ning och anstaltens informationsavdel-
ning startade vid 6rets inging en dupli-
cerad personaltidskrift med intern in-
formation, repliker och lAttare mate-
rial. Tidskriften - som d<ipts till Lisii-
etu (Tilldggsfcirm&n) - har hittills ut-
kommit tre g5nger, och det dr menin-

Ftirtroendemannasystemet genomfiirdes i PSC

Pensionsskyddscentralen och dess per-
sonalftirening har gemensamt godkent
det reglemente, som fcjrfattats ftir per-
sonalens ftirtroendeman. PSC:s styrelse
faststiillde reglementet den 29. 3. L972.

Reglementet motsvarar i det niirmas-
te helt de avtal, som fattats mellan Af-
fArsarbetsgivarnas Centralftirbund och
Tjdnstemannaorganisationernas Cent-
ralorganisation angeende fijrtroende-
mans stiillning. Det baserar sig s&lunda
pi detta avtal, pA avtalet om ett social-
paket i anslutning till UKK-avtalet, p6
de stadganden om ftjrtroendemannens
stdllning, som ingAr i kollektivavtalet
ftjr fcirsiikringsbranschen samt pi det
avtal om uppsdgningsskydd, som fattats
mellan AC och TCO. Sagda avtal mel-
Ian AC och TCO har valts till grund
f<ir reglementet av den anledningen,
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Pnel i rninana u ppg iller om al.belspensi onstagal.n a 31.3.7 2
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-, FoPL-,
LFtjFL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 3. 1972 g61lande pensionerna
tiil det antal och de belopp i medeltal, som nedanstiende tabell utvisar.
ALDERSPENSIONEE

Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf rirsiikringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
FbPL-pensionsanstalterna
LFtiPL-pensionsanstalten
I{APL-pensionsanstalter
AIla arbetspensionsanstalter 51 306

Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf tjrsAkringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APL-pensionsanstalter tot.
FtiPL-pensionsanstalterna
LFtiPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

t7 t97
1 500
6 129

18 509
2 742
3 977

35 706
4 242

10 106

367
432
417

179
181
195

24 826
2 373
7 820

16 287

25 228
I 386
7 5t2
1 946

36 072 ol.1 Io

Dessutom erhells APl-tilleggspension av I 284 av de ovanndmnda alderspensionstagarna med ett
mlaelbelopp av 549 mkimAri,"tittiiggspension enligb foretagarnas pensionslag av 10 alderspensions-
tagare och LFdPl-tilleggspension av en alderspensionstagare.

INVALIDPENSIONEB

13 699
1 096
3 974

15 511
1 397
2 357

29 210
2 493
6 33r

354
416
397

168
193
214

255
291
329

18 769
2 048
6 753

24 355

19 265
840

6 308
2 855

38 034

13 061
27 214

175
241

51
97

270

84
165

Pension i medeltal
Miin Kvinnor TotaIt

367
362
115
173

Alla arbetspensionsanstalter 143 207

Dcisutom erholls APl-tiUeggspension av 826 av in./alidpensionstagarna med ett medelbeiopp av 425
ml:/men, och tillaggspension enligt ftietagarnas pensionslag av 3 invalidpensionstagare.

ALDERS-, INVALID- OCH ABBETSLOSIIETSPENSIONER

Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf cirsiikringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot
FriPL-pensionsanstalterna
LFciPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter
AlIa arbetspensionsanstalter 272

FAMILJEPENSIONER

Pensionsanstalt Antalet
pensioner

Pension i
medeltal
mk/mAn.

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt
APL-pensionsanstalter

Pensionsf rirsiikringsbolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

I 965
829

3 271

246
267
254

I 263
727

3 138

5 988
568

| 446

1 5 251
1 295
4 584

APL-pensionsanstalter totalt
F6PL-pensionsanstalterna
LFTiPL-pensionsanstalten
KAPl-pensionsanstalter . . .

t4 065
1 046
1 902
7 789

249
230

63
114

13 128
985

| 778
7 349

8 002
838

2 039
6 202

21 130
1 823
3 817

13 551
Alla arbetspensionstalter 24 802 t92 23 240 17 081 40 321

Pension i medeltal mk/m6n.

2t7

182
292
49
88

Totalt

270
270
329
282
356

69
136

Kvinnor
Pensionstagare

Miin Totalt

29 268 81 197

Totalt
Pensio, i medeltal mk/m6n.

Mdn

43 613
4 421

14 591
40 725

44 627
2 226

13 824
4 858

88 240
6 647

28 4t5
45 583

376
379
r00
161

t74
185
202
179
273

50
93

263
277
329
276
343
76

153
149103 350 I OS SSS 168 885 I zsz

Ovannemnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APl-tillaggsfdrmAnerna. Dessa
pensioners antal var 691 och medelbelopp 444 mk/mAn. Familjepension enligt tillaggsftirmenerna er-
hAlls av 683 Snkor och 548 barn.

Pensionstagare
Mdn Kvinnor TotaIt Mdn Kvinnor

50 054
3 759

15 332
18 233

383
393

ol
142
262 153

51 929

Pensionstagare
Mdn Kvinnor Kvinnor Totalt

30 914
2 596

10 103

34
4
6

134
145
348

65 048
6 741

16 451

361
425
409



ARBETSLO SHETSPENSIONER

Pension i medeltal
Men Kvinnor Totalt Miin Kvinnor

192

148
r47
199

747

73
79

133
tt7

Totalt

153

1J'

146
144
t52

ALDERS-, INVALID-, ARBETSLoSHETS- oCH FAMILJEPENSIoNER

126

Pensionsanstalt Antalet

APL-pensionsanstalter
Pensionsf cirsiikringsbolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

Nya cinkulEn

Hdjning av folkpension och av den
pension
Andringar av APL och KAPL .....

allmdnna familie-

Kommuniceringen angAende arbetsftjrhAtlanderegistret

Kommuniceringen angAende pensionsavgtiranden

Utbetalning av arbetspension till annan dn pensions-
tagaren sjdlv .

Kommuniceringen angiende personuppgifter .

Pens. i
medelt.
mk/min

261
276
377

328
75

148

Nr. 12i72

,, t3/72

,, 74172

209

Till:
arbetspensions-

anstalterna
arbetspensions-

anstalterna
de pensionsanstal-
ter. som bedriver
verksamhet enligt
arbetspensionsla-

garna
arbetspensions-

anstalterna
arbetspensions-

anstalterna
de pensionsanstal-
ter, som bedriver
verksamhet enligt
arbetspensionsla-

garna
de pensionsanstal-
ter, som bedriver
verksamhet enligt
lagen om pension
fcir arbetstagare

15172

t6h2

L7h2

Pensionsanstalt

792 141
747
199

APl-pensionsanstalter tot.
FciPl-pensionsanstalterna
LFciPL-pensionsanstalten

I
APl-pensionsanstalter

Pensionsf rirsAkringsbol

18 152

115 195 310Alla arbetspensionsanstalter

Pensionskassor
Pensionsstiftelser

732
6

1.4

t4
6

t4

18
79

134

4
57

22
136

75 013
7 570

t9 722
APl-pensionsanstalter totalt
FciPl-pensionsanstalterna
LFciPl-pensionsanstalten
KAPl-pensionsanstalter . . .

102 305
7 693

30 317
53 372

Alla arbetspensionsanstalter 1 93 687
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R6surn6 en lnanc;ais

Impromptu

(Editorial de M. Sirkesalo, directeur g6n6ral
adjoint du Centre national des pension du
travail)

Le Parti du centre d6posa au mois de mai,
en s6ance parlementaire, une interpellation
dans laquelle il s'inqui6tait des intentionsdu gouvernement vis-A-vis des petits re-
trait6s. Les d6bats provoqu6s par cette in-
terpellation aboutirent d ia r6solution sui-
vante: "S'occuper avec succ6s des objectifs
fix6s par la politique des pensions pr6-
suppose un gouvernement parlementaire
maioritaire". Lorsque la commission du 16-
gime des pensions d6posa son m6moire sur
les pension partielles, les journaux 6taienten grdve et l'on s'imaginait d6jd que la
saison des projets touchait d sa fin et que
Ies vacances commengaient.

Mais on n'avait pas encore d6battu le
projet d6pos6 aprds le ler mai par le gou-
vernement et concernant le reldvement des
retraites grdce d une augmentation de l,allo-
cation de soutien et d l'alldgement des con-
ditions d'obtention de l'assistance logement.
M. Kaipainen, ministre des affaires sociales
et de Ia sant6 publique, qualifia ce projet
de loi de "bombe du Premier mai". Les
d6pensens qu'il entrainerait furent estim6es
d 220 millions de marks. A l'occasion de la
d6lib6ration d'une commission parlemen-
taire on all6gea consid6rablement les con-
ditions d'6valuation des revenus et de Ia
fortune, ce qui doubla presque les d6penses.
Au cours de d6bats parlementaires on sup-
prima encore les cat6gories communales des
allocations de soutien. II s'ensuit que l'ex-
c6dent des d6penses s'6ldverait au total 650
millions de marks par an.

On peut se faire une id6e plus nette de
l'importance des d6penses ainsi engag6es
en 6tablissant quelques comparaisons. Par
exemple, l'assurance-maladie, dont la r6a-
lisation donna lieu A longs debats, revint
en 1970, aprds maintes am6liorations, A 450
millions de marks. Les propositions de 16-
forme de la commission du r6gime des pen-
sions, ir propos desquelles on a publi6 huit

m6moires en quatre ans, ont 6t6 estim6es
revenir d environ 200 millions de marks.
Pendant les ann6es 1960, souvent appel6esla d6cennie de la politique des pensions,
l'effet des r6formes sur les d6penses an-
nuelles fut d'environ 850 millions de marks
1969, soit un peu moins de 1 200 millions
de marks actuels.

Selon une thdse r6cemment soutenue surIa protection sociale, de tous les discours
parlementaires prononc6s au cours de la
d6cennie pass6e sur Ia protection sociale
seulement le quart furent des 6tats de mo-
tivation. Lors de discussions sur la poli-
tique des pensions on a insist6 ces temps
derniers sur I'importance de Ia planification
et de la recherche.

Les d6bats relatifs d l'amendement de laloi sur les pensions nationales rappellent
l'amendement de 1956 lorsque, s,6cartant
de la proposition de Ia commission des pen-
sions, on abandonna le principe des pen-
sions proportioneiles aux revenus, bien que
l'on y revint dix ans plus tard pour les
pensions du travail. Serait-il possible quele souvenir des 6vdnements de 1956 ait
inspir6 cet impromptu printaniers aux diri-
geants?

Consid6rations i un dixiime anniversaire
(Article pages

I1 y a dix ans, Ie ler juillet 1962, entraient
en vigueur les lois sur les pensions du tra-vail des salari6s et des travailleurs saison-
niers. Dix ans plus tard, d la fin du mois
de juin 1972, 7e Parlement promulgait uneloi qui entrainera une augmentation an-
nuelle de 620 millions de marks des d6-
penses relatives aux pensions nationales.
Toutefois, le Parlement n'a pas dit oi I'onprendra cet argent. Au cours d'une conf6-
rence de presse organis6e A I'occasion de la
c6l6bration du dixidme anniversaire du 16-
gime des pensions du travail, les discussionsportdrent naturellement sur cette import-
ante d6cision du Parlement.

Dans son discours, M. Juhani Salminen,
directeur g6n6ral du Centre national des
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pensions du travail, passa en revue les
diverses 6tapes du r6gime des pensions du
travail. II affirma que lors de Ia mise au
point du r6gime on avait Iogiquement app-
liqu6 Ie principe de Ia conservation du ni-
veau de consommation. Ce n'est qu'ir la fin
des anne6s 1960 que l'on prit conscience
du probldme pos€ par Ia n6cessit6 d'egaliser
les diff6rences entre niveaux de pensions,
probldme qui, de ce fait, ne put apparaitre
au premier stade du r6gime. On pourrait
Ie r6soudre, par exemple, en donnant aux
pensions du travail la priorit6 sur les pen-
sions nationales, en renforgant les condi-
tions d'evaluation des revenus dans les
pensions nationales et en r6duisant gra-
duellement selon les revenus le niveau
commun des objectifs des diverses pensions.
Notre politique des pensions est actuelle-
ment en discussion et on ne peut encore
rien dire de 1'6volution future. La pr6sente
d6cennie pourra 6tre appel6e d6cennie de
I'application effective du r6gime des pen-
sions du travail.

M. Osmo Kaipainen, ministre des affaires
sociales et de la sant6 publique, consid6ra
que c'etait Ia tdche de la politique sociale
de renforcer I'6galit6 en 6levant 1e niveau
de vie ces citoyens. II est important de 16-
duire les diff6rences entre revenus et c'est
Id que Ia politique des pensions peut inter-
venir. Le r6gime de pensions d'6galisation.
En revanche, on considdre que le r6gime
des pensions du tlavail garantit le niveau
des revenus acquis au moment de Ia re-
traite. On pourrant d6velopper les pensions
du travail dans un sens qui se rapproche-
rait plus de ia politique sociale en faisant
en sorte, par la exemple, que la pension
du travail repr6sente un pourcentage cal-
cu16 sur Ia moyenne du salaire d'un tra-
vailleur et du salaire minimal vers6 dans
Ie pays.

iVI. f.liito Hiimiildinen, pr6sident de la
Conf6d6ration des syndicats finlandais, 16-
futa les assertions selon lesquelles l'expan-
sion des tAches des organisations d'int6r6t
serait un danger pour la d6mocratie. La
r6cente d€cision price par Ie Parlement d
propos des pensions montre bien comment
i'acquisition unilat6rale de points politiques
peut troubler s6rieusement toute la poli-
iique des revenus et particulidrement Ie
d6veloppement 6quilibre de Ia politique
sociale. Le mouvement syndicaliste ne peut
permettre que I'on extorque des salari6s le
prix de d6cisions destin6es d jeter de la
poudre aux yeux. En fin de compte, ce sera
ioujours Ia population 6conomiquement
active qui paiera le d6vetoppement de la
s6curit6 sociale. Une politique des pensions
d taux uniforme provoquerait pour plu-
sieurs ann6es Ia fin de l'accroissement des

salaires r6els de Ia population Economique-
ment active. Le mcuvement syndicaliste
joue un role significatif dans I'administra-
tion du r6gime des pensions du travail et
y a encore beaucoup d'int6r6ts.

Selon M. Timo Latunen, directeur g6n6-
ral de la Conf6d6ration des employers fin-
landais, l'entr6e en vigueur du r6gime des
pensions du travail a fait entrer nos 16-
gimes des pensions dan une dre nouvelle.
En dix ans, par exemple, la protection so-
crale des travailleurs couverts par Ia loi sur
Ies pensions des salari6s a triple par rap-
port d ce qu'elle 6tait au d6but des anne6s
1960. Darls les plus basses classes tle sa-
laires Ia pension globale d6passe Ie niveau
de 60 p.100. Le rdglement d'une partie des
frais occasionn6s par les r6formes devra
6tre report6 d plus tard. Simultan6ment, il
faudra maintenir les investissements pro-
ductifs d un niveau 6lev6 si I'on veut assu-
rer notre d6veloppement 6conomique. Dans
les ann6es qui viennent il est 6videnl que
Ie poids de la potitique sociale devra porter
sur une nivellation plus effective des d6-
penses familiales. La r6cente bombe gou-
vernementale sur les pensions ainsi que
1'allongement des vacances annuelles en-
trainement des d6penses qui d6passent ddjit
l'acroissement moyen de Ia productivit6 de
notre 6conomie nationale. Il y a Id un s6-
rieux danger d'inflation. En outre, Ia d6ci-
sion du Parlement rend difficile Ie d6ve-
loppement harmonieux de nos r6gimes de
peirsions et renvoie m6me d un avenir
61oign6 les solutions importantes qui pour-
raient agir dans ce sens.

Comment d6termine-t-on le besoin
de protection sociale?
(Article pages

Le Congrds nordique des assurances so-
ciales a eu lleu d Helsinki A 1a mi- juin
1972. Les principaux sujets qui y furent
traitds furent Ia d6termination de l'inva-
Iidit6, la compensation des traitements m6-
dicaux et dentaires, Ie rattachement de
divers d6dommagements d l'assurance so-
ciale, le besoin de protection sociale des
ch6meurs et des involdies du travail ainsi
que les rapports entre le public et Ie 16-
fime de s6curit6 sociale. lilme Margaretha
Aarnio, chef du service de la recherche du
Centre national des pensions du travail,
parla l'importance du mariage dans Ia d6-
termination des avantages dans un r6gime
d'assurance sociale. Sa conf6rence donna
lieu d de nombreuses discussions. - L'ar-
ticle expose les principaux passages des
conf6rences prononc6es d congr6s.

42



L'importance du mariage dans
la d6termination des avantages
Mme Aarnio constata que, dans les condi-
tions qui existent dans les pays nordiques,
le rdglement concernant I'effet du mariage
sur les avantages dans un r6gime d'assu-
rance sociale semble caduc. Lorsque ce
rdglement avait 6t6 6tabli, on s'etait bas6
sur Ie fait que le mariage dure toute la
vie et que le mari se charge de la sub-
sistan:e de sa famille, sa femme d6pen-
dant 6conomiquement de lui. Toutefois, le
mariage ne pr6suppose plus n6cessairement
de v6ritables rapports d'entretien entre
6poux. D'un autre c6te, il existe de nom-
breaux rapports d'entretien qui ne sont
pas bas6s sur le mariage. I s'ensuit de
ces transformations sociales que certains
groupes, se fondant sur un rdglement de-
venu caduc, b6n6ficient manifestement
d'avantages injustifi6s alors que d'autres
groupes qui en auraient un besoin urgent
n'en profitent pas d cause de ce m6me
rdglement.

Si I'on conciddre toujours qu'un r6gime
d'assurance sociale doit garantir, dans 1es
conditions of il y a risque, la subsistance
de l'assure et des personnes qui le rdgle-
ment actuel ne peut suffire d cette tAche.

Par cons6quent, iI serait raisonnable d'ar-
river Ie plus rapidement possible d un
stade of la prise en consid6ration du ma-
riage ne serait plus une rdgle g6n6ra1e
mais plutdt une rdgle exceptionelle qui,
durant la p6riode de transition, 6viterait
d ceux qui en ont besoin la perte de leurs
avantages. L'objectif final devrait 6tre un
r6gime d'assurances sociales qui protdge
tous les adultes sans tenir compte de leurs
rapports familiaux of personnels. Pour ce
qui concerne les enfants, ces derniers dev-
raient 6tre couverts contre tous les risques
ind6pendamment du milieu familial of ils
vivent.

Les progr0s de la protection sociale
(Article pages

Cet article contient les principaux passages
de Ia conf6rence prononc6e par M. Pekka
Louhelainen d l'occasion de la thdse de
doctorat qu'iI d6fendit d l'Universit6 de
Helsinki. Sa thdse traite des mesures prises
pendant les ann6es 1960 par les partis po-
litiques et les membres du Parlement lors-
que la protection sociale 6tait d l'ordre du
jour.
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