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Socialpaketet pA stantplafian
Andringarna i v6r pensionslagstiftning
5r ett fenomen, som upprepar sig med
lika stor regelbundenhet som startrdk-
ningarna i stormakternas rymdpro-
gram. VAra socialpakets kostnader hiir
inte tiII samma prisklass som kostna-
derna fcir m8nfarkosterna, men de ut-
grir en lika stor andel av v6r natio-
nalinkomst.

Arbetsmarknadsparterna tjverfcirde i
<iverldggningarna fcirra hdsten pi re-
dan vederfaret sdtt en del av kinefcir-
hdjningarna till fcirbdttringar av pen-
sionerna. De ser ut att ha strdvat tilt
systemets effektivering och tilltiippan-
de av vissa luckor, mihdnda diirftir, att
man inte ldngre kan finna sA stora
ihiligheter i pensionsskyddet, vilka
kunde jdmfciras med m6nkratrarna. DA
framledes redan arbetsfcirhillanden pi
en minad faller under APL och 6lders-
grdnsen 18 6r frirsvinner, blir arbetsta-
garens pensionsskydd fullstdndigare
dn f<irr. Den, som blir arbetsltis i htig
Alder b<irjar erh6lla pension. Barna-

fcirscirjande pensionstagares utkomst
blir bdttre, ndr pensionen stiger, fcir de
yngre pensionstagarnas de1 ofta niistan
till tjrinstemannapensionernas niv6. F6-
rutom dessa fyra betydelsefulla frirdnd-
ringar innebdr socialpaketet denna
ging ett antal tekniska justeringar.

SAsom alltid, ndr det dr fr&ga om att
fcirverkliga nigot nytt, behcivs dven be-
trdffande fcirverkligandet av frirbdttrin-
garna av pensionstryggheten en hel del
planeringsarbete. FrAn htjsten har detta
utfcirts vid social- och hdlsovirdsminis-
teriet. Medan propositionen var under
behandling i riksdagen kunde Pen-
sionsskyddscentralen och pensionsans-
talterna sHtta i gAng sin egen plane-
ring. Man fAr hoppas, att det gamla
talesiittet "vdl planerat iir titl hdlften
gjort" skulle tiga sin riktighet Sven
denna ging. Tiden fcir det egentliga
praktiska arbetet dr Ster knapp, det mi
sedan vara att datorernas effektivitet
utnyttjas i det skedet i likhet med vad
som dr fallet i rymdprogrammen.
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Fdrverkligandet av lagdndringarna
kan dven i ett annat avseende Iiknas
vid minfdrderna. Trots att vissa perso-
ner kan se ut att inneha en mera fram-
stiende position dn andra, kan dessa
astronauter ensamma inte Sstadkomma
si mycket. Friktionsfritt samarbete och
effektiv kommunicering behtivs. Nigra
pensionsanstalter har redan pi ftjrhand
tagit kontakt med barnaftirsiirjande
pensionstagare. Befolkningsregister-
myndigheterna har pi ett smidigt siitt
inlett samarbete vid utfdrdandet av nya
dmbetsbevis. Fdrhandlingar mellan ar-
betskraftsmyndigheterna och Pensions-
skyddscentralen har inletts, dven Folk-
pensionsanstalten medverkar. Arbets-
grupper bereder informationsmaterial,
anvisningar och blanketter.

Pensionsanstalternas arbete under
ftirsommaren kdnnetecknas av bridska.
Man strdvar till, att de nya f6rmAnerna

skulle kunna beviljas pensionstagarna
genast i bdrjan av juli, ifall lagarna
utfdrdas diirfcirinnan. I "rymdsprAket"
talar man om ett startfdnster, enligt
vilket verksamheten b6r "timas". Fdr
pensionsreformernas vidkommande dr
startfcinstret faktiskt litet, di det hu-
vudsakligen stdngs redan i bcirjan av
juli, genast di lagarna tr6der i kraft.
Vi f6r hoppas, att man i stiillet fcir att
nA Marsstjdrnan inte sjunker i Atlanten.
I programmet avseende erdvringen av
sagda planet fcirestir en paus pi tre Ar,
men i pensionstrygghetens utvecklings-
program behciver nya etapper inte in-
vdntas lzinge. I september pibcirjar
Folkpensionsanstalten utbetalningen av
frontmannapensioner, och de framst6'11-
ningar om htijning av arbetsinkomsten,
som avser ftirbiittring av lantbruksfcire-
tagarnas pensionstrygghet, har sikte pi
ndsta Srsskifte.
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LAURI KOIVUSALO

Andningar i anlretspensionslagarna

I arbetsmarknadsorganisationernas av-
tal om vissa regleringar i anslutning
till civerenskommelsen angiende kollek-
tivavtal frir Ar 1971 ingick det s.k. so-
cialpaketet, ddr arbetspensionsskyddets
effektivering utgrir en del av synner-
ligen central betydelse. Enligt avtalet
frireslAs fciljande dndringar av arbets-
pensionslagarna.

- barntilliigg tilI invalidpensio-
nerna

- slopande av nedre Aldersgr6n-
sen 18 6r ftjr arbetstagarnas del

- fcirkortning av karenstiden i la-
gen om pension fcir arbetsta-
gare (APL) frin fyra m6nader
till en minad

- arbetsltjshetspension fcir dem,

som fyllt 60 Ar och dr lAngva-
rigt arbetslcisa.

Samtidigt som en regeringens propo-
sition angiende lagdndringar, som fri-
resl&s i socialpaketet, har utarbetats en
proposition rcirande dndring av lagen
om pension frir lantbruksftjretagare
(LFdPL). Enligt propositionen skulle
LFdPL dndras som fciljer:

- stadgandet om halvering av Al-
derspensionen fcir Iantbruks-
friretagare, som utfcir husbonde-
arbete, upphdvs

- arbetsinkomsten per hektar
jordbruksjord h<ijs

- husmoders arbetsinkomst hdjs

- den till reducerad frirsdkrings-
premie berHttigande arbetsin-
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komstgrdnsen h<ijs.
Ovanndmnda propositioner er di det-

ta skrivs, under behandling i Riksdagen.
Hdr redogdrs fcir dndringarna i den ly-
delse de har i regeringens propositioner.

Barntilliigg

Barntilldgg dr avsett att erlSggas till
Alderspension och invalidpension dven-
som till den nya pensionsfiirm&nen ar-
betsltishetspension, et sidana pen-
sionstagare, som har barn under 18 6r.
Arbetslcjshetspensionen presenteras ne-
dan. Barn, som berdttigar till tilliigg,
definieras pA samma sdtt som betriif-
f ande f amiljepension. Barntilldgg har
naturligen den stdrsta betydelsen ftir
invalidpensionernas del. Emedan det
dock finns ett litet antal Alderspen-
sionstagare och invalidpensionstagare,
som har barn under 1B 5r, har det varit
motiverat ftireslA, att tilldgget skall
gdlla dven personer, som fAr sagda
pensioner.

I detta nu dr dnnu inte klart, i
vilken form barntilldgget kommer att
fdrverkligas. I regeringens proposition
ftiresl&s en procentuell fcirhcijning, ndm-
ligen per barn 20 0/o av pensionens be-
Iopp, dock htigst 40 o/o ddrav.

BarntillAgg skall erldggas 6ven till
redan utgAende pension, sedan Pen-
sionstagaren gjort ansokan ddrom hos
pensionsanstalten.

Barntilldgg skall innefattas i samtliga
arbetspensionslagar, sAledes dven i fiire-
tagarpensionerna.

Slopande av ildersgriinsen 18 ir
Slopandet av sagda Sldersgrdns medfdr,

att invaliditetspensionsskyddet omfat-
tar samtliga arbetstagare i arbetsf cir-
hiltande oberoende av Alder. I prakti-
ken torde dndringen dock fA relativt
ringa betydelse, emedan fallen av ar-
betsofcirmAga bland 18-6ringarna dr rdtt
sdllsynta. I fciretagarpensionslagarna
skulle Aldersgrdnsen bibeh&llas.

PA framtida, KAPl-pension grundan-
de lijn kunde Sldersgrdnsens slopande
inverka nedsdttande, ifall alla i unga
5r intjdnade inkomster skulle beaktas
vid faststdllandet av denna medelliin.
Detta beror pA, att ungdomar i allmdn-
het har en rdtt anspr&kslcis lcinenivi' I
propositionen har man dven utgStt
ifr5n, att fdre 23 Ars Alder erhillna lci-
ner beaktas endast om de intjdnats det
kalenderir, under vilket den sjukdom,
det lyte eller den skada, som utg6r den
huvudsakliga orsaken till invaliditeten,
uppkommit eller under de tre ndrmast
friregAende kalenderAren.

Ftirkortning av karenstiden i APL

En f<irkortning av karenstiden till en
mAnad medfcir, att antalet arbetsfcir-
hAllanden, som skall registreras, 6kar
och att ddrigenom den till pension be-
rdttigande tjiinstgtiringstiden fdrldngs.
Fdrkortningen av karenstiden medf<ir
emellertid vissa problem vid faststil-
landet av APl-invalidpensions storlek.
SAdan pensions storlek kan pA ett av-
gtirande sdtt bero ddrav, i grund av vil-
ket arbetsfdrh&Ilande framtida tjdnste-
tid berdknas. I ett alldeles kortvarigt
arbetsftirhillande kan den pensions-
grundande l<inen av slumpmdssiga orsa-
ker t.o.m. kdnnbart avvika frin ar-
betstagarens stabiliserade fcirtjiinst.
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Ddrfcir har man i lagfcirslaget utgitt
ifrAn, att som huvudregel skulle fram-
tida tjdnstgciringstid kunna anslutas en-
dast till APl-arbetsftjrhAllande, som
fortg6tt minst fyra minader. Har dock
en person inte pA grund av annat ar-
bets- eller tjiinstefrirhAllande eller fcire-
tagarverksamhet rdtt till invalidpen-
sion, vid vars faststdllande, framtida
tjdnstgriring beaktas, kan framtida
tjdnstgdring beaktas dven i samband
med APL-arbetsfdrhAllande, som iir
kortare dn fyra mAnader.

Vidkommande fciretagarpensionsla-
garna har bibehillande av karenstiden
fyra mAnader befunnits dndamilsenligt.

Arbetsliishetspension

Arbetstagare, som fyllt 60 5r och under
de 52 senaste veckorna uppburit dag-
understdd eller arbetsltishetsersdttning
fcir sammanlagt minst 200 dagar, iir be-
rdttigad att erh6lla arbetsltjshetspension
ifall det 5r sannolikt, att arbetsl<ishe-
ten kommer att fortsdtta. Pensionens
belopp berdknas med iakttagande av
vad om invalidpension dr stadgat.

Att arbetsltisheten fortsdtter skaII
styrkas medelst arbetskraftsmyndighets
intyg, som med sex mAnaders mellan-
tid tillstdlls pensionsanstalten, vid dven-
tyr att pensionen upphcir. Har pensio-
nen ddremellan upphdrt, begynner pen-
sionen utgA enligt samma grunder som
tidigare, sAvida frAn upphcirandet inte
fcirflutit ldngre tid iin tv6 6r.

Enligt kalkylerna skulle denna nya
pensionsfdrm6n komma kanske 3 000-
5 000 personer till godo. Aven fdreta-
gare skulle f& arbetsltjshetspension.

DE FORESLAGNA
ANDRINGARNA Av LFiiPL

1. Upphdvande av stadgandet om
halvering av husbondes
ilderspension

Hittills har till lantbruksftiretagare er-
lagts endast halv pension ifall fcireta-
garen efter uppnAdd pensionsilder
fortsatt att arbeta som husbonde pi sin
brukningsenhet. EnIigt motiveringen
till lagfcirslaget har detta stadgande
ndrmast drabbat odlare av sm&bruk,
som m6ngen g&ng av ftjrhAllandenas
tvAng m5ste fortsdtta sin f<iretagarverk-
samhet efter pensionsildern. PA detta
skdl anses stadgandets upphdvande mo-
tiverat.

2. Arbetsinkomsten per hektar
jordbruksjord

Enligt dndringsfrirslaget skulle antalet
hektar, som skall beaktas vid faststdl-
lande av arbetsinkomst, hcijas fr6n 30
ha till 42 ha.

Husbondes och husmoders samman-
rdknade arbetsinkomst skulle enligt
propositionen fcir varje hektar jord-
bruksjord anses utgdra 550 mark frir de
12 fcirsta hektaren, 225 mark fcir de fril-
jande 10 hektaren, 125 mark frir de ftjl-
jande 10 hektaren och 50 mark f<ir de
ftiljande 10 hektaren. Den ftireslagna
dndringen av arbetsinkomstskalan grun-
dar sig ndrmast pii statistiska uppgif-
ter fr6n bokfciringsldgenheterna.

3. Husmoders arbetsinkomst

Husmoders arbetsinkomst har hittills
ansetts utgtira 1 800 mark i Aret, dock
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hcigst htilften av husbondens och hus-
moderns sammanrdknade arbetsin-
komst. I propositionen fcireslAs 2 200
mark som husmoders arbetsinkomst,
vilket ungefdrligen motsvarar ovan an-
givna frirhrijning av arbetsinkomsterna.

4. Lantbruksfiiretagares
f tirsiikringspremie

Enligt 10 S 1 mom. LFciPL berdknas
lantbruksfriretagares fdrsdkringspremie
med tillhjdlp av en faststdlld baspro-
cent sAlunda, att f<irsdkringspremien
fcir den fcir lantbruksfdretaget faststdll-
da arbetsinkomsten upp till 5 000 mark
utgor 215 av den enligt basprocenten
berdknade fdrsdkringspremien samt ftjr
arbetsinkomst ddruttiver tiverensstdm-
mer med basprocenten. Ftjr &r 1971 iir
basprocenten 5,6. Pi grund av proposi-
tionens dndring av arbetsinkomstskalan
fdreslis, att grdnsbeloppet ftir till redu-
cerad fcirsdkringspremie berdttigande
arbetsinkomst hcijes till 6 000 mark.

I detta sammanhang pipekas, att be-
trdffande LFdPL motsvarar markbelop-
pen det fcir Ar 1970 faststdllda ltjnein-
dextalet.

Kostnaderna

De med socialpaketet sammanhdngande

eindringarna av arbetspensionslagarna
skulle enligt regeringens proposition i
begynnelseskedet Asamka arbetspen-
sionsanstalterna en merutgift pA c. 25

miljoner mark, vilket skulle innebdra
en f<irhdjning av ftirsdkringspremierna
med c. 0,3 procentenheter fr6n den 1

januari 1972. Av dessa kostnader skulle
barntill5ggen draga c. 17 miljoner mark,
arbetslijshetspensionerna c. 7 miljoner
mark samt ftirkortningen av karensti-
den i APL och slopandet av ildersgrdn-
sen 18 ir iterstoden.

Andringarna av LFtjPL skulle 61 19?2

medftjra merkostnader tiII ett belopp av
4 miljoner mark fdr staten och av 0,2

miljoner mark fdr Lantbruksfciretagar-
nas pensionsanstalt.

Ikrafttriidandet

De ovan presenterade lagdndringarna
avses trdda i kraft den 1 juli 19?1. Dock
skulle fcir LF<iPL:s del de nya arbets-
inkomsterna dvensom den nya, till re-
ducerad fdrsdkringspremie berdttigan-
de arbetsinkomstgrdnsen tilldmpas fcirst
frin den 1 januari 1972.

Riksdagen har godkdnt regeringens
propositioner enligt denna text.
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MARGARETHA AARNIO

Holl5ndarens socialskydd
Skribenten stod i slutet av ftirra &ret i
tillfiille att bescjka Holland under nAg-
ra dagar och stifta bekantskap med
pensionssystemet ddrstddes. Delvis pA
grund av ddr ftirda diskussioner och
delvis pA grund av korrespondens ddr-
efter har ftiljande framstdllning om
det holldndska systemet fcir social tryg-
het, dess historia och nutid uppstitt. I
n6got av de ftiljande numren av denna
tidskrift kommer vi att Sterkomma till
dmnet, varvid vissa detaljer i det hol-
liindska arbetspensionssystemet kom-
mer att granskas utftirligare.

kcipa fcirsdkringsmdrken enligt vissa
regler. Dessa mdrken fdstes pA ett fdr-
sdkringskort, som arbetstagarna hade.
Kortet gav arbetstagaren rdtt att vid
invaliditet eller di han fyllde 65 5r
erh6lla en pension, vars belopp var be-
roende av mdrkenas antal. Vid arbets-
tagarens frAnfdlle medfrirde kortet
r?itt till familjepension ftjr barn under
14 5r (senare hcijdes Aldersgrdnsen till
16 ir) samt fdr iinkan.

Diirp&f<iljande 6r, 1920, antogs lagar
om arbetstagarnas olycksfallsf<irsdk-
ring dels ftir lantbrukets och blomster-
odlingens del, dels frir sjtifarten. Di
tilldmpningsomridet frir den ursprung-
liga olycksfallsftjrsdkringslagen f<iljan-
de Ar utvidgades att omspenna samtli-
ga grenar i ndringslivet, vilka icke
tdcktes av de sdrskilda lagarna av fdre-
g6ende 6r, kan man konstaterna, att
stiirsta delen av de holldndska lcinta-
garna haft lagstadgat skydd fcir arbets-
olycksfall, invaliditet, Alderdom och
sjukdom fr6n och med 5r 1921.

Liintagarnaihela befolkningen

Fram till andra vdrldskriget ridde i
Holland en allmdn uppfattning, enligt
vilken all lagstadgad, obligatorisk so-
cial trygghet var avsedd uttryckligen
f6,r liintagar det var inte ens tal
om att den skulle utstrdckas att omfat-
ta andra befolkningsgrupper. SA gtillde
den sjukfcirsdkringslag, som 5r 1930

Starten

Det ftirsta f<irsdket att ordna pensions-
skydd i Holland gjordes flr 1913, di en
lag stadgades om rdtt till en liten,
jdmnstor pension fdr de 70 Ar fy1lda
arbetstagare, som varit l<intagare minst
3 av de 10 sistlidna 6ren. Den enda
lagstadgade formen av socialfdrsdkring
hade ddrftirinnan bestitt av en olycks-
fallsftjrsdkring frAn Ar 1901, som omfat-
tade vissa industribranscher, vilka an-
sigs vara farligast.

SAviil de egentliga pensionssystemens
som det mera allmdnna lagstadgade
socialskyddets historia kan man anse
ha bcirjat i Holland 5r 1919, d5 en lag
om Alderspensions- och invalidftjrsiik-
ring trddde i kraft. Denna lag, som be-
riirde lcintagarna, f<irpliktade samtliga
arbetsgivare att fcir sina arbetstagare
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trddde i kraft efter 17 Ars ftirbered-
ningsarbete, endast lAgavltinade arbets-
tagare. Den enda gesten At fciretagarna
till ftjre tr 1947 var, att de i samband
med att pensionssystemet f6r arbetstaga-
re trddde i kraft tilliits att ansluta sig till
ett s&dant frivilligt Alderspensionsfcir-
sdkri.ngssystem, i vilket visserligen f<ir-
sdkringstagaren sjiilv bekostade sitt
pensionsskydd, men i vilket statsgaran-
ti gavs et de fdrsekrade fcirminernas
oantastbarhet. F6rutom fcir Alderspen-
sion kunde fcirsdkring Sven upptagas
fcir dnkepension. Lagen om detta sys-
tem, som fcir civrigt dnnu gdller, fick dA
den stadgades 61 1919 namnet "Lagen
om Slderspension", vilket ju i nAgon
mln var missvisande. Lagens betydel-
se fcirblev mindre dn man hade tdnkt
sig pA grund av, att de htiga ftirsdk-
ringspremierna avhcill en stor del av
friretagarna frAn att ansluta sig till sys-
temet.

Under kriget och iren efter det ftir-
dndrades stAndpunkterna snabbt. Man
bcirjade tdnka om och kom fram till,
att den lagstadgade sociala tryggheten
Atminstone till vissa delar bcrde omfat-
ta hcla befolkningen och inte enbart
kintagarna. Det fbrsta konkreta beviset
pA det ftirdndrade tdnkesdttet yppade
sig ir 1947, dA en lag om Alderspension
"fcir sAdana, som dr i trdngande behov
av pension" stadgades fdr att fylla ut
de vdrsta luckorna tills man skulle fA
till stind ett allmdnt grundpensions-
system. Denna lag kan ndrmast beteck-
nas som en Iag om socialhjdlp fdr Ald-
ringar. PA grund av den blev samtliga
hollSndska medborgare, som fyllt 65 5r,
vilkas inkomst understeg en viss - rdtt
1&g - grdns berdttigade tiII en pension,

vars storlek var beroende av det indi-
viduella behovet, och som bekostades
ur allmdnna medel. Frirst vid ingingen
av ir 1957 trddde den "Allmdnna 61-
derspensionslag" i kraft, som var den
ftirsta socialfrirsdkringslag i Holland
vilken tlldmpades pi alla medborgare.
Denna lag f<iljdes Ar 1959 av en allmdn
familjepensionslag.

HELA BEFOLKNINGEN
OMSPANNANDE SYSTEM I DAG

Hollands nuvarande folkpensionssystem
bestir av ovanndmnda allmdnna 6lders-
och familjepensionslagar (jiimte i dem
senare gjorda fcirdndringar). Folkpen-
sioneringen utbetalar till samtliga med-
borgare, som erlagt fcirsdkringspremier,
fr6n 65 5rs Slder jdmnstora, l6neindex-
bundna Alderspensioner, vilka till en
btirjan var synnerligen blygsamma, men
som under de senaste &ren hcijts till en
nivA, som enligt holldndsk uppfattning
utgcir ett rimligt utkomstminimum.
Full pension ftjr ensamst6ende utgcir
f<irvandlad enligt den officiella valuta..
kursen drygt 350 mk/m6n och f<jr dkta
par dryg 500 mk/mAn. Denna niv& 15r
motsvara c. 80 0/o av de p& arbetsmark-
naden utbetalda minimilcinerna.

Familjepension utgir till samtliga
under 16-iriga frirdldraldsa barn, men
den kan utbetalas upp till 27 6rs Alder,
om pensionstagaren antingen dr arbets-
ofdrmdgen, gAr i skola eller studerar,
eller s5som sin huvudsyssla skdter de
frirdldraliisa barnens gemensamma hus-
h5ll. Pensionens belopp beror av bar-
nets 6lder och utgtir f<ir barn under 16 6r
110-170 mk och ftir 16-26-Aringar 220
mk/m&n. Anka, som fcirscirjer under 1B-
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irigt barn erhiller i Snkepension ett
belopp, vars storlek sammanfaller med
Alderspensionens frir dkta PAr, dvs.
drygt 500 mk/m8n. Annan dnka erhAl-
ler pension, om hon fyllt 40 ir eller 5r
arbetsofcirmdgen, varvid pensionens
belopp motsvarar Slderspensionens
belopp fdr ensamstAende. Barnl<isa in-
kor i Sldern 27-39 erh6ller en till-
fdllig pension ftjr 6-19 mAnader bero-
ende pi Sldern.

Folkpensionerna bekostas ndstan ute-
slutande med de fijrsdkrades egna pre-
mier. Arbetsgivarna deltar inte i fi-
nansieringen. Statens andel dr 6ven den
mycket liten, under 5 0/o av utgifterna.
Med den bekostas pensioner fcir de ftj-
retagare, som har de allra Idgsta in-
komsterna och som har befriats frin
skyldigheten att erlSgga ftirsdkrings-
premier.

Sjukdom

De folkpensioner, fcir vilka redogjorts
ovan, synes i finldndska tigon rdtt hii-
ga. De bevisar ocks& den barn-, Snke-
och Sldringsvdnlighet, som kdnneteck-
nar Holands allmdnna sociala trygg-
het. En motvikt dr, att t.ex. ftir sjuk-
dom och arbetsofrjrm6ga inga socials-
kyddsfdrm5ner just existerar ftir andra
iin ftir ldntagarna. Den enda allmdnna
lag, som anknyter till denna sida av
den sociala tryggheten dr den lag av
1958, som angir ftirsdkring av sdrskil-
da sjukdomskostnader. Pe grund av
denna lag utgir ersdttning ftir virdav-
gifter samt ftir vissa andra utgifter till
i vissa sjukhus, sinnessjukv6rdsanstal-
ter, tuberkulossanatorier, blindhem oa.
virdanstalter intagna lSngvariga pa-

tienter, som varit minst ett 6r i anstal-
ten, och vilkas vird fortsdtter ddr. Sta-
ten stir fdr huvuddelen av kostnader-
na, men dven ftirsdkringspremier upp-
bdrs. Arbetsgivaren erldgger dessa fdr
sina arbetstagare.

Barn

"Den allmdnna lagen om barnbidrag"
av 5r 1963 6r den fjdrde av de lagar,
som omf attar hela befolkningen. Pe
grund av lagen utbetalas barnbidrag
till alla i Holland bosatta familjer fr&n
och med det tredje barnet. Aven detta
system iir till naturen egentligen so-
cialfcirsdkring, ty det finansieras helt
med fcirsdkringspremier, vilka uppbdrs
frAn 15 frr fyllda inkomsttagare fdr den
hdndelse, att de n6gon g5ng fAr tre
barn. Arbetstagarnas premier erldggs
av arbetsgivaren, de <ivriga betalar sjdl-
va. Barnbidrag utg&r ftir barn under 16

Ar, men pi samma sdtt som i fr&ga om
familjepension kan dess utbetalning p3-
gA till 27 Ars ilder. Till fortsatt barn-
bidrag berdttigar skolg5ng, studier el-
ler arbetsofdrm6ga. Dessutom kan det
erhAllas av barn, som skcjter om dnk-
lingsfaders hushill eller s6dant hus-
hill, som best6r av f<irdldrar och minst
tre andra barn under 27 Ar. Barnbi-
dragets belopp beror av barnens antal
och dr fcir det fiirsta barnbidragsbar-
nets del 160 mk och t.ex. fcir det sjdtte
barnets de1 260 mk i kvartalet. Under
vissa ftirutsdttningar kan det utgi till
dubbla, tom. tredubbla beloppet. T.ex.
sidant 16-26-5rigt barn, som pA
grund av sina studier inte kan bo hem-
ma, och f<ir vilkets utkomst den fcirsdk-
rade svarar till 90 0/0, ger r6tt till tre-
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dubbelt barnbidrag, vilket beroende av
barnets ordningstal utgcir 480-?80
mark om kvartalet.

LiJNTAGARNAS PENSIONSSYSTEM

Sjuk- och invaliditetsfiirsnkring

D& folkpensionssystemet trddde i kraft
ir 1957 ftirblev lcintagarnas gamla pen-
sionssystem fr&n 1919 dven i kraft jiim-
sides. Ar 196? upphdvdes emellertid
det gamla systemet samtidigt med
olycksfallsfdrsdkringen, och i stdllet
stadgades en ny lag om invaliditetsftir-
sdkring. I samband ddrmed justerades
Itintagarnas sjukfrirsdkringslag grund-
ligt bl.a. pA si sdtt, att den kom att
omfatta alla kintagare oberoende av
fcirvdrvsinkomstens storlek. Genom
dessa dndringar skapades ett en-
hetligt skydd frir samtliga lcintagare frir
sjukdom, moderskap, olycksfatl och
arbetsofcirmiga. Sjukf6rsdkringen ut-
betalar dagpenning de fcirsta 52 vec-
korna varefter invalidpensionen tar vid.
Denna kan utg6 upp till 65 Ars 6lder.
Dagpenningen utgrir 80 0/o av den ge-
nomsnittliga dagsfcirtjdnsten fcir de tre
senaste minaderna, och pensionen er
lika stor frir en 80 o/o:ig invalid. Pen-
sionen fcir en pensionstagare, som 5r i
behov av kontinuerlig vird dr 100 0/o

av frirtjdnsterna. Pensionens belopp dr
graderad enligt invaliditetsgraden, t.ex.
en invaliditetsgrad pi 50 0/o ger en pen-
sion pi 40 0/0. En gAng om Aret utbeta-
las till pensionstagarna sesom semester-
bidrag 6 0/o av den Arliga pensionen.

Av sjuk- och invaliditetsfcirsdkrin-
gens frirsdkringspremier betalar kinta-
garna sjdlva 20 olo och arbetsgivarna

B0 0/0. Ett undantag utgcirs av stats-
tjdnstemdn, ldrare och jiirnvdgsmdn,
som icke faller under detta system, ftir
de har sdrskilda system fcir social
trygghet.

Alders- och familjepensioner

Ovanndmnda anordning 61 1967 inne-
bar, att ldntagarnas enhetliga, lagstad-
gade ftirvdrvspensionssystem frirsvann
ur bilden ftjr 6lders- och familjepen-
sionernas del. Man ansig sig kunna gA
till detta, di 6 ena sidan folkpensioner-
na hade htijts nyligen till sin nuvaran-
de niv6, och i andra sidan hade jdmsi-
des med de lagstadgade systemen upp-
statt ett decentraliserat arbetspensions-
system av ny typ, vilket redan tdckte
de flesta ndringsgrenarna. Vid ingAn-
gen av &r 1967 hade redan stcirsta de-
len av lcintagarna rdtt till &lderspen-
sion frin minst tre system, och det
gamla systemets andel av totalpensions-
skyddet var ringa, di dess pensioner
med tiden blivit efter i rdtt h<ig grad.

Denna efterblivenhet av lcintagarnas
allmdnna system hade delvis inverkat
pi, att man redan frire andra vdrlds-
kriget hade upprdttat en del frivilliga
pensionssystem. Delvis bestod dessa av
pensionftirsdkringar, vilka upptagits i
olika ftjrsdkringsbolag, men dven flera
pensionskassor hade grundats. Efter
kriget steg kraven pA pensioner pi kin-
tagarh8ll, och till f<itjd av detta bcirja-
de antalet pensionskassor kraftigt sti-
ga. Kassor grundades ofta av arbets-
tagar- och arbetsgivarorganisationen i
samma bransch gemensamt, varvid
stadganden om tillhtirighet till kassan
upptogs i branschens kollektivavtal.
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Organiserade bands emellertid inte av
avtalen. Dessutom uppstod pensions-
kassor inom enskilda friretag i snabb
takt.

Aven statsmakterna fattade intresse
ftir dessa anordningar, och Ar 1949 stad-
gades tvenne lagar att reglera pensions-
kassornas verksamhet. "Lagen om
branschmdssiga pensionskassor" och
"Pensionskasse- och sparkasselagen".
Den fcirra lagen var synnerligen bety-
delsefull i det avseendet, att den befull-
miiktigade socialministeriet att frirord-
na om obligatorisk tillhcirighet till kas-
san inom vissa branscher, ifall de av
socialministeriet sAsom representativa
ansedda arbetsmarknadsorganisationer-
na inom en sidan bransch gemensamt
gcir framstdllning ddrom. (Med "bran-
sch" avses hdr en viss sektor av nd-
ringslivet, varvid den omfattar samtliga
arbetstagare och tjdnstemdn inom den-
na sektor oberoende av det egna yrket).
Ministeriets beslut fcirpliktar dven oor-
ganiserade arbetsgivare och -tagare,
vilka direfter skall efterkomma pen-
sionskassans stadgar.

En kassa, som deklarerats obligato-
risk, kan inom lagens ram bevilja be-
frielse frAn medlemskap 6t sAdant fcire-
tag, vars arbetstagare anordnats ett till-
riickligt pensionsskydd pA annat sdtt,
antingen genom fciretagets egen pen-
sionskassa eller genom pensionftirsdk-
ring i ftirsdkringsbolag. Ddrvid 6r den-
na anordning obligatorisk fcir samtliga
arbetstagare, som befrielsen avser, och
den pensionskassa, som beviljat befriel-
sen, ser till att pensionsskyddet iir till-
rdckligt i fciretaget. Fdr ndrvarande iir
cirka 90 0/o av holldndarna frirsAkrade
i branschmdssiga pensionskassor eller

i ett-f<iretagskassor, stcirsta delen av
dem obligatoriskt. De, som faller utan-
ftir bestir huvudsakligen av personer,
som dr sysselsatta inom vissa sektorer
inom handeln, samfdrdseln och service-
ndringarna, inom vilka branschmdssiga
kassor inte dnnu grundats och inom vil-
ka f<iretagen i allmdnhet dr ftjr sm& f<ir
att kunna upprdtta pensionskassor. En
del av dessa har en pensionsfcirsdkring,
som fciretaget upptagit i ftirsdkrings-
bolag, men ingen statistik har uppgjorts
om deras antal. Den fdrskaste statisti-
ken tiver kassorna hdrstammar fr6n
1968, de 98 branschmiissiga kassor ver-
kade och omfattade 1,23 miljoner fdr-
sdkrade i arbete. Av dessa var 1,11 mil-
joner obligatoriskt fcirsdkrade, och des-
sutom hade 1,91 miljoner fribrev. An-
talet pensionskassor inom fciretag upp-
gick vid samma tid till 1 5?5, och i dem
fanns totalt 530 000 fcirsdkrade samt
200 000 fribrevsinnehavare.

DA kassorna sjdlva bestdmmer om
pensionstrygghetens beskaffenhet, dr
pensionerna Atminstone tillsvidare rdtt
olika. Gemensamma drag iir emellertid
de fciljande. Till pensionsskyddet h<ir
Alders- och familjepension, men inte i
allmdnhet invalidpension, emedan den-
na handhas av det lagstadgade syste-
met. De flesta av kassorna avbrvter in-
te fcirsdkringen frir invaliditetstiden frir
att 6lderspensionsskyddet inte skulle
bli ldgre av denna anledning. Pensions-
skyddet bekostas av arbetsgivarna och
arbetstagarna till hdlften. Pensionsil-
dern dr med nigra undantag (t.ex.
gruvarbetare och kvinnor, som dr sys-
selsatta inom sjukvirden) 65 Ar. DA ar-
betstagaren byter bransch eller arbete
bevaras den intjdnade rdtten till pen-
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sion. Hdrom dr stadgat i lagen, och bes-
tdmmelserna giiller sflvdl bransch- som
de dvriga kassorna, dven dem, som ver-
kar pi frivillig basis. Branschkassorna
efterkommer sinsemellan principen om
den sista pensionsanstalten vilket in-
nebdr, att den sista pensionsanstalten
utbetalar den av olika delpensioner
sammansatta pensionen.

Aven f<ir ilders- och familjepensio-
nernas vidkommande faller statstjdns-
temdnnen, ldrarna och jdrnvdgsperso-
nalen under helt frist6ende fcirvdrvs-
pensionssystem.

UvRIGA
SOCIALFURSAKRINGSLAGAR,
ANGAENDE LUNTAGARE

Sjukdomskostnader

Det hollSndska systemet avviker frAn
det finldndska sAtillvida, att sjukfdr-
s6kringen diir 5r tudelad. Ltintagarnas
sjukfcirsdkringslag, fcir vilken redogjorts
ovan utbetalar endast dagpenning men
ersdtter inte kostnader frir sjukdom. Ftir
avhjdlpande av denna brist hade med
tiden uppstAtt ett stort antal frivilliga
kassor. Deras verksamhet begynte reg-
leras genom lagstiftning pA 1940-talet.
Efter minga skeden kom man till slut
till den nuvarande situationen, i vilken
"Hdlsofcirsdkringskassalagen" av 6r
1966 96r det fcir alla de sjukftirsdkrings-
lagen underlydande ldntagare, vilkas
inkomst understiger en grdns motsva-
rande en mAnadsltin om 1400 mk obli-
gatoriskt att hcira till nAgon kassa. Fdr-
m6nerna i detta obligatoriska system
for ersiittande av sjukdomskostnader
dr oberoende av kassa likadana' Ersdtt-

ning utg6r ftir ldkar- och tandldkarar-
voden, sjukhusavgifter, mediciner, pro-
teser, hcirapparater, glascigonlinser osv.
F<irsdkringspremien erldggs till hiilften
av arbetsgivarna och arbetstagarna.
Aven f<irsdkrads hustru och barn kan
under vissa fcirutsdttningar tagas till
medlemmar i kassan, och ftjr dem upp-
bdrs di inga forsdkringspremier.

Arbetsliishet

Arbetslcishetsftirsdkring inf<jrdes pA siitt
och vis redan i slutet av 1800-talet i
form av frivilliga arbets16shetskassor,
som grundades av fackfcireningarna.
Statsmakterna bcirjade senare ldmna
ekonomiskt sttid 6t dessa kassor. Fdrst
Ar 1952 triidde ett obligatoriskt system
i kraft genom "Lagen om arbetsldshets-
frirsdkring". Den gdller alla under 65-
iriga ltintagare oberoende av lcinens be-
lopp, och till den arbetsldsa utgAr i er-
sdttning c. 76 0/o av ldnen varvid maxi-
mum dr 130 ersdttningsdagar om iret.
F6r att komplettera systemet stadgades
&r 1965 en "lag om arbetsltjshetsbid-
rag". Inom ramen frir denna lags till-
ldmpning kan lAngvarigt arbetslcisa 5n-
nu under tvi ir efter f<irsdkringsersdtt-
ningens upphbrande erhilla bidrag,
vars belopp dr c. ?1 0/o av lcinen. Ar-
betsl<ishetsfcirsdkringen bekostas med
fdrsdkringspremier frAn arbetstagarna
och -givarna samt frin staten, medan
arbetslcishetsbidragen bekostas helt av
statsmedel.

Barn

Till ltintagarnas socialskyddssystem
ansl<its pA 1930-talet ett barnbidrags-
system, som utbetalade barnbidrag frAn
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och med det tredje barnet. Pa 1940-
talet utstrdcktes systemet att gtilla
iiven de tvA frirsta barnen. Di det all-
mdnna barnbidragssystemet trddde i
kraft 61 1963 dndrades ldntagarnas sys-
tem s6, att den d5 stadgade lagen om
"bidrag 6t barn till lcintagare" gdllde
endast det fcirsta och andra barnet, till
vilka det allmdnna systemets fcirminer
inte strdcker sig. Kostnaderna bestrids
genom arbetsgivarpremier. Inte heller
detta system gdller statstjdnstemdn el-
ler ldrare, som har ett skilt barnbid-
ragssystem. Diiremot har vissa andra
grupper, vilka ansetts vara i behov av
bidrag redan frAn fcirsta barnet tagits
med. Till dessa hdr bl.a. musiker och
fcirminstagarna i samtliga kintagarso-
cialfcirsdkringssystem. Allt sttid pga.
barn, vilket utbetalas till arbetsldsa,
sjuka, arbetsofdrmtigna, dnkor och Ald-
ringar utgAr genom barnbidragssyste-
men och inte sisom barntilliigg till <iv-
riga socialskyddsfdrmAner.

Stadgandena angeende erh6llande av
barnbidrag dr desamma som i det ovan
relaterade allmdnna barnbidragssyste-
met. Fijr det fcjrsta barnet utgir 140 mk
och f<ir det andra 160 mk per kvartal,
utom dA frAga dr om de l6gst avlonade.
Har ndmligen den fcirsdkrades genom-
snittliga dagsltin under ett kvartal stan-
nat under 12 mark, nedsiitts barnbi-
dragen "fcir att det inte skulle uppsti ett
orimligt frirh&llande mellan lcinens och
barnbidragets belopp", s6som holldn-
darna motiverade sitt ftirfarande.

FURETAGARE

Pensioner

Tillsvidare har fciretagarna i Holland

endast folkpensionens 6lders- och fa-
miljepensioner att ty sig till. Det enda
system, som dessutom omfattar dem,
dr det frivilliga Slderspensionssystemet
frin 1919, vars pensionsfdrminer med
tiden kommit att bli rdtt blygsamma.
Minimipensionen dr f.n. cirka 20 mark
och maximipensionen under 110 mark
i mAnaden. Efter 50 Ars verksamhet
har systemet kommit upp till 76 000
pensionstagare (dnkepensionerna inrdk-
nade). Arbetsltjshetspensioner har ftire-
tagarna inte, och inte heller gdller den
obligatoriska sjukftirsdkringen dem.

Barn

Betrdffande barnbidrag har emellertid
dven fciretagarna tagits i beaktande.
Vid reformen av barnbidragssystemet
ir 1963 stadgades frirutom ovan relate-
rade lagar dven en lag "om bidrag till
fciretagares barn", enligt vilken fdre-
tagare med l5g inkomst erhAller barn-
bidrag ftir de tvA fcirsta barnen enligt
samma regler som i det motsvarande
systemet fcir ldntagare. Inkomstgrdnsen
dr c. 750 mk fcir det fcirsta och c. 800
mk i mAnaden fcir det andra barnet.
Med avvikelse frin de civriga barn-
bidragssystemen har detta karaktdren
av ett rent bidragssystem. Fcirsdkrings-
premier uppbdrs inte, utan staten sva-
rar fcir kostnaderna. Fcirutom fcireta-
garna omfattas av systemet tjdnstefol-
ket hos privatfamiljer, vilket ldmnats
utanfcir liintagarnas barnbidragssystem.

Kostnaderna

Vad kostar det ovan beskrivna social-
skyddet sedan fcir holldndaren och hans
arbetsgivare? I f tilj ande tabell g<irs
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ett sammandrag av de Ar 1970 upp-
burna premierna.

Med anledning av siffrorna i tabellen
mA konstateras, att statliga lagstadgade
system har ett tak, 6ver vilket skju-
tande fcirviirvsinkomst ftirsdkringspre-
mie ej uppbdrs. I de allmiinna syste-

men, vilkas f<irmAner utg&r med jdmn-
stora belopp, (folkpensionerna, barn-
bidragen frAn tredje barnet) iir taket
cirka 1 700 mk/m6n. I lcintagarnas sys-
tem utgtirs taket av en dagsldn pi c.

100 mk beriiknad enligt 5 dagars ar-
betsvecka.

System

De Iagstadgade totalt 19.95

Lfintagarnas
system (beroende av kassan)

Totalt

*) S6som av texten framgAr bekostar staten motsvarande system fcir fciretagare (gdller
endast lAginkomsttagarna).

Ftirsdkringspremie 0/o av ftirtjiinsten

FrAn ltintagare
FrAn

fciretagareArbetsgivaren
erliigger

Egen
premie

Lagstadgade, allmiinna:
a) Folkpension

- ilderspension

- familjepension
b) "Sdrskilda sjukdoms-

kostnader"
c) Barnbidrag (frin tred-

je barnet)
Lagstadgade, ltintagarnas
a) Sjukdagpenning
b) Invalidpension
c) Sjukdomskostnader
d) Arbetsldshetsdagpenning
e) Barnbidrag (fcirsta och

andra barnet)

9.10
1.50

9.10
1.50

1.20 1.20

2.00 2.00

5.20
4.00
3.75
0.50

1.00
1.30
3.75
0.50

-1-

+
+
+

3.30 (-).)

17.15

1.0-4.0

13.80

+

13.8 o/oC.2l-24olo C. 18-21 o/o
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PIRKKO RIMMES

Kneditl6nsEkningensulveckling 6n t97O

Kreditforsdkringens utveckling fortgick
i jiimn takt under Ar 1970. Fdrsdkrings-
bestAndet fortsatte att rika, ehuru en
utjdmning i tillvdxten kan skcinjas vid
en jdmfdrelse med fciregAende ir. Vid
irets utging hade Pensionsskyddscent-
ralens kreditfdrsiikring pA sitt ansvar
sammanlagt 1 078 milj. mark, vilket in-
nebdr en cikning om 20 0/o frin ftjre-
giende Ar. Aterliningens andel av hela
kreditfcirsdkringsbestAndet har fortsatt
att <ika. Dess belopp var vid 6rets ut-
ging 788 milj. mark. Det best6nd, som

bestAr av kreditfcirsdkrade l6n och an-
svarsbrister, det sk. egentliga best6ndet,
uppgick vid 6rets slut till 921 milj.
mark. Av detta belopp tdcker de till
Pensionsskyddscentralen ldmnade mot-
sdkerheterna 51 0/0. FciregAende 5r hade
49 0/o motsdkerheter, och dessas andel
har silunda 6kat n6got. Pensionsstif-
telsernas och pensionskassornas kredit-
fdrsdkrade realtdckning utgjorde 157

milj. mark. Den bestir i allmdnhet av
synnerligen sdkra investeringar.

Antalet kreditfiirsdkringskunder var

Be-
stAndets
dkning

olo

23
15

-4
20

Totalt
Andel
av be-
stAndet

olo

Fcirsdk-
rings-
bolag

milj. mk

Pen-
sions-

stiftelser
milj. mk

Pen-
sions-
kassor

milj. mk

Arbets-
pensions-

kassor
milj. mk

355
46

1 56

325 108
19

1

10
788

75

58
o

6

B6Aterlining
Placeringslining
Ansvarsbrist

Totalt
Andel av
bestindet o/o

Bestindets tikning
under iret o/o

402

44

2L

381

2L

4t t4

128

18

10 921 100

100

19

I

20

17

I

I

I

I



vid Arets utgAng 2 114 och gdllande
kreditftirsiikringar fanns 2 824 st. Av
tabellen ovan framgir, hur det egent-
liga bestindet (i vilket realtdckning ej
ingir) ftirdelar sig per typ av kredit-
ftirsdkring och pensionsanstaltstyp den
31 december 1970.

Pensionsskyddscentralen erhcill under
Aret i kreditfcirsdkringspremier 6,2 milj.
mark, varvid den genomsnittliga pre-
mieprocenten blir 0,5? 0/0. Denna har
nedg6tt n&got frAn motsvarande siffra
fcir fdregAende ir, 0,61 0/0. Hdr inver-
kade den relativa <ikningen av mot-
sdkerheter. Av premieinkomsten erlades
10 o/o till Aterfcirsdkrare.

Under iret intrdffade 21 skadefall, dvs
fcirsiikringstagares konkurser. I dessa
svarar Pensionsskyddscentralen fcir
sammanlagt 1,9 milj. mark. Okningen
av motsdkerheternas andel syns dven i
dessa konkurser, ty ndrmare hdlften av
ftirsdkringstagarna hade ldmnat nigot
slags motsdkerhet. Enligt uppskattning

kommer Pensionsskyddscentralen att i
dessa konkurser fi ersdtta 1,3 milj.
mark. Ersdttningar ftir tidigare intrdf-
fade skador utbetalades under iret till
ett belopp av 0,6 milj. mark.

Kreditf<irsdkringsreserverna cikade
under 6ret med 28 0/0. Vid Arets utgAng
uppgick de till 33,4 milj. mark, av vil-
ket belopp AterftjrsAkrarnas andel var

' 1,4 milj. mark. Fcir redan intriiffade
skadefall har 5 milj. mark reserverats
(sk reservering ftir kdnda skador). Re-
serverna utgjorde 3,1 0/o av hela kredit-
fcirsdkringsbest6ndet. Medlen hade
huvudsakligen givits som lAn till fcjre-
tag, som faller under arbetspensionsla-
garnas tilldmpningsomrAde.

Av de kreditftjrsdkrade beloppen ha-
de de, som civersteg 4 milj. mark Ater-
frirsdkrats. Tack vare detta kan det
sttjrsta enskilda ansvaret utan giltig
motsdkerhet uppge till 13 milj. mark.
Aterftirsdkrarnas andel av hela fcirsdk-
ringsbestindet uppgAr till 10 0/0.
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H5lsounders6kning aY dykane
och skogsanlretstagane !l

MARTTI LEHTINEN OCH
PEKKA KAR,HUNEN

Det gAngna 60-talet var en tid av vAld-
samma dndringar i skogsarbete. Det
medfdrde att skogsarbetet blev maski-
nellt. Motorsigen har ndstan helt och
h8llet triingt undan yxan och sigen och
blivit skogsarbetstagarens allmdnred-
skap. Andringarna fortsdtter dnnu, och
nu dr de stora skogsmaskinerna med
flera funktioner pA vdg in i bilden.
Verkningarna av de tekniska dndringar-
na riktar sig tydligt dven pA skogs-
arbetstagaren. Han har kunnat 6ver-
ftjra en ansenlig del av det arbete man
tidigare utftirde med muskelstyrka att
utfciras av maskiner. Samtidigt har han
blivit utsatt fcir olika skadeverkningar,
maskinerna Astadkommer. Vid sidan av
den tekniska utvecklingen har dndrin-

gar dven skett i skogsarbetstagarkirens
sammansdttning. Skogsarbetstagarnas
antal har kontinuerligt nedg&tt. SA har
skett is synnerhet vad de personer be-
trdffar, som deltar tillfiilligt eller s5-
songartat i skogsarbete. Det har upp-
st6tt en helt ny yrkeskir, skogsarbe-
tare i bestAende arbetsforhillanden,
som utftir skogsarbete 6ret runt, och
som siledes dven dr utsatta fcir de med
arbetsmetoderna fciljande skadeverk-
ningarna Sret runt. De ovan ndmnda
angeldgenheterna har gjort fr6gan om
skogsarbetstagarnas hdlsa synnerligen
aktuell. Talrika underscikningar, som
utfcirts och hAller pi att utfdras i vArt
Iand ger beldgg fcjr detta.

HHlsoundersiikningen av skogsarlretstagare
Den underscikning av skogsarbetsta-

garnas hdlsa, som presenteras hdr, ut-
gcir en del av en stcirre helhet. Skogs-
forskningsinstitutets avdelning ftir
skogsekonomi och Arbetspensionskassan

fdr skogsbranschen hade redan fr6n
hcisten 196? ftirhandlat om utfdrandet
av en undersdkning angAende skogsar-
betstagarnas levnadsstandard och hdlso-
tillst6nd. Skogsforskningsinstitutet var

19



intresserat av att komplettera sin tidi-
gare understikningsserie om skogsar-
betstagarnas sociala fcjrhillanden genom
en understikning, som skulle beskriva
skogsarbetstagarnas hdlsa, levnadsstan-
dard och attityder. Arbetspensionskas-
san frir skogsbranschen strdvade till att
insamla uppgifter om de arbetande
skogsarbetstagarnas hdlsa. Dessa upp-
gifter ansigs vara till hjalp i ena sidan
vid <ivervdgandet av pensionsavgdrande
fdre pensionsildern fcir de skogsar-
betstagares vidkommande, som fcirlorat
sin arbetsfcirmiga ftire uppn&endet av
pensionsildern, och 5 andra sidan vid
bedtimningen av fcirutsdttningarna ftir
och behovet av deras rehabilitering.
Skogsforskningsinstitutet och Arbets-
pensionskassan fcir skogsbranschen
uppgjorde i samrid ett program ftjr en
undersbkning rdrande skogsarbetstagar-
nas levnadsstandard och hdlsa. F<irebild
fcir undersdkningen var delvis en i Sve-
rige 61 1967 genomfcird undersrikning
angeende skogsarbetstagarnas hdlsa och
arbetsmiljti, vilken omfattade c. 450
mdn. I detta sammanhang presenteras
den hdlsounderscikning, som Arbetspen-
sionskassans fcir skogsbranschen andel
bestod av. Skogsforskningsinstitutet
ger publicitet it unders<ikningen ang6-
ende levnadsstandarden i ett senare
skede.

Undersiikningsmaterialet

Den urvalsmetod, som anvdndes fcir att
fi ett representativt sampel av skogs-
arbetstagarkAren presenteras i detalj i
samband med publiceringen av lev-
nadsstandardunderscikningen. Med ur-
valet erhtjlls en grupp pi 286 skogs-

SKOGSARBETSTAGARUNDERSOKN I NGEN
ALDERSFORDELNI NG
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60-

arbetstagare, som betrdffande f<irdel-
ningen enligt Alder och territoriellt
motsvarade skogsarbetstagarkaren i

Figur 2

SKOGSARBETSTAGARUNDERSOKN I NG EN
TIO, UNDER VILKEN MOTORSAG ANVANTS

0 1-5 6-10 11-
TID, UNOER VILKEN
I\iIOTORSAG ANVANTS,
AR

hela landet. Aldersftirdelningen fram-
gir av figur. Huvuddelen av dem var
verksamma som avverkningsmdn. I fi-
gur 2 har materialet grupperats enligt
antalet Ar, d& vederbcirande anvent mo-
tors6g. I figur 3 visar materialets ter-
ritoriella ftirdelning. Varje man, som
deltog i hdlsoundersdkningen, har an-
givits med en punkt vid sin hemort.
Av de 286 mdn, som infann sig till hiil-
soundersdkningen, hade 40 bytt yrke ef-
ter det de kom med i samplet.

20



...:

Figur 3

SKOGSARBETS-
TAGARNAS
TERRITORIELLA
FORDELNING

Undersiikningsprogrammet

Programmet omfattade en intervju an-
gAende angeldgenheter i anslutning till
h6lsotillstindet. Hdrvid intervjuades
mdnnen angaende deras tidigare sjuk-
domar och vArden av dem, om olycks-
fall, huruvida de sirats i kriget och
sdrskilt angeende symtom, som kan hdn-
f<ira sig till hjdrt- och blodkdrlssjukdo-
mar, om symtom i ryggraden och extre-
miteterna, om olika fingerbesviir samt
om anvdndandet av motorsig. Hiirefter
f<iljde en serie laboratorieprov och l5-
karunderscikning. Rcintgenunderstjknin-
gen bestod av fotografering av brtist-
hAlans organ (sk. stor thoraxbild). De
siirskilda underscikningarna av cirkula-

tions- och respirationsorganen var de-
samma som i dykarunderscikningen.
Varje underscikt genomgick dven en au-
diometrisk htjrselunderstikning, till vil-
ken vid behov ansldts understikning
hos en specialist i cironsjukdomar.

Understikningsresultaten

Intervjun
Vid intervjun besvarades frigan "Kdn-
ner Ni Er frisk" jakande av 113 (42010\

och nekande av 155 (5?,5 0/o). Svarens
frirdelning enligt Slder har framstdllts
i figur 4. I skogsarbete hade olycksfall
drabbat 191 mdn och totalantalet

Figur 4
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Tabell 2 ISCHEMISK HJARTSJUKDOM
Aldersgrupp

20-39
(131)

Antai

DIASTOLISKT BLODTRYCK

5 J,O

hade ungefdr var tredje blivit sirad
(32 mtin).

Blodcirkulationsorganen
PrestationsfcirmAgan
PrestationsfcirmAgan mdttes med cykel-

Tabell I

Totalt
(23e)

Sannolik korondrsjukdom
Diagnosgrunder:

anamnes
anamnes*ekgivila
anamnes * ekg under belastning
ekg i vila
ekg under belastning

Korondrtrombos

2

Aldersgrupp
40-59

(108)

16

4

15

40

5

18

olo

18,8

1

a,

6

6

15

5

AntalAntal AntalAntal olo oloolo olo

Totalt
268)

Aldersgrupp
60- (29)Diastoliskt

blodtryck
mmHg

Aldersgrupp
20-39 (131)

Aldersgrupp
40-59 (108)

5

.)1

1

0,7

0,8

0,9

Totalt 16 12,3

1t4

1B

10

r)

5

,o
o
I

6

100-109
110-119
t20-

9,3

2r8

4,6

L7,2

10,3

10,8

2,6
,,

16,7 2l ,5 15,6oo 42

olo Antal olo AntaI

37,0 45

5,66 6 2,5

JrO 4r, 42,6 51

22

Totalt 21,3

olycksfall i skogsarbete uppgick till 335.
79 mdn hade drabbats av andra olycks-
fall. 254 (95 0/0) av de underscikta hade
avtjiinat viirnplikt. 93 hade varit i
krigstida militdrtjdnstgtiring i front-
trupper Aren 1939-1944, och av dem



ergometer samtidigt som ekg under be-
lastning registrerades. Ur figur 5 fram-
gir prestationsfdrmAgan per &lders-
grupp.

Blodtrycket
Sisom patologiskt grdnsvdrde fiir det
diastoliska blodtrycket fastslogs i den-
na underscikning 100 mmHg. I tabell 1

framstdlls de fcirhtijda diastoliska blod-
trycken per &ldersgrupp.

Ett enskilt htigt blodtrycksviirde be-
r6ttigar 6nnu inte till diagnosen hyper-
toni, emedan unders<ikningssituationen
redan som s&dan kan medfcira tom. en
betydande fdrhcijning av blodtrycket.

Den procentuella f<irdelningen av
h<igt blodtryck motsvarar rdtt vdl resul-
taten i den sk. Ost-Viist-undersdknin-
gen.

Ischemisk hj drts j ukdom (IH)

En definition av ischemisk hjdrtsjuk-

Figur 6

SKOGSARBETSTAGARUNDERSOKN INGEN
VISSA RISKFAKTORER FOR ISCHEMISK
HJARTSJUKDOM (lH) HOS 40-59-
ARINGAR

v/v7)ts
E= El ls

ischemisk hjiirtsjukdom och de diagnos-
tiska grunderna fdr sannolik koronar-
sjukdom per Aldersgrupp.

Ischemisk h j lirts j ukdom (IH)
och vissa riskf aktorer
Ur figur 6 framgir, att unders<iknings-
materialet omfattar ett stort antal per-
soner, som tillh<ir den sk. riskgruppen.

De tydligt mest allmdnna riskfaktor-
grupperna iir htig blodkolestrolhalt och
rdkning, sdllsyntare dr ddremot htigt
blodtryck. Fetma fcirekom miirkbart
litet.

I ftirdelningen av riskfaktorer kunde
skillnader ej observeras mellan IH-
gruppen och det dvriga materialet.

Andra hjdrtsjukdomar
Ndrmast p& grund av en klinisk under-
sdkning och rrintgenfynd misstdnktes
medftjtt hjdrtfel hos fem av de under-
sdkta, av vilka fyndet hos fyra pekade
pi sk. direktstrcimning pga saknad vdgg
mellan fcirmak och kammare. Sanno-
likt betydande klaffel fanns hos fyra av
de underscikta. Dessutom observerades
hos sammanlagt sju unders<ikta mindre
fcirdndringar i hjiirtats form. - I samt-
Iiga av dessa fall uppmanades veder-
btirande att senare l6ta undersdka sig
hos en 16kare pA sin hemort.

Andningsorganen

Rcintgenfotografering av lungorna upp-
visade inte fijr nAgon understikt sAdana
frirdndringar, som skulle peka pA aktiv
lungtuberkulos. Det mA ndmnas, att d&
Arbetspensionskassan fcir skogsbran-
schen Ar 1964 let utfcira en rdntgenun-
derscikning i Kajanaland och Norra Ka-
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HOGT HOG FETMA BOKNING
BLODTBYCK KOLESTEROLHALT

dom samt dess diagnostiska grunder
framfcirdes i samband med dykarunder-
scikningen.

I tabell 2 framstdlls ftirekomsten av



Tabell 3

Totalt

relen p& skogsarbetsplatserna observe-
rades sAdana fcirdndringar hos 1 0/o av
de underscikta (13 men av 1441). Arr

Figur 7
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SKOGSARBETSTAGAIIUNDERSUKNINGEN
FINGERSYMTOM

114

100

t62 6,8

i lungorna eller i lungsdcken observe-
rades hos 34 mdn och rdntgenologiska
tecken pA lungemfysem likasi hos 34
av de undersiikta. Hos c. 10 0/o av de
underscikta konstaterades vid mdtning
av lungornas prestationsftirmiga lind-
riga stcirningar i andningsverksamheten.
Fcir endast 1 o/o var det fr6ga om en
betydande insufficiens i lungverksam-
heten.

Fiir vibrationssjukan karakteristiska
symtom i fingrarna pi basen av
intervjuuppgifter

Hos de skogsarbetstagare, som anvdnder
motorsag, har man konstaterat ftjre-
komma symtom pA en vibrationssjuka,
vilken anses vara en yrkessjukdom. Mo-
torsAgens vibration leds frdmst till de
6vre extremiteterna, och den har
konstaterats inverka skadligt framfcir
allt pi blodkdrl och nervvevnader. Vib-
rationssjukans symtom dr avdomning
av hdnderna, dilig ftirm6ga att utsti
ktjld samt periodvisa fdrgfciriindringar i
fingrarna samt att fingrarna blir vita
periodvis.

t
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t0
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Vita fingrar Andra
f:irgf cirrindringar Avdomning

Aldersgrupp
Antal o/o AntaI olo Antal olo

20-39 56 42,7 16 1r, 76 58,0

40-59 58 53,7 25 23,1 B6 79,6

47,7 41 L7,2
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Sagda symtom kan f<irekomma dven
hos personer, som icke behtiver anvanda
vibrerande arbetsredskap. F<irekomsten
av fingersymtom och deras svArighets-
grad per ildersgrupp har framstiillts i
tabell 3.

Det mest karakteristiska av vibra-
tionssjukans symtom har ansetts vara
vita fingrar. F<irekomsten av detta sym-
tom framgir per 6lders- och motor-
s6gsanvdndningsgrupp av figur 7. Vid
intervjuerna framgick, att kallt vdder
var en faktor, som tydligt utltjste fin-
gersymtom. Besviir i fingrarna f<irekom
i n6gon mAn oftare i den vdnstra dn i
den htigra handen. Olika fingerbesvdr
ftirekom i hela materialet totalt hos 200

miin (?0 o/o), av vilka 79 ansAg dessa
besvdr vara svira och 121 lindriga eller
obetydliga. Av fingerbesvdren hade n5-
gon gAng f<iljt arbetsoftirmiga fcir 19

mdns del, dvs hos c. 10 o/o av dem, som
Iider av fingerbesvdr. Vid jdmfcirelser
mellan fingersymtomen och understik-
ningsfynden kunde samband ej pAvisas
mellan 6 ena sidan fingerbesvdren och
A andra sidan tillstindet av de under-
sdktas hjdrta och blodkiirl, blodtrycket,

Figur 8

SKOGSARBETSTAGARUNDERSOKN I NGEN
For bullerskada karakteristiska horsellorandringar

normal

blodets kolesterolhalt och ej heller de-
ras rcikvanor.

Htirselundersiikningen

Vid den otologiska understikningen
konstaterades ett kroniskt rinnande
tjra eller postoperativt tillstind hos itta
miin, fullstiindig dtivhet hos tvi och
uppenbar otoskleros hos tvA. Audiomet-
risk htjrselundersdkning utftirdes pi 267

mdn. PA basen av audiogrammen upp-
delades de i fyra grupper pa samma
grund som i dykarunderstikningen.

I Aldersgruppen 20-39 6r har htir-
selfijrdndringarna av typ innerdra upp-
delats i grupper enligt antalet 6r, under
vilka motors6g anvdnts, och audiogram-
fynden har pesenterats i figur 8. Denna
visar, att ftirekomsten av bullerskador
och deras svirighetsgrad ser ut att stA
i fdrhillande till den tid, under vilken
motorsAg anvdnts. Motorsigen verkar
emellertid inte vara den enda buller-
kdllan i skogen. Ftjr att kunna definiera
dess andel borde man veta, hur IAng tid
envar skogsarbetstagare har sin mo-
torsig i gAng.
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Symtom i ryggen och i extremiteterna
pi basen av intervjuuppgifterna

Vid intervjun tillfrigades de underscik-
ta, huruvida de ofta besvdrats av stel-
het, smdrta, vdrk eller trdtthet i ryg-
gen, eller smdrta, viirk eller stelhet i
nacken, armarna och benen. Var svaret
jakande, antecknades i en teckning av
minniskokroppen noggrant det stdlle,
diir besviiren ftirekom, och besverens
beskaffenhet utreddes ytterligare med
tilltiggsfrigor. Subjektiva besviir av
ovan n6mnt slag omkring ryggraden

@
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och extremiteterna hade under de tv&
senaste 6ren ftirekommit hos c. 15 olo

av hela materialet. F<irekomstfrekven-
sen var fiir de <ivre extremiteternas del
32 olo, de nedre extremiteternas 37 0/0,

halskotorna 23 0lo, brdstkotorna 9 0/0,

htifterna och korsryggen 47 0/0. Besv6-

Figur 1l
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ren i hcifterna och i korsryggen bes-
krevs ofta som vdrk eller molande vdrk,
eller sAsom en smdrta, som kdnns di
man r<ir sig.

Symtomen i ryggraden och i extremi-
teterna var kroniska hos 30 0/0, iterkom
ofta hos 35 0/o och hade fcirekommit en-
dast en ging hos 5 0/o av de unders<ikta.
14 0/o av de unders<ikta hade erhillit lii-
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karvArd fdr dessa besvdr, och 3 0/o av
dem hade f&tt vArd pA sjukhus. Besvd-
ren hade under de tv6 senaste 6ren in-
verkat menligt pi arbetet fdr c. hdlften
av materialet. Symtomen i hriftkotorna
och i de tjvre extremiteterna per Al-
dersgrupp och den tid, under vilken
motorsAg anvdnts, framgAr av figurerna
9 och 10.

Skogsarbetstagare, som iivergfltt
till annat yrke

Under tiden mellan urvalets utfcirande
och unders6kningen hade av hela ma-
terialet 40 mdn civergitt till annat yrke.
Deras hdlsa avvek icke vdsentligt fr&n
de dvriga undersciktas.

Atgerderna efter undersiikningen

De underscikta tillsdndes uppgifter om
undersrikningsresultaten och vid behov
en uppmaning att ftjr fortsatt unders<ik-
ning eller v6rd vdnda sig tiil ldkare el-
ler sjukhus. PA basen av efterAtgdrder-
na kan materialet uppdelas pi tre grup-
per, som pesenterades i samband med
dykarunderscikningen. Figur 10 uppvi-
sar materialets fcirdelning enligt itgiir-
derna efter undersdkningen.

Sammandrag

I intervjuuppgifterna fdster man upp-
mdrksamhet vid, att . en stor del av
skogsarbetstagarna icke kdnner sig
friska. Vid intervjun framgick dven, att
skogsarbetstagaren l6per stor risk att
r6ka ut fcir olycksfall.

Huvuddelen av de underscikta arbeta-
de sAsom avverkningsmdn med motor-
seg.

Den fysiska prestationsfdrm&gan var
i de yngre Sldersklasserna god fcir sgs
alla undersdktas del; av de 50-59-Ariga
hade 1/3 en god prestationslcirmiga och
av dem, som fyllt 60 6r, c. 7 0/0. Ische-
misk hjdrtsjukdom konstaterades hos
ll4 av hela materialet (25,8 0/o). I grup-
pen 20-39 Ar observerades sjukdomen
hos 4 0/0, i gruppen 40-59 6r hos drygt
40 o/o och i gruppen civer 60 Ar hos
drygt 60 0/0. Av vissa riskfaktorer ftir
ischemisk hjdrtsjukdom var bland
skogsarbetstagarna den mest allmdnna
rcikning. I samtliga Aldersgupper rcikte
c. 213 av mdnnen. Hciga kolesterolhalter
i blodet konstaterades hos tiver 1/4 av
de undersdkta. Hrigt blodtryck fcjrekom
hos skogsarbetstagarna i betydligt
mindre omfattning dn hos motsvarande
grupp dvkare. Fetma var bland skogs-
arbetstagarna synnerligen sdllsynt. Av
de underscikta var endast fyra fcir feta.

Symtom pA sjukdomar i andningsor-
ganen var vanliga hos skogsarbetstagar-
na. Vid mdtning av lungornas presta-
tionsftirm5ga var det dock endast fA fall
med tydlig insufficiens av andnings-
verksamheten. Vid rrintgenunderscik-
ningen pAvisades icke hos nAgon person
fcirdndringar, som skulle tyda pA aktiv
lungtuberkulos.

I materialet fcjrekom olika symtom i
fingrarna hos 200 mdn. Av dem hade
60 0/o lindriga eller obetydliga besvAr
och 40 0/o svAra. Var tionde undersdkt
med fingersymtom hade i nAgot skede
varit ofcjrm<igen till arbete. Fingersym-
tomen, sdrskilt sk "vita fingrar", blev
tydligt allmdnnare med stigande Alder
och med stigande antal 6r, under vilka
motorsAg anvdnts. Hos dem, som icke
anvdnde motorsAg, var fingersymtom
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sdllsynta.
Hdrselunderstikningen gav vid han-

den, att hcirselfdrdndringar av typ in-
nertjra rikar hos skogsarbetstagarna med
stigande Alder. Hos de yngre verkar det
som om fcirekomstfrekvensen och svi-
righetsgraden skulle st6 i proportion till
antalet &r under vilka motors&g an-
vdnts.

Av de skogsarbetstagare, som kommit
med i samplet hade 40 hunnit byta yrke
innan de infann sig till undersdkningen.
I deras hdlsotillstAnd kunde inte kon:-
tateras vdsentliga skillnader i jiimfdrel-
se med det civriga materialet. I de ef-
teritgdrder, undersdkningen pikallade,
kan man tydligt skrinja den inverkan,
stigande ilder har pi skogsarbetstagar-
nas sjukdomar och arbetsofcirmiga.

Ett allmdnt intryck av undersriknin-
gen dr, att ischemisk hjiirtsjukdom, som
hos oss iir en folksjukdom, dr synnerli-

gen allmdn hos skogsarbetstagarna. De
fir numera i sitt arbete utst& buller och
vibration med skadliga verkningar. Hos
dem kan konstateras symtom pi en
vibrationssjukdom, som bdr anses vara
en yrkessjukdom, och hos dem fcirekom-
mer htjrselfdrdndringar, som dr karak-
teristiska ftir bullerskador. Hos skogs-
arbetstagarna fdrekommer vidare flera
olika symtom i ryggraden och i extre-
miteterna, vilka symtom synes vara aII-
mdnna hos alla, som utf<ir fysiskt pA-
frestande arbete. I understikningens
ljus synes det motiverat, att hdlsan pA

de nya m5n, som sciker sig till skogsar-
bete, samt deras ldmplighet fcir arbetet
skulle utredas genom ldkarunders<ik-
ning innan de inleder arbetet, och att
skogsarbetstagarkAren i sin helhet skul-
le fi genomgA regelbundna hdlsounder-
srikningar.
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LAUIiI KOIVUSALO

Fnin l6nsEkningsdornstolen

Utslag n:o 438/70/1263;
givet 25. 11. 1970

fr6gan om beloppet av P.K.H:s invalid-
pension redan avgjorts medelst fcirsdk-
ringsdomstolens utslag 15. 11. 1968, tog
pensionsndmnden icke besvdren till
prdvning.

P.K.H. stjkte dndring i pensions-
ndmndens utslag vid ftirsdkringsdom-
stolen, som ans6g, att skdl icke fcirelflg
tiII dndringen av pensionsndmndens
utslag.

Frigan om pensionsbeslutens rdtts-
kraft, som ju hdr dr aktuell, har tidi-
gare behandlats i tidskriften Arbets-
pension. (FD:s utslag n:ris 2991/65/38?,
149516611239 och 3727167113L8, publi-
cerade i tidskriften i ndmnd ordning i
n:ris 366, 2167 ocL. 2170). Det frirelig-
gande utslaget bekdftar den uppfatt-
ning om pensionsbeslutens rdttskraft,
som man i de ndmnda uppsatserna i
denna tidskrift kommit fram till. F<ir-
sdkringsdomstolens stAndpunkt synes
ndmligen vara den, att pensionsbeslut
erhSller rdttskraft endast i det fall, att
pensionsndmnden eller fcirsdkringsdom-
stolen, sedan pensionsanstalten frirst
avgjort drendet, ddrefter prdvat och
givit sitt utslag i samma drende. Enbart
ett av pensionsanstalten givet beslut
har vid ftirnyad behandling av drendet

Pensionsanstalten hade medelst beslut
av 13. 2. 1968 beviljat P.K.H., fddd 2. 9.

1943, i KAPL avsedd invalidpension pA
basen av frirtjdnsterna &r 1966 till ett
belopp om 79,70 mark i mAnaden frAn
den 16.8.1966 till den 31.12.1967.
P.K.H. hade i KAPl-arbeten fcirtjdnat
767,57 mark 61 1963 och 1.300,50 mark
ir 1966. Pensionsndmnden, hos vilken
P.K.H. scikte dndring betrdffande pen-
sionsbeloppet, liimnade pensionsanstal-
tens beslut i kraft.

I pensionsndmndens utslag srikte
P.K.H. dndring vid fcirsdkringsdomsto-
len, vilken i sitt utslag 14. 11. 1968 f<ir-
kastade besvdren och ans&g, att invalid-
pensionen var riktigt utrdknad.

Sedan P.K.H. anh5llit om invalidpen-
sion dven fcir tiden efter 31. 12. 196?,
hade pensionsanstalten medelst beslut
av 28. 1. 1969 beviljat honom KAPL-
invalidpension p& basen av f<irendmnda
ftirtjSnster Ar 1966 till ett belopp om
92,61 mark i minaden frin 1. 1. 1968
tiII 31.3.1969. I detta beslut scikte
P.K.H. Sndring hos pensionsndmnden
igen betrdffande pensionsbeloppet. DA
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jnte den bindande verkan, som rdtts-
kraften f<irutsdtter. Eller med andra
ord sagt, pensionsanstalten fAr inte
ldmna en ans<ikan utan prtjvning en-
bart med den motiveringen, att pen-
sionsanstalten redan en gAng avgjort
drendet.

Av det aktuella utslaget framg6r inte
ndrmare motiveringar ftir avgcirandet.
Utgiende frAn tilliimpad praxis vid
fdrsdkringsdomstolen fcirefaller det
dock uppenbart, att pensionsanstaltens
privatrdttsliga karaktdr, dvensom den
omstdndigheten, att pensionsanstalterna
pA stitt och vis fattar avgiiranden i
egen sak, skulle vara de mest vdgande
skdlen till frirsdkringsdomstolens stSnd-
punkt.

Utslag n;o 75321701371;
givet 25. 3. 1971

Arkitekt T.I.K. fr&n T-stad, fddd 19. 11.

1928, som verkar s6som lektor vid tek-
nisk ldroinrdttning och i denna tjdnst
i lciner under 61 1969 erhAllit 29.479,04
mark, hade i en anscikan till Pensions-
skyddscentralen 5. 2. L970 anh5llit om
befrielse frin ftirsdkringsskyldigheten
enligt FciPL. S6som i FttPL avsedd ar-
betsinkomst hade T.I.K. uppgivit 24.000
mark i Aret. Pensionsskyddscentralen
hade medelst beslut 6. 3. 1970, endr
T.I.K:s upskattade inkomster enligt
FriPL var stcirre dn en fjdrdedel av
hans tivriga till pension berdttigande
inkomster och dA hans pA annat fcir-
vdrvsarbete grundade, i lag eller offent-
lig pensionstadga f<ireskrivna pensions-
skydd och det hdrtill anslutna familje-
pensionsskyddet fcir hans anhdriga inte

kunde anses vara tillrdckligt i st<id av
3 g 1 mom. F6PL och 1 $ social- och
hdlsovirdsministeriets beslut av 7. 11.

1969 ang6ende tilldmpning av 3 S FdPL
och 4 S LFdPL, fcirskastat anscikan.
Pensionsndmnden, hos vilken T.I.K.
scikte dndring, upphdvde Pensions-
skyddscentralens beslut samt beviljade
T.I.K. befrielse frAn FiiPl-ftirsiikrings-
skyldigheten fcir tiden 1. 1. 1970-31. 12.

1974. Sitt utslag motlverade pensions-
ndmnden med, att T.I.K. pi grund av
annat dn i FoPL avsett frirvdrvsarbete
i stdd av lag eller offentlig pensionstad-
ga hade riitt till sAdant pensionsskydd,
att det fcir hans och ftir hans anhtirigas
del i fr&ga om familjepensionsskyddet,
l<unde anses vara tillriickligt.

I detta utslag scikte Pensionsskydds-
centralen Sndring vid fcirsdkringsdom-
stolen, som ansAg, att skdl icke ftirelAg
till dndring i pensionsndmndens av-
gcirande.

Vid definieringen av tillrHckligt an-
nat pensionsskydd har Pensionsskydds-
centralen i sina beslut utgAtt ifrAn, att
tillriickligt brir anses s&dant pensions-
skydd, som utgcir 40olo av vederbdran-
des totalinkomster. Hdrvid har totalin-
komsterna dock inte beaktats till htigre
belopp iin 50 000 mark i 6ret. Fdr upp-
nAendet av en enhetlig linje har ett
sAdant fcirfarande ansetts motiverat.
Ftirsdkringsdomstolen synes dock ha
intagit en annan stindpunkt, dA dom-
stolen ju inte godkdnde den tilldmpade
40 procentsregeln i fdrendmnda fall.
Synbarligen prioriterar ftirsdkrings-
domstolen individuella synpunkter vid
bedcimningen av pensionsskyddets till-
riicklighet och avgcirandet miste di ske
in casu frAn fall till fall.
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Nylt InAn Holland
PA annan plats i vAr tidning redogrirs
frir holldndarnas nuvarande social-
skydd, bl.a. arbetspensioneringen ddr-
stddes. I bcirjan av juni fick Pensions-
skyddscentralen bes<ik av tvA represen-
tanter fcir detta system, Willem v a n
Leeuwen och Herman Wagen-
v o o r t, som under nAgra dagar stifta-
de bekantskap med det finldndska ar-
betspensionssystemet. Gdsterna ftjre-
trddde samarbetsorganet ftir de
branschmdssiga pensionskassorna i Hol-
land; van Leeuwen 6r dess generalsek-
reterare och Wagenvoort dess styrelse-
medlem. Vardera dr verkstdllande di-
rektdr frir en pensionskassa.

Gdsterna berdttade, att arbetsmark-
nadsparterna i Holland for n6gra vec-
kor sedan kommit <iverens om att dver-
gi tilt ett nytt slags system inom loppet
av fyra 3r. Om arbetspensionerna kom-
mer att stiftas en ny lag, i vilken stad-
gas om en obligatorisk till fdrvdrvsin-
komsterna avpassad pension fcir samt-
liga ldntagare - dven inom de fi bran-
scher, i vilka arbetspensionsf<irsdkring
icke dnnu enligt det nuvarande syste-
met deklarerats obligatoriskt. I den nya
lagen kommer Sven pensionstrygghe-
tens miniminivA att fastslAs pA samma
sdtt som hos oss i t.ex. APL. MAlstitt-
ningen dr en pensionsniv6, som folk-

Aven vid sightseeing diskuterades pensionsfri,gor. Verkstillande direktiirerna v a n L e e u-
wen (t.v.) och Wagenvoort (t.h.) har stannat fiir att framfiira ni,gra synpunkter ftir
fil.mag, Jouko Janhunen och avd.chef MargarethaAarnio,somiPensionsskydds-
centralen niirmast svarar fiir uppfiiliandet av pensionssystemen i andra liinder.
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pensionen inberdknad skulle utgiira 65
eller 70 0/o av kinen. F<ir minimildnta-
garnas del skulle pensionens belopp
emellertid sammanfalla med lcinens.
Den nuvarande decentraliserade organi-
sationsformen kommer att bevaras.
Huvudvikten kommer att ligga vid de
branschmdssiga pensionskassorna, men
arbetsgivarna kommer fortfarande att
ha frihet att vdlja, huruvida de <inskar
anordna pensionsskyddet fcir sina ar-
betstagare pA annat sdtt. Diirvid erford-
ras endast, att pensionsskyddet uppfyl-
ler minst de i lagen stadgade minimi-
fordringarna.

Vid sitt bestjk i Finland var gesterna
synnerligen intresserade av Pensions-
skyddscentralens centralregister. De sa-
de sig t.o.m. vara "rdtt avundsjuka", ty
r Holland finns Atminstone dn sA liinge

inget motsvarande, utan utredningen av
de pensionsdelar, som uppkommit i de
olika pensionskassorna sker fdrst ef-
ter6t i samband med handldggningen
av pensionsansdkningen. Detta har i-
bland medftjrt sv6righeter speciellt i si-
dana fall, dA det varit friga om att be-
vilja dnkepension. Ankan har inte i aIIa
fall kiint till eller kommit i hig sin ma-
kes alla arbeten sA viil. - En annan
detalj i vAr arbetspensionering, som
gdsterna sdrskilt intresserade sig ftir,
var beaktandet av arbetsl<ishetstid si-
som till pension berAttigande, samt vAr
nyaste pensionsform, arbetslcishetspen-
sionen. Id6n om, att arbetslcishetsfcir-
sdkringen erldgger pensionsfcirsdkrings-
premierna ftir arbetslcishetstiden sade
sig gdsterna fcira med sig till Holland.
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SYAF

s
Nii,r man tar i beaktande, att pensions-
liinen inverkar v5sentligt pA pensionens
belopp, och att stikandena i allmdnhet
inte kdnner till mtijligheten till juste-
ring i enlighet med APL 7 $ 2 mom.,
kunde inte saken skiitas genom att t.ex.
i ansiikningsblanketten inftira frigan:
"Har Er liin under de senaste iren
sjunkit, och av vilken orsak"?

Portvakt

Pensionsskyddscentralen :

Den mcijlighet att justera l<inen, som
avses i APL 7 $ 2 mom. ansluter sig en-
bart till APL och dr dessutom begrdn-
sad att rdra endast det sista APL un-

derlydande arbetsfijrhSllandet. En fri-
ga i blanketten vore av denna orsak
i flera fall omotiverad.

Aven i rent tekniskt hiinseende dr
formuleringen av en entydig fr6ga om
drendet sv6rt. Aven i bdsta fall skulle
frAgans ibruktagande ftirorsaka talrika
missfdrstAnd och oncidiga meddelanden,
som skulle gtira ansdkningarnas hand-
Itiggning lAngsammare. SA vore fallet
uppenbarligen dven om frAgan skulle
stdllas i den form som ftjreslagits ovan.

Man m6ste dessutom ta i beaktande,
att flera pensionsanstalter i den blan-
kett, med vilken upphtirande av arbets-
fdrhAllande anmdls, har en uttrycklig
frAga om, huruvida arbetstagarens ltin
i arbetsfdrhillandet sjunkit under de
senaste 6ren. Pensionsanstalterna har
dven kdnnedom om tidigare utbetalda
lciner specificerade per kalenderAr. Pi
dessa grunder torde man kunna moti-
vera uppfattningen, att en frAga angA-
ende mtijligheten att justera ldnen icke
borde ingA i pensionsanstikningsblan-
ketten.



BelSnkande olla sluderandepension

Pensionssystemkommitt6n f<ireslAr pen-
sionsskydd frir studerandena i sitt VII
delbetdnkande, som civerldts till stats-
r&det den 1. 6.

Enligt fcirslaget skulle arbetsofcir-
mcigna 18-27-6riga studeranden er-
hAlla studerandepension och deras fa-
miljemedlemmar skulle ha familjepen-
sionsskydd. Pensionens belopp skulle
vara beroende av den uppnidda utbild-
ningsniv6n. Fyra pensionsgrupper har
planerats, och i dem skulle pensioner-

Pen s i o nss kyd d sc entral e!'r

Pensionsskyddscentralens juridiska av-
delning har den 19. 5. 1971 uppdelats
pA en pensionsbyrA och en tillsynsbyr6.
PensionsbyrAns uppdrag bestAr av rid-
givning till allmdnheten och handliigg-
ning av pensionsans<ikningar. R6dgiv-
ningen tiII och tillsynen river pensions-
anstalter och frjrsdkringsskyldiga an-
kommer p& tillsynsbyrAn.

Till chef for pensionsbyr6n har ut-
setts vicehiiradshcivding Pentti K o i-
vistoinen (29). Han trddde i Pen-
sionsskyddscentralens tjdnst den 1. 8.

nas belopp variera frAn 250-800 mk/
mAn.

Studerandepensioneringen skulle
komma att omfatta 160 000-170 000
studeranden. Den genomsnittliga mA-
nadspensionen skulle uppge till niir-
mare 350 Ek, vilket belopp skulle
kompletteras av folkpensionen. Kostna-
derna har uppskattats i bdrjan uppge
till en miljon mark om Aret. Aven i
jiimviktsldge torde kostnaderna inte
civerstiga 7 miljoner mark.

1966. Tidigare har han varit verksam
sisom friredragande vid kolonisations-
styrelsen och som statskontorets om-
budsman.

Till chef fcir tillsynsbyrin har ut-
ndmnts hovr. ausk. Lauri Koivu-
salo (29). Han trddde i Pensions-
skyddscentralens tjAnst 1. 4. 1970. Han
har tidigare verkat som fciredragande
vid social- och hdlsovArdsministeriets
prtivningsniimnd frir folkpensions- och
sj ukf cirsiikringsdrenden.
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Nya cinkul5n

Cirkuldr nr 7l7l berdrde faststdilande
av gottgdrelse enligt APL da pensions-
anordning blir ftirdr<ijd. Cirkuliiret ut-
delades till alla arbetspensionsanstalter.

Cirkuldr nr 8/71 bercirde beslutblan-
ketter, som kan erhAllas frAn Pensions-
skyddscentralen. Distributionen var
densamma som av fdregAende cirkuldr.

I cirkultir nr917L behandlades f<irh<ij-
ningen av den allmdnna familjepensio-
nen. Det distribuerades till de pensions-
anstalter, som bedriver verksamhet en-
ligt arbetspensionslagarna.

Med cirkuldr nr 10/71 utdelades re-
geringens proposition med fcirslag till
dndring av vissa lagar till alla arbets-
pensionsanstalter.

Med cirkuldr nr 11/71 utdelades re-
geringens proposition med fiirslag till
dndring av LF6PL till arbetspensions-
anstalterna.
Cirkuldr 12l71 innehcill ett meddelande
om dndring av lagen om socialhjdlP

och om de Stgdrder, som PA grund ddr-
av Ssamkas pensionsanstalterna. Dist-
ributionen skedde till arbetspensions-
anstalterna.

Cirkul5r 13/71 innehdll anvisningar
betrdffande kommuniceringen ang6ende
pensionsavgcjranden. Cirkuldret utdela-
des till de pensionsanstalter, som bedri-
ver verksamhet enligt arbetspensions-
lagarna.

I cirkuldr 14171 redogjordes ftjr ut-
betalningen av barntillSgg och frir de
itgdrder, som fdrorsakas av slopandet
av stadgandet om halvering av husbon-
des pension. Distributionen densamma
som av fciregAende cirkulSr.

Med cirkuldr l5l7l kompletterades
anvisningarna betrdffande de medde-
landen, som l5mnas med arbetsftirh6l-
landekortet. Cirkuldret distribuerades
titl de pensionsanstalter, som bedriver
verksamhet enligt arbetspensionsla-
garna.
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Uppgillen otrt pensionstagaFna
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-,
FdPL-, LFdPL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 3. 19?1 gril-
lande pensionerna till det antal och de belopp i medeltal, som nedanstAende ta-
bell utvisar.
Alderspensioner

Pensionsanstalt Pensionstagare Pension i medeltal
Miin TotaIt MAn I Kvinnor

APl-pensionsanstalter

Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
FtiPL-pensionsanstalterna
LFdPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter
Alla 200

Pensionsanstalt Pension i medeltal mk/mAn
Mdn Kvinnor TotaIt Miin

160
263
40
83

248
298

46
118

Pensionstagare

,r1
264
62

130
196 135 176

Pension i medeltal
Totalt

Alders- och invalidpensioner

AlIa ter

240
282

52
L25

315
306

62
129

155
250

40
85

189141
Dessutom erhdlls APl-tilliiggspension av 1 011 av de ovannemnda elderspensionstagarnamgdelbelopp av 489 mk/man., och av 602 av invatidpensionstagarna med ett meoeiueGppmk/mAn.
Familjepensioner

med ettI av 3?2

Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pensionsf cirsiikringsbolag
Pensionskassor .........
Pensionsstiftelser .......

Antalet
pensioner

Pensionstagare

6 472
351
688

5 496

Totalt

4 819
439

I 2L4

11 932
977

3 643

t4 721
1 315
5 432

t4 794
2 294
3 3?8

29 515
3 609
8 810

158
r60
r69

316
379
364

TotaIt

240
290

21 468
997

2 9r9
14 162

20 466
611

2 631
1 451

41 934
1 608
5 550

15 613

320
52

t2L
39 546 25 159 64 ?0s 145235

Kvinnor
APl-pensionsanstalter

Pensionsf tjrsdkringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

11 519
905

3 361

72 443
I 118
1 956

23 962
2 023
5 317

28r

321

742
16?
181

Totalt

209
241
269

15 517
247

I 376,,,,
31 302

844
3 017

24 305

293

81
134

149
219
39
87

APl-pensionsanstalter tot.
FciPL-pensionsanstalterna
LFciPl-pensionsanstalten

AIla arbetspensionsanstalter

r5 785
597

1 641
22 083
40 106 19 362 I 59 468

Pensionsanstalt Mdn Kvinnor TotaIt Mdn Kvinnor

300
360
348

151
t62
174

APL-pensionsanstalter
Pensionsf tjrsiikringsbol
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

APl-pensionsanstalter tot.
FtiPl-pensionsanstalterna
LFciPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

26 240
2 220
8 793

27 237
3 412
5 334

53 4t7
5 632

L4 t27
37 253

1 594
4 560

36 245

35 983
858

4 007
3 673

73 236
2 452
8 567

39 9r8
79 652 44 521 r24 t73 21.6

Pension i
medeltal
mk/mAn Ankor Barn

7 6t2
611

2 630

219
247
225

7 tt3
538

2 429
APl-pensionsanstalter totalt
F<iPl-pensionsanstalterna ..
LFciPl-pensionsanstalten ..
KAPL-pensionsanstalter

10 853
402
529
105

222
2Lt

59
L02

10 080
375
503

5 7896
Alla arbetspensionstalter 1? 889 176 1.6 747 13 007 | 29 754

ovannemnda medelbelopp omfattar inte famitjepensioner enligt Apl-tilleessftirmAnerna. Dessa nen-slnoners antal var 571 och medelbelopp 406 mk/mAn. Familjepension enlrtt tittaggsttir*A".i"f .i-hAlls av 558 enkor och 483 barn.

Kvinnor

spensionsanstalter
Invalidpensioner

16 552
726

1 191
11 285



R6surn6 en lrangais

Mesures sociales sur la rampe de Iansement
(Article p. 3-4)
Les modifications apport6es d notre l6gisla-
tion des pensions se r6p6tent presque aussi
souvent que les comptes d rebours dans les
programmes spaciaux des grandes puissan-
ces. Mais si nos humbles mesures sociales
n'atteignent pas les sommes consacrees a
l'exploration de Ia lune, elles font, toutes
proportions gard6es, des brdches aussi im-
portantes dans le revenu national.

Au cours de leurs n6gociations de 1'autom-
ne dernier, les organisations du travail ont
traditionnellement utilis6 une partie des aug-
mentations de salaires 21 l'am6lioration des
pensions. I1 sembie qu'elles se soient effor-
c6es de combler certaines failles et de ren-
forcer le r6gime, peut-6tre parce qu'on ne
trouvait plus dans la protection sociale de
d6pressions comparables aux cratdres de Ia
1une. Du fait que ceux qui ont un emplol
depuis un mois seront dor6navant couverts
par 1a ioi sur les pensions des salari6s et
que sera abolie la limite d'Age de 18 ans, Ia
protection sociale du travailleur n'en sera
que plus homogdne. Celui qui se trouvera
tard au ch6mage commencera ir recevoir
une pension. Les revenus des pensionn6s
qui ont un enfant d charge s'am6lioreront
avec 1'augmentation de Ia pension, qui,
souvent, pour les jeunes pensionn6s, sera
proche du niveau des pensions de fonction-
naires. Outre ces autre modifications im-
portantes, les nouvelles mesures sociales
comprennent une foule de corrections tech-
niques.

Comme pour tout ce qui est nouveau, il
faut faire de nombreux projets pour meneri r,;nr les r6formes de la protection sociale.
Depuis I'automne, c'est d quoi on s'affaire
au ministdre de la sant6 et des affaires so-
ciales. Pendant que ces projets 6taient d6-
battus au Parlement, Ie Centre National des
Pensions du Travail et les instituts de pen-
sions ont pu se mettre it leur propre plan.
Si seulement le vieux dicton qui veut qu'un
travail bien pr6par6 soit ir moiti6 fait 6tait
vrai maintenant. Il ne reste en effet que
peu de temps pour les travaux proprement

dits de r6alisation, m6me si, comme dans
les programmes spaciaux, on met d profit
1'efficacit6 des ordinateurs.

A d'autres 6gards encore Ia r6alisation
des r6formes I6gislatives n'est pas sans rap-
peler les efforts d6ploy6s pour conqu6rir Ia
lune. Bien qu'ils soient plus en 6vidence
que d'autres, Ies astronautes ne peuvent pas
faire grandchose a eux seuls. On a besoin
d'une coop6ration sans faille et d'un ser-
vice efficace de transmission des informa-
tions. C'est ainsi que certain instituts de
pensions se sont d6jd mis en rapport avec
1es pensionn6s qui ont un enfant d charge.
Les services de I'6tat-civil ont assoup!.i la
proc6dure de d6livrance des extraits. Les
snrvives de la main-d'oeuvre et la Centre
Nation:rl des Pensions du Travail ont engag6
des n6gociations auxquelles participe I'Insti-
tut des pensions nationales. Des groupes de
trav:ril pr6parent te mat6riel d'information,
Ies dircctives et les formules.

En ce d6but d'616 Ie travail des instituts
de pensions est marqu6 par une certaine
hite. Or-r voudrait que les pensionn6s puis-
sent b6n6ficier de leurs nouveaux avantages
dds Ie d6but du mois de juillet, si le projet
passe avant cette date. Les astronautes par-
lent dans leur jargon de la "fen6tre", de
cette limite dans le temps dont ils doivent
profiter pour agir. Pour ce qui concerne les
nouvelles mesures sociales, cette "fen6tre"
est vraiment petite car elle se fermera au
d6but du mois de juillet, dds l'entr6e en
vigueur des r6formes 16gis1atives. II est A
esp6rer que 1'arriv6e sur mars ne sera pas
remplac6 par un engloutissement dans I'at-
lantique. L'6poque favorable pour reprendre
les voyages vers cette plandte ne se repr6-
sentera que dans trois ans, mais il faudra
moins de temps pour que de nouveaux
6vdnements marquent le programme de
d6veloppement de notre protection sociale.
Au mois de septembre, l'Institut des pen-
sions nationales commencera i verser les
pensions des anciens combattants et les
projets de r6ajustement de revenus destin6s
A am6liorer les pensions des exploitants
a.rricoles sont pr6vus pour le d6but de
I'ann6e prochaine.
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Changements dans les pensions du travail
(Article p. 5-8)
Dans la convention qu'elles avaient conclue
pour 1971, les organisations du travail
avaient inclus des mesures qui insistaient
particulidrement sur Ie renforcement de Ia
protection sociale du travailleur. On y pro-
posait de r6former Ia l6gislation en ajoutant
aux pensions d'invalidit6 un suppl6ment
pour enfant i charge, en supprimant Ia
iimite d'Age de 18 ans et en ramenant d un
mois Ie d6lai d'attente de 4 mois prescrit
par le l6gislation sur les pensions du travail.
D'autre part, les assur6s Ag6s de 60 ans
r6volus qui seraient mis en ch6mage pour
une longue p6riode pourraient b6n6ficier
d'une pension de ch6mage.

En m6me temps, on mettait sur pied un
projet pour modifier la loi sur les pensions
des exploitants agricoles. L'exploitant qui
poursuit son travail recevrait une pension
int6grale et Ies revenus seraient r6ajust6s
aussi bien en ce qui concerne Ie travail de
sa femme que le nombre d'hectares. La
limite des revenus qui donnent droit A la
cotisation minimale serait relev6e.

Au moment oi I'on r6dige ces lignes, ces
propositions sont d6battues au Parlement.
-qi elles approuv6es, elles devraient entrer
en vigueur le 1. 7. 1971.

La s6curit6 sociale n6erlandaise
(Article p. 9-18)
On pr6sente dans cet article une vue
rl'ensemble sur le r6gime des pensions aux
Pays-Bas. On y a tenu compte du r6gime
g6n6raie des pensions nationales ainsi que
de la protection sociale des salari6s et des
travailleurs ind6pendants. L'auteur re-
viendra plus tard dans notre publication A
certain d6tails du r6gime n6erlandais.

Enqu6te m6dicale chez les b0cherons
(Article p. 19-28)
Nous avon publi6 dans notre dernier nu-

m6ro le d6but d'un article relatif i une
enqu6te m6dicale effectu6e auprds des
scaphandriers et des bficherons. Nous y
donnions les r6sultats pour ce qui concerne
Ies scaphandriers, voici maintenant Ie tour
des b0cherons.

Cette enqu6te m6dicale a port6 sur 268
btcherons qui, par l'Age et la r6partition
a16olaire, repr6sentaient l'ensemble de la
profession pour tout Ie pays. Le travail de
Ia majeure partie des hommes examin6s
consistait d couper des arbres avec une
trongonneuse. Les tests en Iaboratoire et les
examens m6dicaux 6taient accompagn6s
d'un questionnaire. Ces examens 6taient en
partie les m6mes que ceux effectu6s auprds
des scaphandriers.

L'impression g6n6rale est que les crises
cardiaques sont trds r6pandues parmi les
b0cherons. On peut consid6rer comme mala-
die professionnelle certains tremblements de
nature pathologique ainsi que des modifi-
cations de I'ouie. IIs ressentent aussi
beaucoup de douleurs darrs les membres et
Ie dos, ce qui est caract6ristique de ceux
qui font un travail physique p6nible. A
I'avenir iI faudrait examiner l'6tat de sant6
et I'aptitude des futurs b0cherons et tous
ceux qi sont dans ce m6tier devraient passer
r6gulidrement des examens m6dicaux.

Les arr6ts du tribunal des assurances
(Article p. 29-30)
On examine ici la valeur juridique d'une
d6cision prononc6e d propos d'une pension
et 1'6valuation de la suffisance de la pro-
tection sociale d la lumidre de deux arrCts
rendus par le tribunal des assurances.

Le tableau de la page 36

contient des donn6es sur les b6n6ficiaires de
Ia pension retraite pour Ie premier trimestre
de l'ann6e 1971. Outre des donn6es num6ri-
ques sur les retrait6s on y trouve aussi les
va'leurs en marks des pensions moyennes.
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