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F6nsEkni n gsprerrr i erna
stigen

Arbetspensionssystemet, som snart existerat i tio 3r, har ndstan
varje &r ftirbdttrats. De viktigaste reformerna i slutet av 1960-
talet var inbyggandet av familjepensioner i systemet och ftirhdj-
ningarna av de dldsta Aldersklassernas pensioner. Denna i och frir
sig positiva utveckling hdjer naturligtvis priset ftir pensionsskyd-
det. DA familjepensionen inftirdes uppskjtits visserligen fdrhcijningen
av fdrsiikringspremien och ifrAgavarande lagdndring trdder fcir
denna del i kraft fiirst den 1 januari 1971.

En begrdnsning av premiefcirhtijningen har efterstrdvats medelst
en f6rdndring av berdkningsgrunderna. Av denna orsak stiger
rdntan ftir till arbetsgivare utlSnade medel i brirjan av inkommande
Ar fr8n fem procent till sju procent. Okningen av rdnteintiikterna
motsvarar omkring en halv procent av de ftjrsdkrades l<iner och
behovet att h<ija APl-fcirsiikringspremien dr i motsvarande min
mindre, ungefiir en halv enhet. Hdrigenom blir APl-premien i
medeltal 5,65 procent av 16nen.

Utgifterna fcir familjepensionerna blir dock i framtiden jiimfdrda
med denna tikning av finansieringen mer iin fyrdubblade. A andra
sidan krdver Sven de <ivriga pensionerna medel, siirskilt ftjr index-
fcirhdjningarna. APl-fcirsiikringspremien kommer att stiga ndsta
gAng senast under senare hiilften av 1970-talet.

Av samma sktil h<ijes KAPl-premien under de ndrmaste fem
Aren. Som fcirhdjningens f<irsta trappsteg har faststiillts en pro-
centenhet och KAPl-premien dr niista ir sex procent av ltjnen.
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Premierna fcir lantbruks- och andra ftjretagare 5r dnnu inte fast-
stiillda, men av stadgandena i fciretagarpensionslagarna fciljer en
f<irh<ijning om ungefdr en halv procent dven av dessa.

De f6rm&ner, som utgir enligt v6rt arbetspensionssystem och
det svenska ATP-systemets fdrminer kan anses till niv6n unge-
fdrligen motsvara varandra, ifall pensionsAldern och andra diffe-
renser beaktas. ATP-premien dr dock hdgre dn APl-premien och
kommer att stiga dnnu under nigra Ar. Samtidigt tillvdxer ATP-
fonderna Srligen med c. sju miljarder kronor. I slutet av 61 19?0

kommer de att utgcira c. 40 miljarder kronor. Virt arbetspensions-
systems fond p& tre miljarder kronor 6r endast en tiondedel hiirav
och de f<irestfiende premiehdjningarna forbiittrar 6nnu inte v5r
placering vid en jdmfdrelse mellan de nordiska ldnderna.

Pensionsskyddet ftirbdttras och tillika stiger dess pris dven i
folkpensionssystemet. I statens budgetftirslag fcir ndsta 6r ftireslAs
ju, att arbetsgivarens socialskyddsavgift skall h<ijas med en halv
procentenhet. Aven fdreslAs, att fiirdelningsgrunden ftir premien
skall h6jas sAlunda, att till folkpensionerna skulle anvdndas en
strirre del dn i Ar. Med dessa dndringar efterstrdvas uttryckligen
att frirbdttra utkomsten ftjr de pensionstagare, som inte omfattas
av arbetspensionslagarna och ddrfcir lever enbart pA sin folk-
pension.
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SIMO U. FORSS

Resultal lnAn pensionsAlders-
rrnders6kningen i rnetallvenk

SAsom kdnt h&ller Pensionsskydds-
centralen pA att utreda pensions6ldern
inom olika branscher inom ramen frir
en undersrikningsserie. Genom denna
strdvas till resultat, som kunde utnytt-
jas vid dvervdgandet av, huruvida vir
nuvarande pensionsAlderspraktik 5r dn-
damAlsenlig. I serien har tidigare pub-
licerats resultat frAn den grafiska in-
dustrin. I slutet av juni blev rapporten
om metallverk fdrdig. I det fciljande
nAgra huvudpunkter av denna andra
del av undersrikningsserien.

mare 400 stycken. Dessutom intervjua-
des representanter fcir ledningen vid de
fdretag, som undersciktes, betrAffande
vissa centrala problem. AlIa sdrskilda
yrken inom metallverken fcjrstjktes fA
med i tillriicklig utstriickning. Vid ana-
lysen sammanslogs arbetstagarnas spe-
cialyrken till stdrre yrkesgrupper, ndm-
ligen smdltningsarbetare, valsningsar-
betare, gjuteriarbetare, trAddragare,
r<irdragare o.a.d. (fcirkortat: draggrup-
pen), samt vdrmare, hdrdare, gltidgare
o.a.d. (frirkortat: vdrmning). Undersdk-
ningen gjordes i Stta friretag i bran-
schen, vilka hcir tilt de stcirsta i v6rt
land. FrAn fdretagen erhcjlls dven om-
fattande statistiska uppgifter, vilka ut-
nyttjades vid analysen s&som komple-
ment till de genom intervjuer inhdm-
tade upplysningarna.

Om undersiikningsmaterialet

Huvuddelen av understjkningsmateria-
let inom metallverken utgcirs av in-
tervjuer av 40 ir fyllda tillverknings-
arbetare och arbetsledare, totalt ndr-
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Om den nuvarande
pensionsilderspraktiken

Praktiken i frflga om pensions6ldern
dr fcir ndrvarande stel och den har
fasta grdnser. I sju av de understikta
ftiretagen tilldmpas - med undantag
f<ir ett par avvikelser betrdffande
kvinnliga arbetstagare - pA alla sam-
ma pensionsilder, 65 5r. Frin denna
avviks just inte i nAgon riktning. Ett
tydlig undantag utg<ir ett av ftiretagen.
Enligt den smidiga praktik, som tilldm-
pas ddr, iir det mdiligt att erhilla
Slderspension avsevdrt mycket tidigare
dn vid 65 irs Alder, emellertid under
bestdmda f cirutsiittningar.

Till bilden htir pi sdtt och vis even-
tuell anvdndning av ett sk. system med
mellanyrken i fdretaget. Med hjdlp av
ett sidant kan ju dldre personer, som
ej liingre ftirmAr utftira sitt fdrra ar-
bete, tjverflyttas till andra uppgifter
fcire pensioneringen. I denna underscik-
ning fanns, att n6got slags system med
mellanyrken var i bruk i samtliga un-
derscikta fdretag, ehuru i en riitt be-
grdnsad skala i n8gra av dem.

Asikter om pensions6lderspraktiken

S6som resultat av en faktoranalytisk
betraktelse av underscikningsmaterialet
kunde man plocka fram sex faktorer,
som enligt denna understikning kan an-
ses vara grundfaktorer i pensionsal-
dersfr6gan inom branschen. En av des-
sa dr instdllningen tiII pensionsildern.
Denna kartlades med nAgra frAgor, som
belyste pensions5ldern frin olika syn-
punkter. Den mest centrala av de frA-
gor, som stdlldes arbetstagarna och ar-

betsledarna, var i detta sammanhang
d,en, vilken pensions&lder som skulle
passa dem personligen bdst. Resultatet
visade sig vara, att de flesta arbets-
tagare och arbetsledare <inskade, att
de kunde fA Alderspension betydligt ti-
digare dn vad nu dr mrijligt. Inte i en
enda av arbetstagargrupperna stiger
den l:impligaste pensionsAldern ens till
60 6r. Medeltalet av samtliga arbets-
tagarsvarares <inskem6l betrdffande
pensionsildern dr c. 57 Ar, och f6r ar-
betsledarnas del motsvarande c. 60 Ar.

Gjuteriarbetstagarna var den grupp,
som kraftigast ville sdnka sin pensions-
Alder.

Sdrskilt intressant var det att konsta-
tera, att arbetstagargruppernas ndr-
maste fcjrmdns uppfattningar om, vil-
ken pensionsalder som skulle vara
ldmpligast ftjr de underlydande med
tanke pi arbetsfdrmiga och effektivi-
tet, ndstan fullkomligt sammanfdll med
arbetstagarnas egna fdrvdntningar. Det
var dven anmdrkningsviirt, att drygt
hiilften av Iedningens representanter
ansig, att personalens pensionsAlder
kunde vara ldgre dn 65 6r. Hiirvid
tiinktes ndrmast pA arbetstagarna och
pi arbetsledarna. Behovet av en sdnkt
pensionsAlder motiverades i olika grup-
per vanligtvis med att ndmna fcirsva-
gad hdlsa och arbetskraft, stor risk ftir
arbetsfrirmAga och arbetets anstrdngan-
de natur. I arbetstagarnas egna moti-
veringar reflekterade sig dessutom
ofta en kraftig liingtan efter fritid.

Striivandena till en smidigare pen-
sionsilderspraktik fick kraftigt under-
stiid frin flera hill. Siirskilt arbets-
ledarna och arbetstagarna var av den-
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na asikt, men ett mera elastiskt sys-
tem vann medhAll dven bland lednin-
gens representanter.

Behovet av ett system med mellan-
yrken fann man riitt enhiilligt existe-
ra. De praktiska mtijligheterna att ge-
nomfrira ett s6dant i sttirre skala
konstaterades emellertid vara smA, it-
minstone iin si ldnge. I de svar, led-
ningens representanter ldmnade, podng-
terades emellertid behovet av en ef-
fektiverad omskolning.

h<igt. En utredning om arbetsofdrmAgans
orsaker och dtjdsorsakerna utvisade, att
stcirsta delen utgjordes av sjukdomar i
cirkulationsorganen, till vilka bl.a. oli-
ka hjiirtbesviir rdknas. Dessa sjukdo-
mar verkade ftirekomma inom metall-
verken proportionellt oftare iin i den
iivriga befolkningen. Ndst oftast var in-
validitetsorsaken sjukdom i stcid- och
rdrelseorganen, och ddrefter sjukdomar
i respirationsorganen. Olika olycksfall
oad. stod pi andra plats som dtjdsor-
saker.

Hiilsotillstflndet

En av de mest intressanta faktorerna
i pensions&ldersfr6gan torde vara hdl-
san. Vederbtirandes hiilsa kunde i den-
na underscikning kartldggas med hjiilp
av rdtt detaljerade fr6gor samt med sta-
tistiska uppgifter. Fcir det fcirsta kunde
man konstatera, att det inte fanns allt-
f6r stora skillnader mellan olika yrkes-
grupper i fr5ga om hdlsan, med undan-
tag ftjr smdltningsarbetstagarna, vil-
kas hdlsa visade sig vara betydligt
sdmre dn andras. Arbetsledarnas hiilsa
var i allmdnhet bdttre dn arbetstagar-
nas. Jdmfdrt med den grafiska in-
dustrin, som undersiikts tidigare, fdre-
kommer olika sjukdomssymPtom be-
tydligt oftare i metallverk.

Statistiken utvisar, att risken fcir in-
validitet dr rdtt stor inom branschen.
Invalidpensionstagarnas antal var ocksa
i flera yrkesgrupper dubbelt s& stort
som Alderspensionstagarnas. Siirskilt
bland smdltningsarbetstagarna och i
draggruppen iir arbetsofcirmigans andel
mycket stor. Antalet dddsfall, som in-
trdffar under pAgiende arbetsforhAl-
lande, kan 6ven anses vara relativt

Arbetsmiljti och erfordrade
egenskaper

De yttre fiirh&Ilandena i arbetet samt
de egenskaper, arbetet krdver dr Sven
betydande faktorer i pensionsAlders-
sammanhang. Typiska svAra omstdn-
digheter i metallverken dr arbetets
smutsighet, dammig luft och kraftigt
buller och drag. Stcirsta delen av ar-
betstagarna mAste arbeta i en dylik
miljo. Hettan utgcir ocksi givetvis en
besvdrande faktor i branschen. Cirka
hSlften av alla arbetstagare utftjrde sitt
arbete i en hetta, som fororsakades av
gkidande metallftjremil eller smdlt me-
tall. Variation fdrekommer mellan de
olika grupperna i frAga om detaljer,
men de allmdnna dragen dr gemen-
samma. T.ex. varje gjuteriarbetstagare
inandas dammig luft, men bara en fjdr-
dedel av "draggruppen" blir utsatt f6r
denna oldgenhet.

Betrdffande de fysiologiska egenska-
per, som arbetet krdver, avvek de un-
dersdkta grupperna inte mycket frin
varandra. For arbetstagarnas vidkom-
mande framtrddde kravet pA en nog-
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grann observationsfdrmiga mest mar-
kant, likas& erfordrades ftirmAga att
uthdrda lAngvarig fysisk anstrdngning,
samt snabb real<tionsfdrmAga. I under-
stikningen konstaterades, att arbetet

inom metallverk krdvde fr6n arbets-
tagarna mera fysisk kraft och fdrmiga
att utst& anstrdngning 6n t.ex. i den
grafiska industrin.
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MAR,GARETHA AARNIO

45 lagrnotioner. angAende pensioneF

DA innevarande 5rs riksdag p& vAren
inledde sin verksamhet inldmnade den
nya riksdagens medlemmar ett rekord-
antal motioner. De var sammanlagt
2716, av vilka ndrmare en femtedel,
drygt 500 st var av socialpolitisk karak-
tdr. Av dessa angick 192 pensionspoli-
tiken.

Av de pensionspolitiska motionerna
hdrstammade ndrmare en tredjedel, 59

st, fr6n socialdemokratiska riksdags-
mdn. Fdljande var DFFF:s riksdags-
grupp med 32 och FLP:s riksdagsgrupp
med 30 motioner. Om man jdmfcir mo-
tionernas antal med riksdagsgruppens
storlek dr det Finlands landsbygdsparti
som stAr i tdten; antalet motioner per
riksdagsman var fcir dess del 1,7. F6l-
jande dr Liberala folkpartiet med 1,4

motioner ner riksdagsman. Fdrbi dessa

tvi grupper kommer, om man betrak-
tar antalet p& detta sdtt, endast de
kristligas enda riksdagsman, som ldm-
nade tvA motioner.

Av alla pensionspolitiska motioner
var huvudparten, 146, hemstdllnings-
motioner. Lagmotionerna var 45 och
finansmotionerna endast en. I det fcil-
jande betraktas i all korthet, vilka om-
stdndigheter de pensionspolitiska lag-
motionerna denna ging behandlar. DA
detta skrivs, har hemstdllningsmotio-
nerna icke dnnu kommit ur tryck.

Centerpartiet motionerar
om en socialfiirsdkringslag

B1and de pensionspolitiska lagmotio-
nerna mdrks ett frjrslag till en social-
fcirsdkringslag. Denna motion har un-
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dertecknats av alla utom fyra av cen-
terpartiets riksdagsmdn. I motionen
fcireslAs, att ett nytt socialfdrsdkrings-
system, som skulle omfatta sjuk-, mo-
derskaps-, 6lders-, invalid- och famil-
jepensionsfdrsekringen skulle upprdt-
tas och att de nuvarande folkpensions-
och sjukfcirsdkringslagarna samtidigt
skulle upphdvas.

Pensionen enligt socialf<irsdkringsla-
gen skulle best& av en grundpension
och en tilldggspension. Grundpensionen
skulle fcir Sldringarnas del utgcira 250
och fcir invalidernas del 180 mk i mA-
naden. Till6ggspensionen skulle vara
avpassad till fdrtjdnsterna, och vid
dess berdknande skulle sisom pen-
sionsberdttigande anses tjdnstgcirings-
tiden frAn och med biirjan av Ar 1964.
Tilldggspensionen skulle vdxa med en
takt om 2,2olo av arbetsinkomsten per
6r. Ar 19?4 skulle pA si siitt tilliiggs-
pensionerna vara pi samma 22 olo:s

niv6 som arbetspensionerna numera.
Betrdffande familjepensionerna skulle
n6gon indelning i grund- och tillSggs-
pension icke finnas, men sisom minimi-
belopp av familjepension fcir en ftjr-
mflnstagare - dnka eller barn - fcire-
sl6s 250 mk/m6n. eller samma belopp
som Alderspensionens grunddel.

De barnftirhcijningar, som frir ndr-
varande ingAr i folkpensionerna skulle
slopas, likasi hustrufcirhtijningen fcir
60 6r fylld maka och Alderdomsstcidet
ftjr 60-64-6riga ensamstiende kvin-
nor, vilka sAlunda skulle erhAlla pen-
sion ftirst vid 65 6rs ilder Iiksom miin-
nen. St<idtilliigg skulle utg6 med 66 mk/
mAn. 6t sAdan medell<is Aldring, vars
grund- och tilltiggspension inte uppgir
till 300 mark i minaden. Fcir de arbets-

oftjras del skulle rdtten till st<idtilltigg
emellertid upphtira redan vid 230 marks
minadspension, och familjepensionsta-
garna skulle helt sakna riitt till sttid-
tiUegg. I lagfcirslagets motivering an-
ftirs ingen orsak till, varftir behovet
av stcidtilldgg anses vara olika ftir olika
f drmAnstagarkategorier.

I lagfcirslaget ftireslAs inte, att det
nuvarande f<irvdrvspensionssystemet
skulle upphdvas, varfcjr stadgandet av
en socialftjrsdkringslag skulle innebdra,
att ett nytt enligt ftirtjdnsterna avpas-
sat pensionssystem skapas. Betrdffande
samordningen av pensioner finns i fcir-
slaget ett stadgande, enligt vilket en-
ligt annan lag utgAende pension mA
utbetalas endast till den del, den tiver-
stiger det sammanlagda beloppet av
grund- och tilliiggspension enligt so-
cialftirsdkringslagen. Skulle pension
enligt tidigare lagar vara lika stor eller
mindre dn den, som utgAr enligt den
nya lagen, skulle den ftjrra ej alls fA
utbetalas. Detta skulle uppenbarligen
leda till en f<irsiimring fcir alla sidana
personer, som skulle erhalla pension i
bdrjan av den nya lagens giltighetstid,
och vilkas arbets- eller tjdnstepension
vore ungefiir lika stor som den nya
pensionen. De skulle niimligen di f<ir-
Iora den del av sitt totalpensionsskydd,
som folkpensionen ftjr ndrvarande ut-
gcir ftirutom andra pensioner.

Socialfdrsdkringssystemets adminis-
tration skulle anf<irtros Folkpensions-
anstalten, vars namn skulle dndras till
Socialfcirsdkringsanstalten. Systemets
fcirmAner skulle i ftirsta hand finansie-
ras genom de f<irsiikrades och arbets-
givarnas premier. Den fcirsdkrades so-
cialftirsdkringsavgift skulle vara 4 pen-
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ni per skatt<ire och arbetsgivarens 8,5
0/o av ltjnen. Kommunernas andel i pen-
sionernas finansiering skulle upphdvas.
Staten skulle erldgga den del av kost-
naderna, som ej skulle tdckas av de
fdrsdkrades och arbetsgivarnas avgif-
ter. Emedan nAgra kostnadskalkyler
inte framfcirts i lagf<irslaget, ftirblir det
obesvarat, hur stor utgiftsposten fcir
socialfcirsiikringslagens fcirverkligande
skulle bli f<ir staten.

Fiireslagna Sndringar av
APL och KAPL

Ett antal socialdemokratiska riksdags-
mdn fcireslir rdtt betydande ftirbtitt-
ringar av pensionsf<irm6nerna enligt
APL och KAPL. Det procenttal, som
beriiknas fdr varje tjdnstgciringsir, f<i-
reslAs bli 2,2 o/o (dvs. samma, som i
ovanndmnda fcirslag tiII socialf<irsdk-
ringslag). De nuvarande Aldersgrdnser-
na fcir fallande under lagen och fcir tid-
punkt, di man btirjar intjdna 6lders-
pension, 18 resp. 23 Ar, fdreslis slopade,
Iikas6 minimifordringarna fyra m&na-
des viintetid, Idnens belopp och arbets-
tiden i APL, varvid all tjiinstgtiring
skulle medtagas sisom pensionsgrun-
dande. Tjdnstgtiring vid fronten ftire-
sIAs bli till pension berdttigande, lika-
si de sk. karensdagarna vid invaliditet
dvensom den tid, under vilken arbets-
tagaren pi grund av sjukdom, lyte eller
skada dr ftjrhindrad att siika sig till ett
nytt arbetsfcirhAllande, eller under vil-
ken han iir fristiilld. Pensionernas sam-
ordningsgrdns fcireslAs hdjd till 66 0/0.

Den dvre Sldersgriinsen fcir familjepen-
sion f<ireslis h<ijd tiIl 21 Ar fijr stude-
rande eller skolg6ende barn.

De dvriga 6tta lagftirslag, som bercir
APL eller KAPL iir betydligt mera
kortfattade. Arbetspensionens minimi-
belopp ftjreslAs h<ijt fdr de personers
del, som iir ftidda flr 1905 eller ddr-
efter frin 22olo si, att det fijr de 1906

fcidda vore 25 0/o och ddrefter skulle
stiga gradvis s6, att det fcjr de 5r 1914

eller ddrefter ftidda vore 30 0/0. Detta
fcirslag hdrstammar ocksA det frin so-
cialdemokraterna.

Folkdemokraterna fcireslAr, att den
pensionsgrundande ltjnen borde besti
av medeltalet av fcirtjdnsterna under
de tv6 bdsta Sren under hela tjdnst-
gtiringstiden. Ett antal riksdagsmdn
frAn samlingspartiet f<iresl6r en andring
av samordningsstadgandet silunda, att
s6som folkpension skulle beaktas en-
dast folkpensionens grunddel och inte
den genomsnittliga understtidsdelen lik-
som f<ir ndrvarande. Tre folkdemokra-
ter fcjreslir, att pensionens intjiinings-
procent i APL skall htijas frAn 1/12
procent i mAnaden till 1/9 0/0. Av nA-
gon anledning har motiondrerna hdr-
vid ldmnat KAPL utanftir.

NAgra socialdemokrater har gjort ett
sdrskilt fcirslag angeende beaktande av
frontmannatjtinstgdring sisom tjiinst-
griringstid i APL, och tre andra med-
lommar i samma riksdagsgrupp motio-
nerar i samma sak betrdffande b&de
APL och KAPL. De senare cinskar
dessutom, att dven den tid skall be-
aktas, under vilken arbetstagaren pA
grund av i krigstjdnst edragen sjukdom
eller skada erh6llit sjukhusvArd f<ire
den 26 september 1947. De tvi sista
lagmotionerna bertir arbetspensionssys-
temets administration, och de hdrstam-
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mar frAn socialdemokraterna. I den
ena fcireslAs, att 213 av arbetspensions-
kassornas delegations- och styrelsemed-
lemmar skulle vara representanter fdr
arbetstagarna och 1/3 fdr arbetsgivar-
na. I den andra fcireslis, att styrelserna
vid de f<irsiikringsbolag, som bedriver
pensionsfdrsiikring, skulle utcikas med
Stminstone dubbelt antal tilliiggsmed-
lemmar, av vilka 2/3 skulle represen-
tera arbetstagarorganisationer och 1/3
arbetsgivarorganisationer, de bolagets
styrelse behandlar placerings- eller
pensionsdrenden.

Sm8fiiretagarnas fiirsfikrings-
premier mm.

Betrdffande friretagarpensionerna in-
leimnades fem lagmotioner. A ena si-
dan fciresl5r representanter fcir liberala
folkpartiet och A andra sidan ett antal
riksdagsmdn civer partigrdnserna - de
flesta emellertid fr6n centerpartiet -i tv6 skilda motioner, att smifciretagar-
nas pensionsfrirsAkringspremier skall
sdnkas genom statens stcid pA samma
sdtt som fcir lantbruksfriretagarnas del.
Liberalernas motion omfattar dven ett
fcirslag om utbetalande av familjepen-
sion till dnkling enligt sivdl FriPL som
LFiiPL. En likadan motion angAende
Anklingspensioner i FdPL och LFciPL
inldmnades av samlingspartiets riks-
dagsmiin. Samlingspartiet fdreslir dven,
att m<ijlighet skall beredas frir frivillig
fcirsrikring enligt FriPL fcir de dldre
friretagare, som fyllt 65 6r dA lagen
trddde i kraft. Nu finns ju mcijlighet
till detta endast inom LFciPL. Center-
partiets riksdagsmiin fcireslAr &ter, att

LF6PL:s stadgande angeende halvering
av Alderspension skall slopas.

Flera motioner folkpensionerna
in16mnades

I sammanlagt 19 lagmotioner f<ireslAs
Sndringar i folkpensionssystemet. De
flesta av de fcireslagna dndringarna 5r
rdtt sm6 och angAr nigon detalj i la-
gen. N6gra riksdagsmiin frAn center-
partiet befattar sig emellertid med
folkpensionssystemets organisation och
frireslAr, att beslutanderdtten Sven i
folkpensionsdrenden skulle i hrigre
grad civerfciras till lokala organ. Fdr
detta dndam6l fciresl6s, att folkpen-
sionsdrendenas behandling skulle tiver-
fciras att skdtas av den nuvarande sjuk-
forsdkringens fcirvaltningsorganisation.
Samtidigt skulle Folkpensionsanstalten
dripas om till Socialfijrsiikringsanstalten
(sisom i centerpartiets stora grupp-
motion), och de olika organen inom
sjukfcirsdkringens fiiltorganisation till
socialfrirsdkringens distriktsbyrAer, so-
cialfrjrsdkringsbestyrelser och socialfcir-
sdkringsbyrier. Samtidigt frireslis, att
Folkpensionsanstaltens ftirstdrkta sty-
relse slopas, och att iindringssdkandet i
folkpensionsdrenden skall bti likadant
som i sjukfdrsdkringen fcir niirvarande.
Denna motion befattar sig emellertid
inte med pensionsskyddets materiella
sida, inte heller den motion, nigra
andra centerpartister inltimnat angaen-
de nedsdttandet av kommunernas kost-
nader ftir understcidsdelar.

Det materiella innehAllet i ftirmS-
nerna enligt folkpensionslagen tas upp
i den sttirsta gruppen av lagmotioner,
dvs. fem motioner ang6r den inkomst-
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uppskattning, som inverkar pi under-
sttidsdelens storlek. Den sttirsta iind-
ringen skulle tydligen medfijras av en
motion, som vissa samlingspartister
och svenska folkpartister gemensamt
med representanten ftjr de kristliga in-
Iiimnat. Enligt den skulle stadgandet
om, att understiidsdelen nedsdtts med
hdlften av det belopp, varmed 6rsin-
komsten 6verstiger grdnsinkomsten,
dndras s6lunda, att nedsiittning skulle
utgdra endast en tredjedel. Av de andra
motionerna bercir en grdnsinkomstens
belopp och i tre f6resl5s, att de f<ir-
minsberdttigade Arsinkomsterna skulle
uttjkas med vissa ersdttningar enligt
andra lagar.

I tvi lagmotioner fdrel6s, att folk-
pension skulle utbetalas fr6n 55 6rs
6lder till personer, som varit i front-
tjiinst. Den ena motionen hdrstammar
frin centerpartister, den andra frAn
samlingspartister och SFP. Socialde-
mokraterna ftjresl6r A sin sida, att folk-
pensionsAldern sdnks till 55 Ar ftir sA-

dan fdrsdkrads del, vars arbetsfdrmiga
iir nedsatt och som ej har mtijlighet
att erhAlla sin utkomst genom arbete,
ehuru arbetsofijrm6gan icke skulle vara
si allvarlig, att vederb<irande kunde
beviljas invalidpension. TvA motioner
behandlar tidpunkten fdr pensionens
btirjan i vissa fall, och i en behandlas
begravningsbidrag.

I tv6 motioner fcireslis, att ftirmS-
nerna enligt folkpensionslagen skall
bindas vid ldneindex i stiillet fcir lev-
nadskostnadsindex. Den ena kommer
fr&n socialdemokraterna, den andra
frin folkdemokraterna. Fcirbiittringar
av understtjdstilldggen och bostadsun-

derstciden till folkpension ftireslAs i fyra
olika motioner.

Ankor, frontmiin, studerande osv.

Den allmiinna familjepensionslagen be-
handlas i fem motioner, av vilka fyra
bertir utvidgandet av rdtten tiII famil-
jepension att omfatta dven de dnkor,
som vid den allmiinna familjepensions-
Iagens ikrafttriidande stannade utanftir
familjepensioneringen. Bakom dessa
motioner stir socialdemokrater, sam-
lingspartister, svenskar och folkdemo-
krater. I den femte familjepensionsmo-
tionen fcireslAs, att antalet barn skall
beaktas vid faststdllandet av iinkepen-
sionens underst<idsdel fcir barnaftirsdr-
jande iinka.

Ftirutom de ovanndmnda motionerna
angeende frontmdnnens rdtt till folk-
pension har tvenne siirskilda motioner
inldmnats om frontmannapensioner-
na. Den ena dr landsbYgdsPartiets
gruppmotion och den andra har under-
tecknats av majoriteten av centerpar-
tiets riksdagsgrupp. I vardera motionen
fcireslAs, att frontmdnnen skall erhAlla
pension fr6n 55 Ars 6lder. Enligt FLP:s
motion skall detta fcirverkligas silunda,
att & ena sidan invalidernas och front-
mdnnens samt Snkornas efter dem folk-
pensionsSldersgrdns siinks till 55 Ar,
och A andra sidan utbetalas till samma
personer ftjrutom folkpensionen en
sdrskild pension, ifall de ej annars stir
i en ekonomiskt tryggad stdllning. De-
taljerna har liimnats att avgciras av
statsrAdet. Den pension, som ftjresl6s
av centerpartisterna och som skulle
heta frontmannapension vore till sin
storlek och betrdffande det sdtt, pA vil-
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ket den uppkommer, lik den nuvarande
folkpensionen. Frontmannapensionen
och folkpensionen skulle vara alterna-
tiva - de skulle mao. icke utgA pa-
rallellt - med undantaget, att en ar-
betsofdrmiigen frontman skulle fdrutom
frontmannapensionen erh6lla grundde-
Ien sisom folkpension.

Fyra socialdemokratiska riksdagsmdn
har inliimnat en motion ang6ende en
pensionslag ftir studerande. I den fci-
reslAs invalid- och familjepensions-
skydd ftjr 16 Ar fylld person, som ger
i skola eller studerar vid universitet,
hdgskola, institut eller annan motsva-
rande liiroanstalt. Detta pensionssystem

skulle skcitas av statskontoret och pen-
sionerna skulle utg6 ur statsmedel. In-
validpensionens belopp skulle vara 45 0/o

av den ftirtjdnst, studeranden kunde an-
ses ha erh6llit, om han hade slutftirt
sina studier.

I tre motioner strdvas till att f6r-
kovra fplkskolldrarnas pensionsskydd.
I tv6 av dem fiireslAs en liigre pen-
sionsAlder iin frir n6rvarande och i den
tredje 5r det fr6ga om att ijverftira fi-
nansieringen av familjepensionerna ef-
ter folkskolldrarna helt till staten. Den-
na ging fdreslog riksdagsmiinnen i sina
lagmotioner inga dndringar i StPL,
KTAPL eller sjiimanspensionslagen.

15



PEKKA LOUHELAINEN

Aktiv anlrelsknall
och avgAng lnin anlretel

Konstaterandena i denna uppsats grun-
dar sig pi materialet ftir undersdk-
ningen "Eldketurva ja toimeentulo"
(Pensionsskydd och utkomst)l), som in-
samlades medelst en omfattande inter-
vjuundersdkning. Grundmaterial var
hela landets i hemmet boende befolk-
ning i Sldern 25-79 5r, som fcir Snda-
milet indelades i tre grupper: 6ldrin-
gar, d.v.s. de, som fyllt 65 Ar, arbets-
oftirmciga, som fAr invalidpension en-
ligt folkpensionslagen samt aktiva per-
soner i arbets6ldern. Frin varje grupp
utplockades och intervjuades ett rep-
resentativt urval pA c. 1 000 personer.

Stillningen ifriga om arbetskraften
De undersdktas arbetsaktivitet klar-
lades medelst frAgan "Arbetade Ni se-
naste vecka eller var Ni av nigon or-

sak borta frin arbetet?" Vid behov
kompletterades svaret med svaren pA

andra med de intervjuades arbete sam-
manhdngande fr6gor.

Generellt sett vdxlar tillhtirigheten
till arbetskraften avsevdrt i de olika
Aldersklasserna. Studier minskar ung-
domarnas andel medan i de iildre 6l-
dersgrupperna arbetsoformiga och pen-
sionering nedsdtter de aktivas antal.
Vidare har mdn och kvinnor i allmdn-
het olika arbetsbanor ehuru i alla 6l-
dersklasser ett relativt sett mindre an-
tal kvinnor 5n mdn dr med i arbets-
kraften.

Bland de intervjuade cikade antalet
aktiva med Aldern iinda till 55 Ar. Detta
berodde p&, att antalet aktiva kvinnor
stiger i det de ldmnar familjen och
intrdder i arbetslivet vid hrigre 6lder
(bild 1). IfrAga om mdnnen framtriidde

1) Materiaiet har ingAende anaiyserats i docent Terho Pulkkinens arbete "Eliiketurvaja toimeentulo" (Porvoo 1969) ("Pensionsskydd och utkomst"). Vidare har pA basen av
detta material uppgjorts flere kortare utredningar och artiklar; en av dessa ingAr i tid-skriften "Tycieliike"-"Arbetspension" 1969:1. Uppgifterna i ftireliggande uppsats ingAr
inte i ovanndmnda huvudrapport.
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ddremot en nedgAng med stigande
5lder. Skillnaden mellan kcinen ifriga
om aktivt arbete var relativt sett minst
just i Sldersgruppen 45-54 5r. En sdr-

/o

o 12.3q56
Mtin

Ovan har redan ndmnts, att under-
srikningens grundmaterial indelades i
tre, klart fr5n varandra avvikande per-
songrupper. Det var silunda naturligt,

skilt brant nedg6ng - inemot 50 pro-
centenheter - intriiffade vid passeran-
det av den allmdnt praktiserade pen-
sions6ldern 65 Ar.

Aldersgrupp
(ar)

I 25- 5t
2 3r-44
3 45 -5+
, ss- 64
5 6s- rc
6 7/-79

123456
Kvinnor

att talen ftjr de urvalsgrupper; som
representerade de olika grundgrupper-
na avvek rfrAn varandra, frdmst avvek
de aktivas grupp fr&n de civriga.

Bild 1.
De intervjuades ti[htirishet till arbetskraften enligt kiin och ildersgrupp.

Z

,Z

,Z
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Den aktiva gruppens andel i arbets-
kraften var ungefiirligen sex ganger
s5 stor som de undersdkta gruppernas.
Medan av de aktiva inemot 90 o/o var
sysselsatta, var motsvarande andel ftir
Aldringarna 16 0/o och f<ir invalidpen-
sionstagarna dnnu 13 0/0. Intressanta
var i sammanhanget Sldringarna och
framf<irallt invaliderna, vilka enligt
"den allmdnna uppfattningen" iir ofcir-
mtigna till arbete. F<ir ndrmare under-
stikning indelades invalidpensionstagar-
na i tvi &ldersgrupper. Fciljande upp-
stdllning visar dessa gruppers andelar
i arbetskraften (procent):

kvinnor
16

5

Medan dver en femtedel av alla 65-
70-Sringar dnnu arbetade, var motsva-
rande andel 71-?9-Sringarna icke fullt
en tiondedel. Ftirvinande 6r, att av
mdnnen i Sldern 65-70 6r ndstan en
tredjedel Snnu arbetade och att av de
Sldre mdnnen inemot en sjdttedel upp-
gav sig p& ett eller annat sdtt deltaga
i produktionsverksamheten. Att Aldrin-
garnas aktivitet nedgir ju iildre de blir
beror naturligtvis till stor del pi att
arbetsoftirm6gan med stigande Alder
blir allt mer allmdn.

Aldringarnas och de arbetsof<irmti-
gans riitt h<iga arbetsaktivitet beror
frdmst av niiringslivets struktur i vArt
Iand, diir lantbruksfciretagen iir domi-
nerande. I framtiden kommer dessa
gruppers arbetsaktivitet antagligen att
visa en neditgAende tendens. I det
niiringslivets struktur fdriindras kom-
mer pA en allt stdrre del av Sldringar-
na att tillSmpas en bestiimd pensions-
&Ider, som i framtiden kan nedgA. Li-
kasA torde det under de senaste tider-
na f<irbdttrade pensionsskyddet leda till
en inskrdnkning av bide ildringarnas
och de arbetsofdrmiignas deltagande i
produktionen.

AvgAngsildern

Avg&ngsAldern, ett begrepp som ofta
f6rses med bestdmningen obligatorisk,
dr den Alder, di en person miste liimna
sitt arbete. Ftir det mesta f<irekommer
avgAngsAlder i de offenligtriittsliga ar-
betsfdrhillandena, men dr inte heller
ett helt okdnt begrepp i den privata
sektorn. Det torde vara skiil att under-
stryka att avg6ngsAlder och pensions-
Slder inte dr ett och samma begrepp.

25-49-iringar
50-64-iringar

Som synes sjtink arbetsaktiviteten
brant med stigande 6lder. Medan av
de manliga invalidpensionstagarna i
ildern 25-49 6r inemot var tredje var
med i produktionen, var motsvarande
frekvenstal i den dldre manliga grup-
pen endast var sjdtte. I den Yngre
kvinnliga gruppen var endast sjiitte
aktiv, men diiremot i den 6ldre endast
var tjugonde.

Aven Aldringarna indelades fdr un-
dersiikning i tv6 Sldersklasser med 70

ir som grdns. Dessa Aldersgruppers
olika andelar i arbetsaktiviteten fram-
gAr av nedanst&ende uppstdllning (pro-
cent):

mdn
31
15

kvinnor
65-?0-iringar
?1-79-Sringar

Aven Sldringarnas deltagande i pro-
duktionen nedgick med stigande Alder.

mdn
30
16

t4
6
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Tabelt 1. De aktiva interviuades avgingslldern enligt yrke och ktin. Procent. M : m6n,
K : kvinnor, Bk : biila ktinen.

Arbetstagare

Sammanlagt 100

Observationer 110 113 223 249 113 362

Det senare begreppet avser ju den il-
der, di en person f6r riitt till pension.

Over hiilften av de arbetande, som
svarat, uppgav, att i deras huvudyrke
inte finns nAgon avgengselder, medan

Friimst kan konstateras, att fiir funk-
tioniirer finns klart oftare en avgengs-
6lder dn fdr arbetstagare. Av de ftirst-
niimnda uppgav 6ver hdlften, att de
har avgingsilder i sitt yrke, medan
detsamma var fallet endast ftir en fjdr-
dedel av arbetstagarna. Fcir det andra
fcirmiirker man, att kvinnorna i b8da
yrkesgrupperna 5r mer okunniga iin
mdnnen om, huruvida avg6ngsSlder 6r
ftireskriven ftir dem eller inte. Vidare
framgir, att funktiondrernas och ar-
betstagarnas avgangs&ldrar avviker
frin varandra. Detta beror friimst diir-

Crygt en tredjedel svarade, att de hade
en faststdlld avgAngs6lder. Skiljaktig-
heter fanns i detta avseende mellan
yrkesgrupperna, likas& ifrAga om sjdlva
avg6ngsSldern (tabell 1 nedan).

p5, att arbetstagarnas avgengs&lder i
huvudsak koncentrerade sig kring 65

5r, medan en stdrre spridning ftirekom
betrdffande funktiondrerna. Annu mA
ndmnas, att kvinnornas avgangsilder i
bida grupperna var i medeltal liigre
dn mdnnens.

Av de intervjuade, som inte arbetade,
meddelade drygt en fjdrdedel, att i de-
ras tidigare yrke fanns en bestdmd av-
gingsilder. Stora differenser fcirel&g
inte mellan grupperna i detta avseen-
de. Se nedanstiende tabell 2.

Funktiondrer

K BKM K BK M

22

L7
t4
34
13

5

16

3

66

10

51
22

11

16

7

16

2

61

t4

64 eller liigre
65
66 eller htigre
Ingen avgingsilder
Vet inte

2l
2t
18

37
.)

24

13

9

31
23

AvgAngsilder
Ar

100 100 100 100 100
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K

Aldringar

M K BK

t2
22
10

54
,

8

12

6

65
I

10

16
7

60
I

100 100 100

L4

I
2

63
L2

Sammanlagt 100 100 100

Tabell 2. Icke arbetandes avgingsilder i deras tidigare yrke enligt den intervjuades urvals-
grupp och ktin. Procent.

AvgingsAlder
5r

Arbetsof rirmdgna

M BK

64 eller liigre
65

66 eller htigre
Ej avg6ngs6lder
Vet inte

t2
15

3

61

I

15
4
,

66

13

Observationer 246 255 501 161 227 388

Ddremot hade sjiilva avgAngsAldern fijr
dem, som blivit arbetsofdrm<igna, i me-
deltal varit ldgre iin ftir ildringarna.

De som ldmnat produktionsverksam-
heten och som hade haft avg&ngsilder
i sitt yrke, tillfrAgades, huruvida de

sjdlva avgett vid den 61dern, m.a.o. hu-
ruvida de liimnat arbetet dA de upp-
nidde avgAngs6ldern. I det fdljande
behandlas endast Aldringarna, emedan
dessa tiverskridit den allmdnnaste av-
gAngsildern 65 5r.

TabeII 3. Tidpunkten fiir avging enligt de intervjuade ildringarnas yrkesstflllning och ktin.
Procent.

Tidpunkt dA ldmnat
arbetet

i avg6ngs6ldern
fcire avgingsAldern
ej svar

Sammanlagt

Observationer 32 35 39 26 65

Arbetstagare

M BKK

Funktiondrer

KM BK

58

38
4

50

50

34
60

6

62

38

42
55

3

100 100

60

38
2

100 100 100 100

20
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Nigot civer hdlften av de ildringar som
upphtirt att arbeta och som hade av-
gflngsilder i sitt yrke, hade ldmnat ar-
betslivet f6re denna. Mellan de olika
yrkesstdllningsgrupperna kan sympto-
matiska differenser konstateras silun-
da, att funktiondrerna oftare hade upp-
htjrt arbeta fdre avg6ngsildern dn ar-
betstagarna. Av de sistndmnda hade i
medeltal 60 av hundra avgatt ftjrst i
den obligatoriska pensionsildern, me-
dan proportionen ftir funktioniirerna
var 42 av hundra (tabell 3). Overhu-
vudtaget torde det frjrh6lla sig si, att
i yrken, ddr funktiondrerna tivervdger,
siirskilt inom den offentliga sektorn,
ldmhar man ofta arbetet fdre avg6ngs-
Aldern emedan man dr beriittigad till
pension i grund av arbetsfcirh8llande
redan i en pensionsilder, som dr liigre
iin avgAngs6ldern. I mdnnens och kvin-
nornas svar kan ddremot icke fcirmdr-
kas nigra statistiskt signifikativa dif-
ferenser betrdffande n6gondera yrkes-
gruppen, ehuru den iakttagelsen kan
betraktas som riktningsgivande, att
kvinnliga funktiondrer oftare dn man-
liga Idmnat produktionsverksamheten
f<ire avgings6ldern.

I sammanhanget mA ndmnas, att dA
de intervjuade ombads bediima sin av-
g6ngsilder, var proportionen av dem,
som fann den fcir h<ig, avseviirt st<irre
iin proportionen sidana, som ansAg den
vara fcir 169. Av de ftirstndmnda ut-
gjorde Aldringarna en fjiirdedel och de
arbetsoftjrm<igna hdlften, bland de sist-
ndmnda 6ter var sju procent Sldringar
och tvi procent arbetsfcirmcigna.

Di de icke arbetande Aldringarna till-
frAgades, av vilket huvudsakligt skiil

de ldmnat arbetslivet, erhcills fciljande
svar:

miin kvin- sam-
nor manl.

uppn5ende av pensions-
eller avgingsAlder 29 17 22

hdlsoskdl 61 60 60

behrivdes hemma I 6

andra orsaker I 11 10

ejsvar 1 3 2

sammanlagt 100 100 100

Hdlsoskdl hade oftare ftiranlett av-
g6ng frAn arbetet dn uppnAende av
pensions- eller avgangsaldern. Detta
synes naturligt, dA man hAIIer ftir cigo-
nen, att bland Sldringarna fanns talrika
fciretagare, som utfcirt eget arbete och
sdllan hcirt till nigot annat pensions-
system dn folkpensioneringen. Numera
har ju situationen ftirdndrats sedan
fiiretagarpensionslagarna trdtt i kraft.
Skiil torde fcireligga att ndmna, att iiven
enligt en av Byrin fcir social forskning
Ar 1969 utftird underscikning rdrande
Aldringar var andelen fdr Alder, arbets-
ofcirm5ga och sjukdom som orsak till
upphcirande med arbete ndrmelsevis
lika stor som i nu ifrigavarande un-
dersrikning, ty av de utfrigade uppgav
da 51 olo, att de liimnat arbetet av
ndmnda hdlsoskdl.

Aldern vid avgingen fr6n arbetet
I detta sammanhang saknas skiil -ehuru frigan dr intressant - att gi
ndrmare in pi Aldern dA avgingen fr6n
arbetet sker, alltsi di envar person
faktiskt slutar upp att arbeta och som
i praktiken tenderar att sammanfalla
med vad som dr stadgat om pensions-
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Bild 2.
De aktivas uppfattningar om den liimpliga avgingsildern enligt den interviuades ilders-
grupp.

Sldern. Detta diirfijr, att Pensions-
skyddscentralens forskningsavdelning
hAller p& att fiirdigstdlla en undersdk-
ning i denna friga med rdtt vidlyftiga
rapporter. Nigra ord torde dock vara

Den intervjuades
Alder

25-49
50- 64

65-79

Uppfattningen om den ldmpliga tid-
punkten att ldmna arbetet befinnes
vara tydligt beroende av den intervjua-
des ilder. Ju yngre intervjuad, desto
liigre avgingsAlder tjnskade han. Av
bilden kan dessutom konstateras, att
isikterna mest ftirdndrades vid tiver-
gingen till Aldersgruppen 65-?9-
6ringar.

Utom betraktelsen mi liimnas 25-
49-iringarna, diirfcir att dessa i all-
miinhet inte torde begrunda frAgan i
samma min som Sldre personer. Det
oaktat mAste konstateras, att den ftir
ndrvarande allmdnnast praktiserade av-
gAngsildern, 65 &r, tydligt betraktades
som en ftir hdg 6lder att ldmna arbetet
vid. Endast drygt en tredjedel av de
intervjuade, som fyllt 50 5r, ansig en
6lder av 65 &r eller en htigre Alder
Itimplig ftir att upphcira med sitt ar-
bete. Vidare iir att mdrka, att iiven de
22

o255075
El -oo Z ot-o4 E os-

pi sin plats.
I bild 2 presenteras de Asikter aktivt

arbetande intervjuade i olika Aldrar
framfdrt om den fdr deras huvudyrke
ldmpliga avgAngsildern.

100 %

ifr6gavarande Aldringar som svarat,
dnnu var aktiva och sAlunda uppenbart
i biittre dn genomsnittlig kondition.

Det sagda mi vara tillfyllest ftjr att
visa trycket i riktning mot en allmiin
pensionsilder om 65 Ar. Tillika ftire-
ligger skiil ett erinra om att m&nga so-
cialpolitiska reformer ftirverkligats ef-
ter det den allmdnna opinionen mognat
i frigan. SAlunda torde den popularitet
en liigre pensions8lder iin den nuvaran-
de kunna betraktas som symptomatisk
fcir utvecklingens riktning. Aven i si
fall utgdr det praktiska genomfiirandet
av en l6gre pensions6lder ett problem
ftir sig: skall den allmiinna pensions-
ildern nedsdttas, skall pensionsildern
avtrappas enligt yrkesomriden eller
skall stadgandena om invalidpension
lindras betrdffande den iildsta arbets-
kraften.
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Statskontonet

Statskontorets pensionsavdelning om-
bestirjer i virt land arbetspensionerna
fcir c. 220 000 personer, som htjr under
statens pensionslagar. De personer, som
dr i tjdnste- eller arbetsfiirhAllande el-
Ier i annat motsvarande tjiinstgiirings-
fcirhillande till staten samt uppfyller
APL:s motsvarande villkor ifriga om
Alder, varaktighet, ftirtjiinst eller ar-
betstid, htir till kretsen fdr lagen om
statens pensioner (SIPL). T.ex. poli-
serna, posttjdnstemdnnen, fcirsvarsmak-
tens stampersonal, jiirnvdgstjiinstemdn-
nen, ldrarna vid statens skolor osv. dr
typiska "kunder" hos statskontoret. I
tilliimpliga delar dr dven personalen
vid ldroverk, samfund och inrdttningar,
som erh6ller statsundersttid beriittigade
till StPl-pension.

Statskontoret hade ursprungligen
inrdttats som ett verk, vilket ombesdr-
jer statens kassartjrelse. Denna uppgift
har statskontoret kvar, diirtill har kom-
mit bl.a. pensioniirsdrendena.

Utbetalningen av tjdnste- och arbets-
pensioner, ftirsdrjningspensioner enligt
lagen om skada, idragen i militiirtjiinst
och delvis av livriintor koncentrerades
5r 1943 till statskontoret. Ftir dessa
uppgifter inrdttades vid statskontoret
en skild byr6. Tidigare ombescirjde niir-
mast landskontoren utbetalningen av
pensionerna.

Aven beviljandet av tjiinste- och ar-
betsfcirhAllandepensioner, familjepen-
sioner och begravningsbidrag kon-
centrerades till statskontoret, detta fr&n
den 1 januari 1960. Ministerierna, de
centrala uimbetsverken och familjepen-
sionsverket hade handhaft de 6liggan-
den, ftir vilka nu vid statskontoret in-
rdttades en pensionsbyrS. Utbetalnin-
gen av pensionerna ombestirjdes av
pensionsbetalningsbyr6n. Dessa tvi by-
rAer htirde till Ar 1965 till den stats-
kontorets generaldirekt<ir understiillda
kassa- och riikenskapsavdelningen.
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Historik

Finlands eget statskontor grundades ir
1875. Diirf<jrinnan hade ifrAgavarande
iligganden handhafts av Finlands Bank.
I Sverige hade ett statskontor existerat
sedan 5r 1680. TiIl dess ankom verk-
samhetsomrAdet pA kammarkollegiet.



! L:ji

t r:":.
! ,. ,:1 ,l;,

Chefen fiir pensionsutbetalningskontoret, viceheradshiivding Liisa Kostian presenterar
utgiende pensioner ftir avdelningschefen, viceh[radshiivding Jyrki Jiiiiskeliiinen.

Sagda &r inrdttades vid statskontoret
en skild pensionsavdelning. Byr6erna
hade dittills haft en gemensam bitrd-
dande direktcir, vars tjenst ombildades
till avdelningschefstjdnst.

Generaldirekt<ir fcir statskontoret eir
professor Esa Kaitila. Chef fdr pen-
sionsavdelningen er vicehdradshcivding
Jyrki Jdiiskeldinen.

Ett problem: stor anhopning
av ansiikningarna
Statskontorets svAraste problem dr fcir
ndrvarande att anscikningarna hopats
och att behandlingen ger lingsamt. I
slutet av ir 1969 fanns 3 416 obehand-

lade ansrikningar. Siirskilt 5r 1969 tjka-
de antalet anscikningar kdnnbart. Ar
1968 inkom 7 895 ans<ikningar och redan
fciljande Ar mottog statskontoret 11705
anstikningar.

En orsak till cikningen av ans<iknin-
garna var den nya lagen om statens
familjepensioner. Lagen medftirde, att
antalet fcirm6nstagare tjkade till unge-
fdr det dubbla och lagen tilldmpades
retroaktivt dven pA pensionsfall, som
intrdffat under Ar 1967. En annan orsak
till cikningen var den lag om pension
f6r tjiinstemdn i statsunderstcidda in-
rdttningar, som trddde i kraft den 1. 7.

1969. En betydande civerfdring av an-
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svaret fdr pensionsskyddet frAn APL-
pensionsanstalterna till statskontoret
pdgir ddrftir. Aven samarbetet med
andra pensionsanstalter, bl.a. dvergAn-
gen tiII en gemensam blankett fcir pen-
sionsanscikan har <ikat anscikningarnas
antal. Krinnedomen om mcijligheten att
erhilla pension har blivit sttjrre och
invalidpension srikes i stcirre omfatt-
ning dn fcirut. Aven dessa omstdndig-
heter har cikat anscikningstraven i
statskontoret. De utgtir tillsammans
med arbetskraftens fitalighet orsaken
till att behandlingen av pensions-
anscikningarna rdcker ldnge.

Den lAnga behandlingstiden har na-
turligtvis raedfrirt ekonomiska sv&rig-
heter fcir mAnga pensionsscikande. Fcir
att fcirbdttra situationen hade statskon-
toret tagit ett initiativ till en s6dan
dndring av lagen om statens pensioner
och lagen om statens familjepensioner,
att ftjrskott pA pension och pA familje-
pension skulle kunna utbetalas. Re-
geringen tiverldmnade dven en propo-
sition i saken till riksdagen, som god-
kdnde den i juni i Ar. PA grund hdrav
finns mcijlighet att utbetala fcirskott pi
pension och p5 familjepension innan
slutligt beslut fattas i iirendet. Denna

I pensionsbyri,n sitter frtiken Ritva Leppio ja och riiknar ut pensionernas belopp med
en kontorsdator, som togs i bruk ftirra maj.
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mtijlighet har dven tillgodogjorts var-
f<ir varje dag nya frirskott tillkommer
fdr utbetalning.

De niirmaste milen
Statskontorets frdmsta mAl iir att fA

bort ndmnda anhopning av anstiknin-
gar. Fdr dndamAlet har under iret be-
viljats tilliiggsanslag ftir avltinande av
mera personal. Vidare efterstriivas att
fiirbdttra informationen till vederbii-
rande. Detta efterstrdvas bl.a. genom
en expedition ftir ridgivning m.m. som
rippnats i pensionsavdelningens botten-
v6ning (Kaserngatan 42). Modell hiirvid
har varit Pensionsskyddscentralens
motsvarande byr&. Ett annat medel har
varit att Astadkomma ett ndt av kon-
taktpersoner i ministerierna och de

centrala dmbetsverken, sammanlagt i
36 punkter. Genom kontaktpersonerna
kan tilldggsutredning inbegiiras frAn
sdkandena. Over hiilften av ansciknin-
garna pikallar tillSggsutredning, vilket
f<ir sin del ftirliinger behandlingen av
ansdkningarna.

Vidare dr en plan fiir grundande av
ett pensionsuppgiftsregister aktuell. En
arbetsgrupp inom finansministeriet har
uppgjort en plan f<ir dndamAlet. Enligt
denna skulle i sagda register antecknas
uppgifter om alla avslutade tjdnsteftir-
h&Ilanden, som kunde beriittiga till pen-
sion av statsmedel. Med registrets till-
hjiitp skulle kommunikationen mellan
de olika pensionssystemen ftjrbiittras'
Enligt uppskattning skulle till registret
Arligen inkomma c. 100 000 anmdlnin-
gar om tjdnste- eller arbetsftjrh&Ilan-
den, som upphdrt. Ett centralt Pen-
sionsuppgiftsregister skulle medftjra en

snabbare behandling av pensionsdren-
dena och underldtta sdkandet av pen-
sion. Di skulle de uppgifter, som re-
dan finns i registret, inte behtiva av-
ges i anstikan. Planen pA ett pensions-

uppgiftsregister dr ute p& remiss.

Samarbetet med de andra sYstemen

Sedan b<irjan av 61 1969 har gemen-

samma blanketter varit i bruk for sti-
kande av APL-, KAPL-, KTAPL-,
FdPL-, LFOPL och StPl-ilders- och
invalidpensioner. Pension kan stjkas
medelst en enda blankett dven i sA-

dant fall, att stikanden har r?itt till
pension frin olika pensionssystem. Den
anstalt, som mottagit en ansijkan, s&-

Iedes iiven statskontoret, itr skyldig till-
se, att ans<ikningen blir behandlad diir
den skall. FtSr familjepension har en
gemensam anstikningsblankett varit i
bruk frin bcirjan av innevarande Ar.

Statskontoret har i december 1968

anslutit sig till Pensionsskyddscentra-
lens pensionsfallsregister, som innehil-
ler uppgifter om pensionsanstalternas
pensionsavgdranden, anhiingiga arbets-
pensionsanstikningar och om Folkpen-
sionsanstaltens avgtirande i invalidpen-
sionsdrenden samt iiven de till Pen-
sionsskyddscentralen inkomna liikarin-
tygen. Statskontoret erhiller diirige-
nom uppgifter om till invalidPen-
sionstagare utbetalda dagpenningar,
om dvriga mtijligen beviljade pensio-
ner samt sagda ldkarutlAtanden. Stats-
kontoret f6r iiven uppgifter om de fall,
ddr en person, som erhiller statens in-
validpension, iter begynner arbeta. I
invalidpensionsdrenden har Statskon-
toret tack vare anslutningen till pen-
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sionsfallsregistret kunnat fatta beslut
i iirenden r<irande invalidpension pi 2

-4 veckor kortare tid iin ftirut.
Statskontoret har en representant i

den konsultativa kommissionen ftir in-
validitetsdrenden, som fungerar i Pen-
sionsskyddscentralen. Statskontoret dr
dven representerat i den av Pensions-
skyddscentralen tillsatta samarbets-
gruppen fcjr utvecklande av samarbe-
tet mellan de olika pensionssystemen.

Kostnaderna fiir pensionerna

Finansieringen av pensionerna har tra-
ditionellt ansetts h<ira till statens skyl-
digheter. Redan under de sista Artio-
dena av den svenska tiden utveckla-
des bestdmmelserna rcirande pension
fdr statstjAnarna. Det oaktat var pen-
sionsfrigan oltjst ftjr tjiinstemdnnens
stora majoritet dnnu dA Finlands skil-
des fr6n Sverige. Dock hade den prin-
cipiella uppfattningen blivit ridande,
att en tjdnsteman, som m6ste avgi dA
han uppnAtt en viss 6lder, eller insjuk-
nat i en obotlig sjukdom hade riitt att
vid sin avgAng erhilla pension i stiil-
let ftir ltin.

Statens pensioner finansieras med
budgetmedel. I budgeten beviljas fcir
SndamAlet ett tillriickligt belopp, till-
sammans med ldneutgifterna. Genom
statskontoret utbetalades senaste 5r
tiver en femtedel av alla i landet ut-
betalda pensioner. Statens pensionsut-
gifter och ltjnekostnaderna 6r ftjr ndr-
varande niistan i balans s6lunda, att
pensionsutgifterna utgtir ungefiir 25 0/o

av lcinekostnaderna.
Statskontoret anvdnder tvA slags ut-

betalningsteknik. Ftjr utbetalningen av

tjdnstemiinnens och arbetstagarnas ext-
ra pensioner evensom av familjepen-
sionerna anlitas statens datamaskin-
central. Kostnaderna per pension och
utbetalning dr 16 penni. Fcir familje-
pensionerna dr motsvarande kostnader
27 penni. Utbetalningen av dvriga pen-
sioner gtirs medelst egna adremamaski-
ner och kostnaden blir dfl tre penni per
utbetalningsg6ng och pension. Stats-
kontorets pensionsavdelnings totalkost-
nader dr 0,25olo av samtliga pensions-
utgifter.

Pensionerna

Av pensionssystemets 6lder beror, att
statens pensioner i medeltal 5r avsevdrt
h<iga. I juni 1970 utgjorde tjiinstemdn-
nens och arbetstagarnas personliga pen-
sioner i medeltal ?96,40 mark i m6na-
den. Vid samma tidpunkt var familje-
pensionens storlek 311,14 mark i mA-
naden. Pensionens storlek beror av
tjdnstetiden och ldnen. PA egen tjiinst-
giiring grundad StPl-pension kan ut-
gcira hcigst 66 0/o av lcjnen och frin det
sAlunda erh6llna beloppet avdras folk-
pensionens grunddel.

Statskontoret hade i slutet av 6r
1969 att utbetala 123 668 pensioner,
varav 42 900 var att betrakta som ar-
betspensioner och 16 783 var familje-
pensioner. Antalet pensioner kan ftir-
modas ytterligare stiga. Senaste &r an-
vdndes 572 miljoner mark till utbe-
talning av pensioner. Under de senaste
fyra 6ren har denna summa 6kat med
inemot 250 miljoner mark.

Statskontoret utbetalar pensioner och
ersdttningar av mingahanda typer.
Stcirsta delen av de pensioner stats-
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kontoret utbetalar iir Slders- och inva-
lidpensioner fcir statens tjdnstemdn och
arbetstagare, d.v.s. egentliga arbetspen-
sioner. Dessa, likasom de pi statstjiinst-
gciring grundade familjepensionerna
beviljas dven de av statskontoret. Den
ndstst<irsta gruppen iir de av olycks-
fallsverket enligt lagen om skada, 6dra-
gen i militiirtjiinst beviljade f6rscirj-
ningspensionerna till krigsdnkor och
krigs- och moderl<isa. Vidare utbetalas
familjepensioner, de av olycksfallsver-
ket beviljade livriintor till krigsinvali-
der, vilkas skadeprocent iir slutligt be-
stdmd, och de av socialministeriet be-
viljade invalidpenningarna. Vidare ut-
betalas extra krigspensioner till inemot
10 000 frontmiin. Extra statspensioner
utbetalas i allmdnhet till personer, som
blivit utanf<ir lagstadgat pensionsskydd.

Organisationen

Personalen vid statskontorets pensions-
avdelning bestAr av tjver 90 personer.
De dr ndrmast frirdelade pA pensions-
byrAn, pensionsbetalningsbyrin, re-
gistratorskontoret och expeditionen.
Sammanlagt har statskontoret i sin
tjdnst tiver 200 personer.

Vid statskontoret finns fcirutom pen-

sionsavdelningen statsskuldavdelnin-
gen. Avdelningarna dr understdllda di-
rektionen. Pensionsavdelningen dr
statskontorets stdrsta och avdelnings-
chefen iir medlem av direktionen.
Statskontoret bitrddes av en pensions-
ndmnd, som bereder principiella eller
eljest viktiga pensionsdrenden liksom
dven frigor r<irande extra pensioner.
Pensionsndmnden arbetar i praktiken i
samband med pensionsavdelningen och
dr inte nigon riittsmedelsinstans si-
som pensionsndmnderna vid Kommu-
nala pensionsanstalten och Pensions-
skyddscentralen. I statskontorets beslut
s<ikes ndmligen iindring direkt i htigsta
f cirvaltningsdomstolen.

De drenden pensionsanstalten be-
handlar utgrir en enhet fijr sig, ddr
avgdranderatten tillkommer chefen frir
pensionsavdelningen. Av direktionen
har i allmdnhet behandlats drenden,
ddr det dr fr6ga om familjepension en-
ligt den s.k. gamla pensionslagen ftjr
arbetsoftirmciget barn, som fyllt 18 6r,
eller om Aterstdllande av i den gamla
Iagen stadgad pensionsrdtt, som upp-
hrirt, drenden som f<irberedelsevis be-
handlats i statskontorets pensions-
ndmnd dvensom utlAtanden till hrigsta
fcirvaltningsdomstolen och ministeri-
erna.
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Fnin l6ns5kningsdornstolen

Utslag nr 4040/68/436;
givet den 15. 4. 1970

EJS, som dr ftidd den 7. 10. 1911, hade
varit anstdlld hos Oy VH Ab 15. 8. 60

-18. 9. 65 med en kjn om 801,25 mark
i mAnaden samt hos Oy T Ab 5. 4. 66-
16. 10. 67. Hos Oy T Ab hade han un-
der tiden 5. 4. 66-16. 11. 66 tjtinstgjort
som lagerarbetare med en m6nadskin
stor 555 mark. Sedan han insjuknat
hade han fr&n den 16. 6. 67, efter att
ha varit sjukledig under tiden 17. 11.
66-31.5.67, tivergatt till att arbeta
som kontorsbud och i l<in fitt 350 mark
i m6naden. Hos Oy T Ab hade hans
kin fcir hela tiden varit i medeltal
329,43 mark i minaden. Sedan EJS
hos pensionsanstalten scikt APL-inva-
lidpension, varvid han uppgivit, att han
den 16. 10. 67 upphtirt att arbeta pA
grund av sjukdom, hade pensionsanstal-
ten medelst beslut av den 29. 1. 68 be-
viljat EJS APl-pension till ett belopp
av 86,34 mark for tiden 1. 11. 67-31.
12. 67 och 93,72 mark i m&naden rdknat

frAn den 1. 1. 68. Vid faststiillandet av
pensionens belopp hade beaktats EJS:s
tjtinstetid hos Oy VH Ab 49 minader
med en m6nadsltin pi 801,25 mark,
medan betrdffande Oy T Ab beraknats
tjdnstgciringstid ftir tiden 5. 4. 66-1.
10. 66 eller 126 minader med en m6-
nadslcin pA 329,43 mark.

EJS s<ikte dndring i beslutet hos pen-
sionsndmnden och yrkade, att den pen-
sionsgrundande ltinen frir tjdnstgririn-
gen vid Oy T Ab skulle bestdmmas
vara densamma som den, enligt vilken
pensionen berdknats fdr tjdnstgtiringen
hos Oy VH Ab. Pensionsndmnden fcir-
kastade besvdren pA den grund, att
EJS:s arbetsofrirmAga begynt senare dn
inom ett 5r frin det arbetsfcirhAllandet
till Oy T Ab begynt och pensionsanstal-
ten vid s6dant fdrhAllande fcir pen-
sionens bestdmmande bort beakta sist-
ndmnda arbetsfcirhAllande och den ltin,
som utbetalats pA grund av detta.

EJS siikte dndring i frirsdkrings-
domstolen och yrkade, att den pensions-
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grundande lcinen skulle justeras betriif-
fande det sista arbetsfcirhAllandet en-
ligtT$2mom.APL.

Fcirsiikringsdomstolen fann, att EJS:s
pensionsgrundande ltjn hos Oy T Ab
fr6n den 16. 6. 67 pi grund av sjuk-
dom, sAledes av undantagsskdl, varit
lzigre dn hans kin i samma arbetsfcir-
hillande innan sjukdomen yppade sig,
under si l6ng tid, att den h<igre ltin
han erhcill som Iagerarbetare kunde
betraktas som stabiliserad. DA denna
omstdndighet hade en vdsentlig inver-
kan pi EJS:s pensionsskydd, beslot
fcirsdkringsdomstolen, med dndring av
pensionsndmndens och pensionsanstal-
tens beslut, att som grund ftir EJS:s
pension fcir tjiinstgciringen hos Oy T
Ab skulle betraktas den ftirtjdnst han
skulle haft i hdndelse han icke insjuk-
nat i november 1966, eller en minads-
lcin stor 555 mark samt Aterforvisade
drendet till pensionsanstalten ftir fast-
stdllande av pensionens storlek.

Fcirutsdttning fcir tilliimpning av 7 $

2 mom. APL iir, att tidigare htigre ldn
kan betraktas som stabiliserad och att
nedg6ngen i l<inen har en vdsentlig in-
verkan pi vederbcirandes pensions-
skydd. I mAnga fall har kinens belopp
i slutet av arbetsfcirhAllandet t.ex. pi
grund av sjukdom blivit liigre dn fdrut
och det vore oskdligt att denna om-
stiindighet skulle fA inverka viisentligt
pi pensionsskyddet. En tidigare hiigre
lcin kan betraktas som stabiliserad 6ven
efter en kort tid i arbete, sivida veder-
btirande uppenbart, om han icke in-
sjuknat, i fortsiittningen skulle fAtt en
lika stor ltin. Vid prcivning dr ndrmast
att beakta, huruvida ltinen i fortsdtt-

ningen sannolikt skulle varit densam-
ma, om inte undantagsskiil skulle ftjre-
kommit.

Frigan, ndr nedgAng i ltinen skall
anses ha viisentligt inverkat pA veder-
bcirandes pensionsskydd mAste avgtiras
fcir sig i varje enskilt fall. Ndrmast
skall uppmdrksammas den iindring av
pensionens belopp, som ftjranleds av lti-
nens nedgAng.

Utdrag ur 41051691434;
givet den 15. 4. 1970

Kommunalsekreteraren i L kommun
EHF, fddd den 16. 10. 1905, hade hos
Pensionsskyddscentralen anhillit om
utslag d6rom, huruvida APL:s stadgan-
den skulle tilldmpas p& honom i hans
befattning som kommunalsekreterare.
Medan han var kommunalsekreterare
hade EHF samtidigt pi grund av tidi-
gare tjdnstefcirhillande erhillit Slders-
pension av staten och kommunala pen-
sionsanstalten hade i anledning diirav
med stcid av 1 $ 8 mom. i kommunala
pensionsanstaltens pensionsstadga, an-
sett, att EHF inte skulle beviljas pen-
sion enligt sagda pensionsstadga. I sitt
utslag fann Pensionsskyddscentralen,
endr EHF i sin befattning som kommu-
nalsekreterare i L var att betrakta som
i 1 S 1 mom. lagen den 30. 4. 1964 om
pension f6r kommunala tjdnsteinneha-
vare och arbetstagare avsedd tjiinste-
innehavare och d& EHE:s rdtt till pen-
sion vid s&dant fdrh6llande, i enlighet
med stadgandena i sagda lag, bestiim-
des i grund av 1 $ 1 mom. 3) och 4)
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punkterna APL, med beaktande jdmviil
av stadgandena i 19 $ 1 mom. lagen
om pension fcir kommunala tjdnsteinne-
havare och arbetstagare, att stadgan-
dena i lagen om pension f<ir arbetsta-
gare icke skulle tillSmpas pA EHF fdr
sagda tjiinstefcirhAllandes del. Pensions-
ndmnden, diir EHF sijkte dndring, ftir-
kastade besvdren. Utslaget grundade
sig f<irutom pi de av Pensionsskydds-
centralen fiberopade stadgandena jiim-
vdl pi kommunala pensionsanstaltens
pensionsstadga.

Over utslaget anf<irde EHF besvdr i
ftirsdkringsdomstolen, som dock fann
att skdl inte fcirebragts till Sndring av
pensionsndmndens utslag.

Enligt 1 $ 8 mom. i kommunala pen-
sionsanstaltens pensionsstadga gdller
stadgans pensionsskydd inte kommu-
nalt anstdllningsf<irhillande under den
tid, da tjdnsteinnehavare erh6ller lag-
stadgad eller av offentlig sammanslut-

ning bekostad Alderspension pi grund
av tjdnstef6rh6llande. Ehuru EHF med
stcid av detta subsididra stadgande ftjr-
vdgrats i kommunala pensionsanstal-
tens pensionsstadga avsedd Alderspen-
sion, civergAr han inte fcir den skull
till APL:s tilliimpningsomr6de. Di en
person, sflsom i det ifrAgavarande fal-
let, verkar i kommunal tjdnst bestdms
hans rdtt till pension cnligt lagen om
pension ftir kommunala tjdnsteinneha-
vare och arbetstagare och den med
sttjd ddrav utfdrdade kommunala pen-
sionsanstaltens pesionsstadga och han
dger vid s6dant ftirhAllande i 1 S 1

mom. 3) punkten APL avsedd rtitt till
pension med strid av annan lag. Denna
rdtt m6ste anses tillkomma honom
dven om i kommunala pensionsanstal-
tens pensionsstadga avsedd pension
mcijligen pi grund av det subsididra
stadgandet i pensionsstadgans 1 S 8

mom. inte skulle erldggas.
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Bet5nkande om lnonlrnannaPensioner
Pensionssystemkommitt6en avldt den
15 september till statsridet sitt femte
delbetdnkande, som behandlade front-
mannapensioner. Kommitt6en f<ireslir,
att pension skulle beviljas s6dana 60

-64-Ariga frontmdn, som dr i behov
av ekonomiskt stod, och som icke er-
h&ller folkpension. Frontman vore per-
son, som erhillit frontmannasignum
fr6n militdrdistrikt. Full pension skulle
motsvara folkpension jiimte understtids-
tilltigg.

FnAgoF och svar'

Har pensionstagaren gltimts bort?
Varfcir frjrklaras iindringarna i pensio-
nen inte fdr pensionstagaren? TiII en
av mina bekanta utbetalade f<irsdk-
ringsbolaget pensionens indexf<irh6j-
ning tvA g6nger i januari, februari och
april utan att inneh6lla skattef<irskott.
I mars utbetalades pensionen till riitt
belopp, och f<irskottinnehillning verk-
stiilldes enligt tabellen 21,?5. I maj ut-
betalades pensionen till rdtt belopp,
och fr6n den avdrogs de felaktigt ut-
betalda indexfcirhcijningarna, men inget
skattefrirskott innehdlls. Anser bolaget,
att pensionstagaren behdver veta en-
dast pensionens belopp, som vdxlar hur
som helst? Varfijr begdrde bolaget inte
skatteboken? Kan man i dylika fall

En lag om frontmannapensioner bor-
de i kommitt6ens mening stadgas sna-
rast mtijligt. Lagens verkstdllighet
skulle ombescirjas av Folkpensionsan-
stalten. Pensionerna skulle bekostas av
staten. De Arliga kostnaderna har upp-
skattats bli 20 miljoner mark. Lagen
skulle gdlla cirka 40 000 mdn, av vilka
kanske var fjdrde eller drygt 10 000

personer skulle erhAlla Pension.

vdnta sig en utredning endast pi pen-
sionstagarens eget initiativ, och da
ocksi mycket motstrdvigt?

Sign: "Eihdn eldke ole anti"

Pensionanstalten svarar:
For att gdra utbetalningen av pensio-
nerna snabbare civergick vi frAn 1. 1.

1969 till ett utbetalningssystem med
tillhjiilp av datorer. Under civerg6ngs-
perioden intrdffade betrdffande signa-
turens bekanta det ytterst beklagliga
misstaget att indexfcirhcijningen vid
Arsskiftet berdknades dubbelt. En del
av den fcir stora indexfrirhtijningen av-
drogs frAn maj mAnads pension och en
del liit man helt och hAIIet bli. Saken
klargjordes fdr pensionstagaren i brev
av den 3. 9. 1969.

Pensionstagarna sdnder oss sina skat-
tebticker sedan de erhillit sina gamla
frAn oss. Emedan vi erhtill vederbti-
randes skattebok ftirst 20. 5. 1969 gjor-
des skatteinneh6llningen i mars enligt
av finansministeriet faststiilld tabell.



Anbetspensions-
inlonrnation
i nadion

att intressera. DA seriens syfte uttryck-
ligen dr att upplysa lyssnarna i arbets-
pensionsfr6gor, fiirsciker man under-
Idtta inldrningen av de viktigaste punk-
terna genom att upprePa dem i flera
olika sammanhang. HuvuduPPmdrk-
samheten fdsts vid Atgerder, som fdr-
utsdtter handlande frAn de ftirsdkrades
egen sida, sAsom kontrollen av arbets-
pensionsskyddet, anstikan om pension
och dndringssdkande.

Fcir studiecirklar vid folkutbildnings-
organisationerna har man sammanstiillt
ett informationshdfte pA 24 sidor. Hef-
tet baserar sig pi programmen och in-
nehAller ocksi repetitions- och diskus-
sionsfrAgor. Det kan bestdllas frAn
vuxenutbildningsredaktionen, telefon
44 lL 4113260. Genom att posta ett till
hriftet fogat kort till redaktionen har
lyssnarna mcijlighet att framfcira sina
isikter om programserien. En utred-
ning pA basen av dessa svar torde ge
radion och arbetspensionsinformerarna
vdrdefulla upplysningar om, huruvida
budskapet gAtt hem.

Lyssnarna kan dessutom sdnda frA-
gor om arbetspensionerna till redaktio-
nen. Denna samlar de frigor, som be-
drims intressera en stor del av lyssnar-
na, och l&ter sakkunniga besvara dem
i seriens sjunde program, som ger ut
l6rdagen den 19 december klockan 12.50
i finska riksprogrammet.

Ftir att informera de f<irsdkrade om
programserien och ftjr att underldtta
lyssnandet tillsdnds vissa tidnings-
grupper sammandrag av programmens
centrala punkter. Man hoppas, att in-
formationen om programmen skulle
publiceras alltid fcjre den dag, pro-
grammet sdnds ut.
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I november inleds i radion (i det finsk-
sprAkiga programmet) en av vuxenut-
bildningsredaktionen producerad pro-
gramserie, i vilken behandlas arbets-
pensioner. TilI serien hcir sex program
om tjugo minuter, och de sdnds i finska
riksprogrammet om lcirdagarna klockan
12.50 fr6n den 7. november. Repriserna
siinds i parallellprogrammet om ons-
dagarna klockan 19.00 med bdrjan frin
onsdagen den 11. 11. Programserien dr
redigerad av Keijo Kekola och
Pentti Kynncis.

Varje program utgcir en helhet med
arbetspensionslagarna understdllda per-
soners frigor och &sikter som stomme.
Dylikt material har konstaterats i all-
mdnhet 6ka sakprogrammens f<irmAga



Dugen inle
pensionen?
Pensionsskyddscentralen hAller som
biist pA med en utredning betrriffande
sAdana personer, som dr fridda efter
1. 7. 1897, och som kan vara bereitti-
gade till arbetspension men av en eller
annan orsak icke ans<ikt om den.
Grundpopulationen utgtirs av de per-
soner, som fyllt minst 70 6r och som
faller under arbetspensionslagarna. En
stor del av dessa erh&Iler pension. Nu
tjnskar man upplysningar om de cirka
7 500 personer, som blivit kvar sedan
man med en dator gallrat Pensions-
tagarna bort. Denna grupp best6r av
personer, som eventuellt iiger riitt till
pension, men fdr vilkas del inte veder-
bdrande uppgifter infrirts i registret.
Frin dessa gallras i Pensionsskydds-
centralen bort bl.a. de avlidna samt de,
vilkas KAPl-f<irtjdnster varit frir sm5
ftjr att berdttiga tiII pension.

Av undersdkningen framg6r, att efter
de olika skedena kvarstAr cirka 1 000
personer, som eventuellt dger rtitt till
arbetspension. Fdr kvinnornas del finns
betrdffande hdlften sAdana uppgifter,
som kan berdttiga till pension, av mdn-
nen har endast en fjdrdedel tillrtickliga
inkomster. Skillnaden beror ndrmast
p6, att det finns flera mdn inom KAPL-
branscherna.

Pensionsskyddscentralen uppmanar
de till pension beriittigade att anstjka
om pension. Dylika anstikningar hade
vid ingingen av augusti inkommit om-
kring sjuttio. Pensionstagaren kan trots
uppmaningen uppskjuta anscikningen
till en senare tidpunkt, varvid pensio-
nens belopp i allmdnhet stiger i mot-
svarighet till de inbesparade pensions-
raterna. Hiir lurar emellertid den fa-
ran, att den sAlunda uppkomna f<irh<ij-

ningen gir fcirlorad vid pensionens
samordning med folkpensionen.

Delegalionen l6n
lantlrnuksl6ne-
lagannaspensionsanstall
Sedan regeringsrAdet Martti Mden-
p d 5 tiverg&tt frAn finansministeriet till
kommunikationsministeriet har i stiillet
fcir honom till ledamot av delegationen
fcir Lantbruksfciretagarnas pensionsan-
stalt utsetts tiverdirekttir Pertti R i-
patti sisom representant fcir finans-
ministeriet.

Nya cinkulSn
Cirkuliir nr 12110 bercirde SterlAnerdn-
tan. Det distribuerades till de pensions-
anstalter som bedriver verksamhet en-
ligt APL.

Cirkuliir nr 13i70 berorde register-
bara tilldggsfcirminer. Det distribue-
rades till de pensionsanstalter, som be-
driver verksamhet enligt lagen om pen-
sion ftir arbetstagare och lagen om pen-
sion fcir ftiretagare.

CirkulSr nr 1.4170 bercirde den slut-
liga avgift fdr Ar 1969, som skall er-
tdggas frir Pensionsskyddscentralens
kostnader. Det distribuerades till de
pensionsanstalter, som bedriver verk-
samhet enligt lagarna om pension for
arbetstagare.

CirkulSr nr 15/?0 bertjrde ifyllande
av ftir6ldrad pensionsanstikningsblan-
kett. Distributionen skedde till de pen-
sionsanstalter, som bedriver verksam-
het enligt arbetspensionslagarna.

Cirkuldr nr 16/?0 innehtill villkor och
grunder ftir fribrev. Det utdelades till
samtliga arbetspensionsanstalter.



Uppgillen onr pensionslagaFtra
Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av
APL-, FdPL-, LFOPL- och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 30. 6. 1gT0
gdllande pensionerna till det antal och de belopp i medeltal, som nedanstiende
tabell utvisar.
Alderspensioner

Invalidpensioner

Alders- och invalidpensioner
Pension i medeltal mk/m6n

MAn

Dessutom erhous APl-tiu4ggspension av 84? av de ovannemnda Alderspensionstagarna med ettmedelbelqpp av 460 mk/mAn., och av 509 av invalidpenslonstagarna med ett midelbelopp av
334 mk/man.
Familjepensioner

Pension i medeltalPensionstagare
Mdn Kvinnor TotaIt Mdn Kvinnor

12 065
I 875
3 146

24 775
3 015
3 083

286
334
327

).45
147
151

17 086
133
331

I 231

35 873
368
856

t4 025

300
283

51
107

146
261
4t
,J

APL-pensionsanstalter
Pensionsf tjrsiikringsbol.
Pensionskassor
Pensionssliftelser

F<iPL-pensionsanstalterna
LFTiPL-pensionsanstalten

18 781

Pensionsanstalt

32 341

tot.

KAPL-
AIIa

t2 710
I 140
4 937

18 787
235
525

t2 794
51 t22 279 140

TotaIt

226
275

47
104
190

2L7
2L8
258

Pensionsanstalt

APL-pensionsanstalter
Pen s i onsf cirsiik ri n gs b ol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

Pensionstagare
Mdn Kvinnor Totalt

Pension i medeltal mk/mAn
Miin Kvinnor Totalt

192
218
243
203
iJo

52
tL7
165

10 009
775

3 074

L0 243
930

1 945

20 252
1 705
5 019

254
299
294

131
151
163

APl-pensionsanstalter tot.
FciPL-pensionsanstalterna
LF<iPL-pensionsanstalten
KAPL-pensionsanstalter

13 858
40
91

19 8r3

13 118
2t
6l

1 807

265
263

63
rzt

26 976
61

t52
2t 620

137
191
34
82

Alla arbetspensionsanstalter 33 802 15 007 48 809 180 130

Pensionsanstalt Kvinnor Totalt Kvinnor Totalt
APL-pensionsanstalter

Pensionsf cirsiikringsbol.
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

22 7L9
1 9r5
8 011

22 308
2 805
5 091

45 02t
4 720

13 102
320

139
148
155

206
218
252

APl-pensionsanstalter tot.
FtiPL-pensionsanstalterna
LFTiPL-pensionsanstalten

32 645
275
616

32 607

30 204
154
392

3 038

62 849
429

1 008
35 645

285
280

53
115

t42
25t

40
78

216
270

48
tt2

AIla 66 143 JJ IOO 99 931 199 r36 178

Pensionsanstalt
Ankor Barn

APL-pensionsanstalter
Pensionsf tirsdkringsbolag
Pensionskassor .........
Pensionsstiftelser .......

6 001
507

2 093

201
224
274

5 642
427
005

4 07t
390

1 0512
APl-pensionsanstalter totalt
FtiPL-pensionsanstalterna ..
LFdPL-pensionsanstalten ..
KAPL-pensionsanstalter

8 601
52
33

4 901

206
t77
59
93

8 074
50
2t

6454
Alla arbetspensionstalter 13 s87 165 12 801 10 463 23 264

Ovannemnda medelbelopp omfattar inte familjepensioner enligt APl-tiu5ggsfOrmenerna. Dessapensioners antal var 483 oc_!-medelbelopp 385 mk/mAn. Familjepension enliEI tiUeggsformAnernaerhtills av 468 enkor och 450 barn.

Mdn

Antalet Pension i
medeltal
mk/mAn

Pensionstagare

Totalt

I 713
817

3 0ri6
5 512

4t
53

4 857

13 586
91
85

I 502



R6srrrn6 en Inanc;ais

Lcs cotisations augmentent
(Article p. 3-4)

En dix ans d'existence, le r'6gime des pen-
sions du travail a 6t6 am6lior6 presque
chaque ann6e, 6volution positive qui ne va
naturellement pas sans influencer le prix
de la pr6voyance sociale. Aprds avoir fait
cette constation, I'auteur de I'article rappelle
qu'au moment de d6cr6ter Ia pension de
r6version on avait report6 d plus tard
I'augmentation des cotisations. A cet 6gard,
la modification de Ia loi n'entrera en
vigueur qu'au d6but de 1'ann6e prochaine.

On s'est efforc6 de limiter la hausse des
cotisations en en modifiant les bases du
calcul. Pour cette raison, ie taux de
I'int6r6t perqu sur Ies fonds pr6t6s aux
employeurs passera de 5 d 7 P. 100 au
d6but de l'ann6e. Cette augmentation rep-
r6sente environ un demi pour cent des
salaires des assur6s, ce qui fait que I'aug-
mentation de la cotisation TEL (pensions
des salari6s) sera proportionnellement moins
61ev6e - de 1/2 p. 100 environ. La cotisa-
tion TEL sera donc 6gale d 5,65 p. 100 du
salaire en moyenne.

Toutefois, comparativement ar ce supp16-
ment de financement, les d6penses relatives
aux pensions de r6version deviendront
quatre fois plus 61ev6es. D'autre part, les
autres pensions, en particulier leur reldve-
ment d'indice, n6cessitent aussi des fonds.
C'est ainsi que la prochaine augmentation
des cotisations TEL aura lieu au plus tard
au cours de la dernidre moti6 de Ia pr6sente
d6cennie.

Pour des raisons semblable: on reldvera
les cotisations LEL (pensions des travail-
leurs saisonniers) dans le courant des cinq
ann6es d venir. On a d6jA fix6 le premier
6chelon de cette augmentation; il est de 1

p.100 et portera d 6 p.100 du salaire la
cotisation LEL de 1'ann6e prochaine. II n'y
a cncore rien de d6cide en ce qui concerne
Ies cotisations des exploitants agricoles et
des autres travailleurs ind6pendants, mais
iI ressort des prescriptions sur les pensions
des travailleurs ind6pendants qu'elles sup-
porteront aussi une augmentation d'environ
un demi pour cent.

On peut dire que le niveau des avantages
offerts par notre r6gime des pensions du
travail correspond approximativement e
celui du r6gime su6dois ATP, si I'on tient
compte de l'Age de Ia retraite et d'autres
diff6rences. La cotisation ATP est toutefois

plus 6lev6e que Ia cotisation TEL et con-
tinuera d'augmenter pendant quelques
ann6es. Simultan6ment, Ies r6serves ATP
croissent d'environ sept milliards de couron-
nes par an. A la fin de 1970, elles s'6idveront
i environ 40 milliards de couronnes. Les
trois milliards de marks qui constituent
les r6serves du r6gime finlandais des pen-
sions du travail n'en repr6sentent que Ie
dixidme et les augmentations de cotisation
applicables maintenant n'am6lioreront pas
encore notre position vis-ir-vis des autres
pays nordiques.

La pr6voyance sociale progresse et son
prix augmente en m6me temps en ce qui
concerne les pensions nationales. C'est ainsi
que I'on propose dans le budget de I'ann6e
prochaine d'augmenter d'un demi pour cent
la cotisation de s6curit6 sociale des employ-
eurs. On se propose aussi de modifier Ia
r6partition de 1a cotisation en faveur des
pensions nationales. On veut par lir am6-
liorer notamment les revenus des retrait6s
qui ne sont pas assujettis aux lois sur les
pensions du travail et ne vivent que de la
pension nationale.

L'6ge de la retraite dans la m6tallurgie
(Article p. 5-9)
Une vaste s6rie d'6tudes sur I'Age de la
retraite dans les divers secteurs profes-
sionnels est actuellement en cours au Centre
Nationiil des Pensions du Travail. On es-
pdre pouvoir en tirer profit dans l'examen
concernant 1'6volution actuelle de l'Age de
la retraite. On se sert de questionnaires
imprim6s pour recueillir le mat6riel d'6tude
auprds des personnes priv6es, alors que les
entreprises fournissent les renseignements
sous forme de statistiques. On a d6jA donn6
les r6sultats obtenus dans I'industrie graphi-
que. Dans cet article on rend bridvement
compte des r6sultats du deuxidme rapport
de la s6rie, paru il y a quelque temps. Il
y est question de I'Age de Ia retraite dans
Ia m6tallurgie.

Au stade oi on en est actuellement, on a
trait6 ce mat6riel par I'analyse factorielle,
ce qui a fait ressortir les six facteurs
fondamentaux suivants: attitude vis-d-vis
de l'Age de la retraite, 6tat de sant6, condi-
tions de travaii, caract6ristiques propres au
travail, ainsi que fatigue physiques et men-
tale impos6e par le travail. On expose dans
cet article les points principaux par fac-
teurs.

36



La pratique observ6e dans les entreprises
m6tallurgiques envers l'Age de la retraite
est rigide et immuable. A part quelques
exceptions, I'Age de la retraite est de 65
ans. Les travailleurs et les cadres souhai-
tent quand m6me que cet Age soit sensible-
ment ramen6, principalement pour des
raisons de sant6 et pour la fatigue que
ce travail occasionne. Les statistiques
montrent d'ailleurs que dans la m6tallur-
gie ]es risques d'incapacit6 de travail sont
trds 61ev6s. Une partie des d616gu6s patro-
naux est aussi d'avis que l'Age de la retraite
pourrait ,6tre inf6rieur d 65 ans. D'autrepart, nombre des personnes interrog6es
considdrent qu'il serait n6cessaire d'as-
souplir Ia pratique actuelle en ce qui
concerne l'Age de la retraite.

L'enqu6te se poursuit dans plusieurs
secteurs professionnels.

Une montagne de projets sociaux
(Article p. 10-15)
Depuis l'ouverture, au printemps dernier,
de 1a pr6sente saison parlementaire, les
membres du nouveau Parlement ont pr6-
sentr5 un nombre record de projets de loi.
On en a compt6 2.716 au total dont plus
de 500 relatifs d Ia politique sociale. Sur
ces derniers, pas moins de 192 int6res-
saient la pr6voyance sociale. On rend
compte dans notre article desdits projets
de loi.

Les retrait6s et la vie active
(Article p. 16-22)
Il est ici question des retrait6s engag6s dans
la vie active ainsi que de I'Age normal de la
retraite et de l'Age de cessation du travail.
Les observations proviennent de l'6tude
"Pensions et revenus" dont nous avions
d6jir rendu compte dans notre num6ro 1/
1969. Pour r6unir Ie mat6riel de cette 6tude,
on avait proc6d6 i une vaste enqu6te auprds
d'environ 1.000 personnes Ag6es et de 1.000
personnes frapp6es d'incapacit6 de travail
ainsi que d'un nombre 6gal de personnes en
Age actif qui servaient de groupe de com-
paraison.

La participation i la vie active variait
avec 1es groupes. C'est ainsi qu'elle 6tait
presque six fois plus 6lev6e chez les per-
sonnes en Age actif que chez celles qui
recevaient une pension de retraite ou d'in-
validit6 conforme d la l6gislation sur les
pension nationales. Prds de 90 p. 100 des
personnes en Age actif travaillaient alorsque dans les autres groupes on n'en
comptait respectivement que 13 et 16 p. 100.

PIus du tiers des personnes engag6es dans
Ia vie active avaient atteint I'Age normal
de Ia retraite, c'est-d-dire l'Age auquel on
doit quitter son emploi. Cet Age 6tait en
moyenne de 63 ans. Quant d ceux qui
n'6taient pas engag6s dans 1a vie active,
plus d'un quart avait exerc6 un mr5tier ot
il y avait une limite d'Age. La moyenne y
6tait de 64 ans. Lorsqu'on demanda d ceux
qui s'6taient retir6s de Ia vie active ce
qu'ils pensaient personnellement de cette
limite d'Age, il apparut que les personnes
Ag6es 6taient nettement plus statisfaites que
celles qui 6taient frapp6es d'incapacit6 de
travail. Plus la moiti6 de ces dernidres
consid6raient en effet que la limite d'Age
appliqu6e dans la profession qu'ils ervaient
exerc6e 6tait trop 6lev6e, alors qu'on en
d6nombrait 25 sur cent chez les personnes
Ag6es. Dans les deux groupes iI y en avait
peu qui trouvaient que cet Age 6tait trop
bas, 2 p. 100 chez les invalides et 7 p. 100
chez les presonnes Ag6es.

L'Age de cessation du travail, autrement
l'Age auquel on abandonne r6ellement la vie
active, tend dans la pratique d se confondre
avec celui des prescriptions l6gales sur l'Age
de la retraite. Il s'ensuit que les 6valrrations
sur un Age convenable de cessation du
travail peuvent 6tre aussi consid6r6es
comme des 6vaiuations sur l'Age convenable
de Ia retraite. Quatre sur cinq des per-
sonnes interrog6es 6taient d'avis que I'Age
convenable de cessation du travail 6tait de
60 ans ou moins. Les personnes Ag6es se
distinguaient en cela qu'elles se pronon-
gaient plus souvent que les personnes ac-
tives et les invalides en faveur d'un Age
de cessation du travail sup6rieur d 64 ans.
I1 y a toutefois lieu de mentionner que plus
de la moiti6 des personnes dg6es pr6f6raient
un Age de cessation du travail inf6rieur ir
61 ans.

On peut donc constater que l'Age g6n6ral
de la retraite - 65 ans dans Ia pratique
actuelle - est l'objet d'une s6rieuse pres-
sion. Sachant que de nombreuses r6formes
sociales furent r6alis6es aprds que l'opinion
publiques s'y fut graduellement accoutum6e,
on est en droit de tenir la popularit6 ac-
tuelle pour un rabaissement de l,Age de Ia
retraite pour un signe pr6curseur du sens
de I'6volution future.

La Direction de Ia Tr6sorerie
(Article p. 23-28)
Poursuivant notre revue des instituts de
pensions, nous faisons maintenant connaiss-
ance avec la Direction de la Tr6sorerie. Ce
service, fond6 en 1875, s'occupe, entre
autres, des pensions du travail de 220.000
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fonctionnaires de I'Etat. Jusqu'd cette date
c'6tait Ia Banque de Finlande qui 6tait
charg6e de leurs affaires sociales' La Di-
r""ti5., de la Tr6sorerie est repr6sent6e
dans les organes du Centre National des
Pensions du Travail qui sont indispensables
d Ia coop6ration de ces deux instituts' De-
puis 1968 cette coop6ration porte aussi sur
Ies qttestions d'enregistrement.

que cela entrainerait d une vingtaine de
millions de marks par an' On propose que
cette loi soit ratifi6e le plus rapidement
possible.

Les pensions du travail sur les ondes

(Article p. 33)

Dans 1e cadre d'un programme 6ducatif
pour adultes, la radio finlandaise diffusera
iu mois de novembre une s6rie d'6missions
sur les pensions du travail. Cette s6rie se
composera de six 6missions de vingt mi-
nutes. Pour en faciliter I'audition on a
pr6par6 un petit guide. Les auditeurs
auront aussi la possibilit6 d'envoyer aux
responsables de ce programme des questions
auxquelles le Centre National des Pensions
du Travail r6pondra soit directement par
6crit, soit au cours d'une septidme 6mission.

Le tribunal d.es assurances
(Article P. 29-31)

Le tribunal des assurances est f instance
supr6me d laquelle on peut a,voir recours
a"'"t r.. qr"tiio.r. touchant les pensions
du iravait.-On a rendu compte dans.-notre
r"""u a" jugements rendus par ce tribunal

"u. iL u".i""t, de par la nature de I'affaire'

"L-i*po.tu"ce dint6r6t g6n6ra1' on pr6-
sente ici deux jugements.

La pension des anciens combattants
(Article P. 32)

Au mois de septembre, on d6posa devant
le Conseil des ministres un rapport oe

"L*ite dans lequel il est propos6 de ve-rser
une pension aux anciens combattants ages
J" od a 64 ans qui ont besoin d'une assist-
or-r"" 6"otto.t ique, ceci i moins qu'ils ne
iouctrent dejA la pensions nationale' Dans
sa forme int6grale la pension corre
I"o"aiuii d Ia pension nationale accrue de
i'liio.rtio" d'asiistance et serait pav6e sur
ies tonas de I'Etat. Serait consid6r6 comme
ancien combattant toute personne reconnue

"o--" tel par 1'administration militaire'
Cette loi int6resserait environ 40'000 per-
sonnes dont, selon les estimations, le quart
recevrait la pension. On 6value les d6penses

Une pension n6gligeable?
(Article P. 34)

Le Centre National des Pensions du Travail
procdde actuellement d une enqu6te sur
ieux des ayants droit 2r la pension du
travail qui n'ont pas r6clam6 leur dO.
L'objet de cette enqu6te est fourni par un
miLlier de personnes Ag6es de 70 ans que
l'on invite d venir toucher leur pension.

Le tableau de la Page 35

contient des donn6es sur les b6n6ficiaires
de la pension de retraite pour Ie deuxidme
trimestre de l'ann6e 1970. Outre les donn6es
num6riques sur les retrait6s on y trouve
aussi les valeurs en marks des pensions
moyennes.
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