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FOnetagatrpensionen
Sisom pensionspolitikens huvudsyfte betraktas ftjr ndrvarande
tryggandet av den aktiva tidens konsumtionsmiijligheter sivdl ftjr
ildringar och arbetsofcirmiigna som fiir familjer som fiirlorat sin
ftirstirjare. I praktiken innebdr ftirverkligandet av detta m51, att
pensionssystem enligt fiirtj[nstniv6n skapas och utvecklas, vilken
ftjreteelse tydligt kan iakttas i alla ldnder med hbg levnadsstandard.
Av vira grannlHnder har Sverige och Sovjetunionen redan fdr flera
ir sedan genomfdrt lagstadgade pensioner enligt fcirtjiinstnivin ftir
hela den arbetande befolkningen, och Norges nya pensionssystem
trddde i kraft frin biirjan av innevarande 5r. Aven i Finland gir
utvecklingen i samma riktning, och bevis hdrpi utgcir pensionslagarna ftir ltintagare, APL och KAPL, reformen av pensionssystemen i den offentliga sektorn och sasom den tills vidare sista
milstolpen anslutande till arbetspensionssystemet av familjepen-

i proportion till ftirtjdnsterna.
Virt lands pensionssystem 6r dock dnnu behiiftat med en lucka,
i det att pensioner enligt fcirtjiinstnivf,n saknas ftjr den del av
befolkningen, som utftir eget arbete, eller den s.k. ftiretagarbefolkningen. Med tanke pi den i btirjan nlmnda universella utvecksioner

lingsriktningen dr det tydligen blott en tidsfriga, ndr systemet med
ftiretagarpensioner kan inftjras Sven hos oss. Frin f6retagarnas sida
har man redan i flera Ars tid ging pi ging understrukit behovet
av pensioner i proportion till ftirtjdnsterna samt framstdllt krav pi
avhjdlpande av denna brist. Mycket enhdlligt erkdnns det ock, att
dessa krav dr berdttigade, nigot som ytterst tydligt framgick bl.a.
fcjre den senaste riksdagsvalen. Vid bedtimningen av fiiretagarpensionernas erforderlighet dr det skdl att dven minnas, att minga
Sldrande smiftiretagare
even inom lantbruket
till ftiljd av
- i virt ndden skdrpta konkurrensen och strukturfijrdndringarna
ringsliv niidgats och sannolikt i allt hiigre grad de ndrmaste tiderna
blir tvungna att instdlla sin fiiretagarverksamhet, varvid bristen
pi pensionsskydd framst&r som en synnerligen allvarlig friga.
Fiir sakens vidare utvecklande hos oss existerar det redan ett
betdnkande av pensionsskyddskommitt6n, vilket blev fdrdigt sistlidna februari minad. Vederbtjrande organisationer och pensionssystem har avgivit utlitanden tjver betdnkandet, och i de flesta
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av dem har i friga om huvuddragen kommitt6ns fcirslag omfattats.
Lagftirslagen i saken borde skyndsamt underst5llas behandling i
riksdagen, ty beviljandet och erldggandet av f6retagarpensioner
kan ingalunda btirja redan samma dag, di Iagarna godkdnns ddr.
Ftjmdn pensionerna utbetalas behtjvs det en teknisk beredningstid,
det behtivs tid fcir inftirskaffande av uppgifter om de pensionsgrundande f6rtjdnsterna och det behijvs tid fijr hopbringande av medel
fcir pensionernas erlaggande osv. Exempelvis i Sverige och Norge
ansigs det, att en mellantid om tvi 6r miste reserveras ftjr dessa
dndamil frin det pensionslagarna trddde i kraft tiII det att pensionerna bcirjade betalas. Di arbetspensioner 5t ltintagare hos oss
beviljats och erldgts redan i fem irs tid, dr det verkligen htig tid
pi att fdretagarpensionslagarna blir fiirdiga.
Varfdr drtijer man di med saken? Fr5gan orrr, i vilken proportion olika grupper i samhdllet skall delta i finansieringen av
f6retagarpensionerna, dr naturligtvis svir, men kan sdkert ltisas
genom saklig priivning. Statshushillningens anstrdngda ldge kan
ej heller utgtira n6got hinder, di det ftireslagna systemet, som
gradvis skulle trdda i kraft, icke under de ftirsta Sren skulle medftira nigra mycket h<iga pensionsutgifter. Missuppfattningar och
delvis 6ven frdmmande strdvanden synes ha blandat sig i saken,
och med dem som ftjrevdndning stiker man bromsa det konsekventa
utfytlandet av luckorna i pensionssystemet. Med fr5gan om fciretagarpensionerna har man pi vissa hill sammankopplat en reform
av vArt folkpensionssystem, nigot som givetvis dr en helt annan
sak. De ftirslag till dndring av folkpensionssystemet som framstdllts,
dr si kostnadskrdvande, att deras ftirverkligande icke vid denna
tidpunkt ens torde kunna tas under prdvning pi allvar. I v&r socialpolitik ar avsaknaden av ftiretagarpensioner ett si uppenbart missftirhillande, att det dr svirt att ftirsti de fdrslag, enligt vilka saken
dnnu borde begravas i en ny kommitt6. Nu btir man inte blanda
in olika saker i varandra, utan lagstiftningen om fdretagarpensioner btjr snabbt bringas under behandling i riksdagen och beviljandet av pensionerna komma i ging.
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ARTTURI SORATIE

St6nne srnidighet
i kneditliins5kni ngssyslernel
Arbetspensionspremierna innebdr en
kdnnbar dkning av arbetsgivarnas sociala kostnader, och ddrftir htir det som
en vdsentlig del till arbetspensionssystemet, att arbetsgivarna har rdtt att
5ter15na de till pensionsanstalten betalda arbetspensionspremierna ftjr att
f<irkovra sitt driftskapital. Dessa lin dr
ftirdelaktiga fcir arbetsgivarna speciellt
genom sin l8ga r[ntefot. Aven i friga
om sdkerheten f<ir lSnen har man den
ftirdelen, att sSsom sdkerhet i stdllet fcjr
normal sidan, exempelvis inteckning
eller bankgaranti, duger av Pensionsskyddscentralen beviljad kreditfcjrsdkring. Denna dr i normala fall fcirminligare fcir lintagaren. Sdkerheten ftjr
pensionsstiftelsernas och pensionskassornas placeringar och fordringar bdr
enligt lagen om pension fcir arbetstagare utgtiras av kreditfcirsdkring.
Pensionsskyddscentralens kreditfcir-

sdkring avviker vdseniligt frin de
kreditftjrsdkringar fiirsdkringsbolagen
beviljar samt frin bankgarantier i det
ifatl pant <iverlites som
motsdkerhet vid kreditfcirsdkringen,
ingen ftirsdkringspremie uppbdrs ftjr
den av dess sdkerhetsvdrde tdckta delen av det lAnebelopp, som skall garanhdnseendet, att

teras. Pantens sdkerhetsvdrde fasttdlls
Pensionsskyddscentralen med beaktande av realiseringsvdrdet av den
egendom, som utg6r pant eller ftjrem5l
fdr inteckning, och sisom norm har
frdmst de krav fciljts, som lagen om ftirsdkringsbolag uppstHller ftir vdrdepapper, som godkdnns sisom tdckning ftir
ftirsdkringspremiefond. S6lunda har
t.ex. i bostadsfastighet intecknade innehavarskuldsedlar normaliter godkdnts
till maximalt 70 % av fastighetens ftjrsiktigt berdknade dagsvdrde.
Ar 1966
tog man emellertid i bruk ett- nytt ftirfarande vid beaktandet av den till kre-

i

ditftirsdkringen h6rande sdkerheten.
Detta ftjrfarande, som miijliggdr an-

vdndning dven av svagare sdkerhet s5som motsdkerhet, har ndrmare belysts i
nr 2/1966 denna tidskrift.
Ftir kreditftjrsikringar, fijr vilka motsdkerhet icke stdllts, uppbdr Pensionsskyddscentralen kreditfcirsdkringspremie enligt faststdllda betalningsgrunder. N5r dessa grunder i tiden utarbetades, ftirsvirades saken av brist p& sta-

tistik. Det var klart, att skaderisken,
siledes mtijligheten att lintagaren

rikar i betalningssvirigheter, dr beroende av vederbtjrande ftjretags ekoE,

nomiska stdllning, men man miste av-

girra, huru ftiretagarens

ekonomiska

stdllning skall definieras; detta kan ju
i allmSnhet icke pA ett giltigt sdtt ske
enbart pi basen av balanserna, och
Pensionsskyddscentralen har ej heller
mtijligheter att i detalj ftirdjupa sig i
olika ftiretags bokftiring. Man stannade
vid, att kreditftjrsdkringspremien skulle vara beroende av ftirhillandet mellan ftirsdkringstagarfiiretagets nettof<irmtigenhet och frdmmande kapital.
Det frdmmande kapitalet kan erh5llas
ur ftiretagets balanser, och vid faststdllandet av nettoftjrmdgenheten kan

man mycket h6llbart sttjda sig pi
skattemyndigheternas berdkningar;
dessa gdller visserligen tret f6rut, men
di ftirfarandet tilldmpas pi alla ftjrsdkringstagare,

har denna

omstdndighet

ingen namnvdrd betydelse. Sisom nettofcirmijgenhet anvdndes betrdffande
andra 5n aktiebolag den beskattningsbara fiirmtigenheten, Sven pi basen av
produktiviteten. I vartdera fallet avdrages rdkenskapsirets eventuella ftjrlust.

I ljuset av hittills vunna erfarenheter ftjrfaller det, som om valet av fdrhillandet mellan nettoftirmtigenheten
och det frdmmande kapitalet till grund
fiir ftjrsdkringspremien varit en ltisning,
som trdffat det rhtta. En brist ligger
dock i, att det behdftas av en viss formalism. Ett ftiretag, som av skattetekniska skdl minskat sitt Srsresultat inom
de grS,nser bokftiringen medger, kan i
friga om syn till beskattningen komma
i en ofijrdelaktig sthllning. Av hdn-

syn till beskattningen kan man i
det frdmmande kapitalet innefatta

sidana belopp som exempelvis bestdll6

nings- och arbetsfdrskott, vilka sakligt sett dr fiirskotterad skuld. Sisom
skuld kan man Sven bokftira fcire-

tagets ansvar ftjr diskonterade aktiva
v6xlar eller avbetalningsavtal samt
delcredereansvar. Likaledes har vid

elverk och telefoninrdttningar anslutningsavgifterna ofta inkluderats i det

frdmmande kapitalet, ehuru de i sjdlva
verket dr jbmftirbara med eget kapital.
Fdr lindrande av inverkningar av den
vid kreditfiirsdkringspremiernas faststdllande tilldmpade, pi sitt sdtt ntid-

tvunga formalismen har man redan

hittills vid specialtarifferingarna

frSn

skulderna avdragit sidana poster som
byggnadsftiretagens arbetsf6rskott samt
elverkens och telefoninrdttningarnas
anslutningsavgifter, i den min de framgitt ur balanserna. I maj minad innevarande 5r faststdllde Pensionsskyddscentralens representantskap en justering av grunderna, enligt vilken frin
det frdmmande kapitalet avdrages 90 %
av det ddri ingiende beloPPet 1) om
beloppet vid konkurs skulle kvittas
mot pi aktivsidan upptagen egendom
(t.ex. arbetsftjrskott och ofullbordade
arbeten), 2) om beloppet grundar sig
pi sSdana vid rdkenskapsperiodens utging icke Ievererade omsdttningstill-

gengar,varom bindande bestSllning
gjorts, 3) om beloppet avser ansvar,
som fiiretaget blott i sdllsynta fall verk-

ligen ntidgas sti ftir (t.ex. diskonterade
aktiva vdxlar) och 4) om friga dr om
Denna justering
anslutningsavgifter.
av grunderna gijr det mtijligt att bdttre
dn ftirut beakta omstdndigheter, som
minskar det frdmmande kapitalet och
siledes ftjrbdttrar det till grund ftir
kreditftjrsdkringen Iiggande relations-

talet. En fiirutsdttning 5r emellertid, att
dessa omstdndigheter framgir av balanserna eller att tillriickligt h611bar
utredning om dem ges vid sidan av
balanserna.

En omstlndighet, som vdsentligt kan
medftjra dkning av det frdmmande kapitalet, men som itminstone icke direkt
framtrdder som tikning av nettof6rmcigenheten, dr investering, som skett
under rdkenskapsperioden. Investeringens verkan dr emellertid i olika fall
si olikartad, att man icke betrdffande
den kunnat fastsli nigon allmiingiltig
regel, utan siiker beakta sund investering i samband med specialtariffering.
Under de gingna Sren har ftirsdkringstagarftiretag mycket ofta iinskat,
att vid faststdllandet av fiirsdkringspremien eventuell sttjrre undervdrdering
dn normalt av omsdttnings- och anliiggningstillgingarna och ddri ingiende
dold reservering dven skall tagas i betraktande. Hiirtitl har Pensionsskyddscentralen emellertid icke i allmdnhet
haft nigra miijligheter. Undervdrdering
av anldggningstillgingar tar skattemyndigheterna i betraktande vid faststdllandet av den beskattningsbara f6rmtigenheten, och vdrdering av omsdttningstillgingar dr beroende av si
minga faktorer, att det inte utan noggrannare undersdkningar 5r mtijligt att
konstatera, huruvida undervdrderingen
av omsattningstillgingarna 5r sttirre 5n
normalt och i si fall hur mycket.
Den av representantskapet faststdllda
ovannamnda justeringen av grunderna
innehtjll Sven en annan, kanhdnda Snnu
viktigare dndring, som avsevdrt fiirenklar kreditfdrsdkringssystemet. Hittills
har kreditftjrsdkringspremien varit be-

roende av, huruvida kreditfiirsdkringen
Hr sHkerhet

ftjr iterl5ning eller ftir

p1a-

ceringsl5n. Ftjr den ftirra har premien
varit ldgre, emedan man utgitt ifrin,

att iterl5n Stnjuter ftjrminsrdtt vid
konkurs. Nu har emellertid Htigsta
domstolen i vissa fall ansett, att ftir-

minsr6tten ghller blott en liten del av
iterliningen. Di det silunda ej ldngre
var nigon orsak att tilldmpa en annan

premie, justerades betalningsgrunderna
si, att ftirsHkringspremien 6r densam-

ma i alla kreditfiirsdkringar. Den nya
premien ligger ungefdr mitt mellan
de tidigare, varftjr ftirsdkringspremien
vid placeringslin siledes nedgir och
vid 6terl6ning i nagon min stiger.
Samtidigt ftjrenklades betalningsgrunderna ftjr kreditftjrsdkring, som utgiir sdkerhet ftir indexbundet placeringslin, silunda att 30 /6 indexfdrskott ej ldngre uppbdrs. Den risk, som
l5nens indexvillkor och en l5nerdnta,
som dr htigre 6n grundrdntan, innebdr

ftir

Pensionsskyddscentralen, beaktas
genom htijning av den till grund ftir
premien liggande l6nesumman med ett
/o-belopp, som pi statistisk grund tills-

vidare faststdllts lill 16,5 lo.
Till sist dnnu nigra exempel pA premierna enligt de nya premietabellerna.
Om nettoftirmdgenheten utgtir minst
45 % av det frdmmande kapitalet,
kommer man till en minimipremie, som
dr 0,4 %. Ar sagda procenttal 30, 6r
premien 0,8 o/o, medan procenttalet 25
medftjr en premie om 1,5 /r. Atminstone ndr nettoftirmtigenheten dr mindre
dn 25 % av det frdmmande kapitalet,
dr det skdl att tivervdga stdllandet av
motsdkerhet.
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HEIMER SUNDBERG

lnternalionella
socialskyddsorganisationen 40 in
ISSA=s XY! genenallilnsarnling i Leningrad

Vid Internationella arbetskonferensen
ir 1927 diskuterade deltagarna en plan

om att bllda en sdrskild internationell
organisation, som skulle behandla frigor
gdllande sjukfiirsdkring och understddskasseverksamhet. Id6n vann Internationella arbetsbyrins varma bifall och pi
htjsten samma 6r samlades i Bryssel
representanter ftir nio mellan- och vdsteuropeiska ldnder fcir att besluta om
anordnandet av regelbundet Sterkommande internationella socialskyddsmtiten (Conf6rence internationale de la
Mutualit6 et des Assurances sociales,
fcirkortat CIMAS). Si uppstod Internationella socialskyddsorganisationen, fdrkortat ISSA
det nuvarande namnet
- som under Srens lopp
dr frin 5r 194?
- vdrldsomfattande orvuxit till en stor
ganisation. Dess medlemmar bestSr ftjr
ndrvarande av drygt 200 inom socialskyddet verksamma myndigheter, inrdttningar och sammanslutningar frin
tiver 90 olika l5nder.
Organisationen har ett eget sekretariat, som arbetar i Geneve, och den ordnar numera med tre 5rs mellanrum ge8

neralftjrsamlingar, till vilka socialfiirsdkringsexperter frin hela vdrlden anldnder ftir att utbyta erfarenheter och
Shtira redogdrelser fcir de senaste resultaten pi omridet. I samband med generalftirsamlingarna och dven under mellanperioderna samlas ISSA:s kommitt6er och arbetsgrupper ftir att behandla
dem anfcirtrodda specialfrigor. ISSA
har strdvat till att befrdmja Sstadkommandet av socialskyddssystem i utvecklingsldnderna och har ftjr den skull ordnat flere regionala mtjten i Asien,
Afrika och Latin-Amerika. Stor betydelse btir dven tillmdtas ISSA:s publikationsverksamhet, som sker pi ett flertal sprik och omfattar bl.a. kommitt6ernas tekniska rapporter samt flere tidskrifter sesom International Social Security Review, International Review on
Actuarial and Statistical Problems of
Social Security och World Bibliography
of Social Security.
En viktig betydelse inom ISSA:s
verksamhet ftir utredande av olika socialskyddsproblem och fcir utvecklande
av socialskyddssystemen btjr tillskrivas

det arbete, som utftjrs av organisationens permanenta kommitt6er och arbetsgrupper. De dldsta av dessa kommitt6er dr socialmedicinska kommitt6en (Medico-Social Committee) och
kommitt6en fcir understridskasseverksamhetsdrenden (Committee on Mutual
Benefit Societies), vilkas verksamhet
blev permanent f,r 1951. Fyra 6r senare
bildades kommitt6en fdr familjebidragsdrenden (Committee on Family Allowances) och kommitt6en fcir arbetsldshetsfcjrsdkring (Committee on Unenployment Insurance). Inom ISSA har

redan ldnge fdsts speciell uppmdrksamhet vid fiirsdkringsmatematiska och statistiska frigor. Fijr behandling av dessa
bildades 61 1957 en sdrskild kommitt6
(Committee of Social Security Actuaries
and Statisticians). Samma 5r grundades
en annan permanent kommitt6e fijr att
understjka fijrhindrandet av olycksfallsoch yrkessjukdomsrisker i arbetslivet
(Committee on the Prevention of Occupational Risks). Ar 1957 tillsattes ytterligare en tredje permanent kommitt6

(Committee on Organisation and
5r att utforska

Methods), vars uppgift

ett dndamSlsenligt ltjsande av organisa-

tions- och metodfrigor vid

social-

skyddets ftjrverkligande. De nyaste redan verksamma permanenta kommitt6erna, olycksfallsfcirsdkringskom-

mitt6en (Committee on

Insurance

against Employment Accidents

and

Occupational Diseases) och pensionsfiir-

sdkringskommitt6en (Committee on

Old-Age, Invalidity and Survivors'

Insurance) bildades 5r 1961. Inom ISSA

har ocksi frigor rtjrande rehabilitering
undersdkts. Fiir detta dndamil har inte
dnnu tillsatts nigon permanent kom-

mitt6, utan arbetet utftirs av en interimistisk arbetsgrupp. Aven rdttsvetenskapliga problem har behandlats i generalftjrsamlingarna och just nu ftjrbereds en sdrskild kommitt6, vilken till en
bcirjan torde komma att handldgga med
internationella socialskyddsavtal sammanhtirande frigor.
Senaste maj htills ISSA:s XVI generalfcirsamling, som fick en sdrskilt htigtidlig prdgel i anledning av 40-6rs iubileet. Mtjtet var ftirlagt till Leningrad
och till organisationens fiirfogande hade
stdltts det historiskt kdnda Tauriska palatset. I mtjtet deltog ndrmare 600 representanter frin 58 lander. Generalftirsamlingen iippnades av Sovjetunionens
socialminister L. P. Lykova. Vid mtjtet redogjordes fcir den senaste utvecklingen pA socialskyddets omride i olika
Idnder. Dessutom behandlades kommitt6ernas rapporter. I samband med

generalfdrsamlingen sammantrddde
dven de flesta av ISSA:s permanenta

kommitt6er och ddruttiver htills tvi diskussionsmtjten, det ena betrdffande informationsverksamhet och det andra om

sociala tjdnster. Pensionsfiirsdkringskommitt6en behandlade frigorna om
ftirhillandet mellan ilders- och invalid-

risker, om placering av pensionsfijrsdkringens fonderade medel och om av pen-

sionsinrhttningarna beviljade sociala
fdrminer vid sidan om pensionerna. Vid
ISSA:s ftirvaltningsrids sammantrdde
efter generalfcirsamlingen utsigs till ny
president fdr organisationen i stdllet
fiir doktor Renato Morelli, som Pi
grund av hdlsoskdl anhillit om befrielse, generaldirektiir Reinhold M e-

las frin

dsterrike.
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OLLI SIMOINEN

Pensionssliltelsernas lnivilliga
fi ll5ggspension sskydd

Di

lagen om pension fcir arbetstagare

(APL) trddde i kraft, medfcirde detta
betydelsefulla ftirdndringar fdr de redan verksamma pensionsstiftelserna.
Som en ftiljd av APL bildades tre slags
stiftelser, ndmligen de utanftjr APL

stiende stiftelserna, som erbjuder entilldggspensionsskydd, stiftelser,
som uppdelats i en A- och en B-avdelning och som uttjver sin tidigare verksamhet dven Stog sig att ombestirja
pensionsskydd i enlighet med APL,
samt de s.k. APl-pensionsstiftelserna,
som svarar endast ftir det lagstadgade

bart

pensionsskyddet.

TILLAGGSPENSIONSSKYDDETS
BETYDELSE

Att APL trddde i kraft ledde naturligtvis till ldttnader i pensionsstiftelser-

nas kostnader ftir det frivilliga tiltliggspensionsskyddet. Da de arbetstagare,
som h6r till stiftelsernas verksamhetskrets, rdtt s& ldnge varit anst5llda hos
10

sin arbetsgivare och silunda ofta
hunnit intjdna till full pension be-

rdttigande tjdnsteir, vilar trycket dnnu
i detta skede hflrdast pi tilliiggspensionsskyddet. Och det kommer att
rdcka flera 5r innan det flyttats tiver
pi APL. Men den lagstadgade familje-

pensionen, som inryckts i systemet,
har ju dock mdrkbart ftjrkortat denna
tid.

Inte en enda pensionsstiftelse har
hittills litit registrera tilldLggspensions-

i enlighet med 11 g APL. Hos
de arbetsgivare, som anordnat pensions-

skyddet

stiftelser, har i allmdnhet inte ftirmdrkts nigot intresse f6r en registrering av tilldggspensionsskyddet. Denna
brist pi intresse har piverkats av de
iterkommande dndringarna i de lagstadgade pensionerna och delvis ocksi
av den osHkerhet, som rider pi pensionsfronten. Tack vare APL har dock
betydande pi pensionsskyddet inverkande ftirbdttringar f6tts till stind fijr
det frivilliga pensionsskyddet. PensionsSldern, definitionen av arbets-

ofiirmiga, pensionsltinen, indexbundenheten och andra till pensionsskyddet
htirande frigor har i ett flertal pensionsstiftelser anordnats i enlighet med
stadgandena

i

APL.

PENSIONSUTBETALNINGAR

Enligt de senaste noggranna statistiska
uppgifterna frin 5r 1965 hade pensionsstiftelserna i pensioner utbetalat sammanlagt tiver 42 milj. mark, av vilket
belopp APL-pensionernas andel var
n6got under 7 milj. mark. Beloppen dr
dock inte sinsemellan jdmfiirbara,
emedan hdr medtagits bide stiftelser,
som beviljar endast tilldggspensionsskydd, och rena APL-stiftelser. Ett
riktigare jdmfdrelsetal fAr man frin
AB-stiftelserna, som under ndmnda f,r
i tilldggspensioner erlade 15 milj.
mark och i APl-pensioner 4 milj.
mark. De statistiska uppgifter, som i
sinom tid fis ftir 61 1966, kommer att
vara betydligt ftirmtnligare fiir den
Iagstadgade pensionen. Da man beaktar, att till verksamhetskretsen ftjr
de stiftelser, som beviljar tilldggspensionsskydd, htjrde c:a 130 000 arbetstagare, och att pensionstagarna var
civer 15 000, mdrker man att pensionsstiftelsernas betydelse som beviljare av
tilldggspensionsskydd dr synnerligen
anmdrkningsverd.

PENSIONSSTIFTELSERNAS

TILLGANGAR

Di

arbetsgivare ensam helt bekostar

pensionsstiftelsens verksamhet

i lagen om

har

det

pensionsstiftelser ansetts

ntidvdndigt att ge arbetsgivaren fria
hdnder vid tdckningen av pensionsansvaret. Detta gdller enbart det frivilliga pensionsskyddet, medan ftjr den
del pensionsskyddet anordnats i enlighet med PL, tdckningsfordringarna dr
desamma ftir pensionsstiftelserna som
ftir iivriga pensionsanstalter. Trots denna frihet har arbetsgivaren tjverftjrt
rdtt sE stora belopp till pensionsstiftelserna. Av samtliga pensionsstiftelsers
till 1 200 milj. mark uppgaende pensionsansvar har tdckning stdllts ftjr

60

%.

Sttirsta delen av pensionsstiftelsernas
medel har 6terl6nats till arbetsgivarna.
Annan placeringsegendom dr i fcirhillande till SterlSningen rdtt obetydlig. T.ex. vid utgingen av ir 1965 hade
arbetsgivarna som Aterlin erh6llit 80 ol

av stiftelsernas samtliga

tillg6ngar.
Inom stiftelserna har man sedan gammalt ftiljt samma princip, som numera

ocksi 6vriga

arbetspensionsanstalter

tilldmpar i den APl-enliga verksamheten, ndmligen att medel ges som I6n

tillbaka till den, som bekostar pensionsskyddet. Tack vare detta f6rfarande
har m6ngen sidan arbetsgivare, som
annars inte skulle ha rid att bekosta
ett frivilligt pensionsskydd, m6jlighet
att genom pensionsstiftelse anordna
tilldggspension ftir sina arbetstagare.
Pi senaste tid har i offentligheten i
kritiska tongingar talats om pensionsstiftelsernas tillg5ngar och uppmSrksamheten har speciellt riktats pi deras
jord- och skogsegendomar. Senast har
riksdagens grundlagsutskott fiist sin
uppmdrksamhet vid detta.
Vad betrdffar de av pensionsstiftelserna dgda fastigheterna, sA dger pen11

i detta nu olika slag
och fastighetsaktier till

sionsstiftelserna

av fastigheter
ett vdrde av 50 milj. mark. Av detta
utg6r 17 milj. mark andelen fcir jordoch skogsfastigheter, eller mindre dn
av pensionsstiftelsernas hela pensionsansvar. Om man som jdmftirelsetal
anvdnder vdrdet av samtliga tillgingar,
1,5

c/6

uppgar jord- och skogsfastigheternas
andel ocksi da till endast 2,3 %. I
skenet av dessa tal kan man konstatera,
att det frAn pensionsstiftelsernas sida
ingalunda varit friga om nigon placeringsverksamhet, som speciellt skulle
ha inriktat sig p5 jord- och skogsfastigheter, utan snarare att dessa utnyttjats
som placeringsobjekt i normal eller i
mf,hdnda mindre dn normal utstrdckning i ftirh6llande till tivriga placeringar. Det dr naturligt, att all pensionsstiftelsernas egendom, av viiket
slag den vara m6, dr skattefri upp till
det belopp, som dr ntjdvdndigt ftir tdckning av stiftelsens pensionsansvar, och
att pensionsstiftelserna i skattehdnseende btir ges samma stdllning som
andra pensionsanstalter.
Vid den i offentligheten framfcirda
kritiken har pensionsstiftelsernas verksamhet sammanblandats med arbetsgivaren och av ftirklaringarna har man
kunnat fi den fiirestdllningen, att arbetsgivaren skulle beviljas extraordindra skattel5ttnader ftir de medel han
tjverfdr till pensionsstiftelsen. Det beIopp arbetsgivaren dverftjr till tdckning
av sitt pensionsansvar 5r ju dock endast en kostnad fcir honom och dr vid
beskattningen avdragsgill sisom i allmdnhet ocksi tivriga sociala kostnader.
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Nigra extra skatteldttnader dr det
absolut inte friga om. Fcir dem, som
hcjr till pensionsstiftelsernas verksamhetskrets, dr ju ocksi det framtida
pensionsskyddet desto sdkrare ju mera
tillgrlngar stiftelserna dger.

DEN KOMMANDE UTVECKLINGEN

Att ftirutsp6 nigonting om utvecklingen
av det frivilliga pensionsskyddet ftjr
pensionsstiftelsernas del dr svirt. Det
finns sA minga pf, saken inverkande
faktorer, av vilka en av de viktigaste
5r skattelagstiftningen. Om det i de nu
gdllande skattelagarnas stadganden
ftjretas d,ndringar, som avser att minska
arbetsgivarens rdtt till skattefri <iverftiring av medel tiII pensionsstiftelserna
eller om betrdffande fdrutsdttningarna
fijr skattefrihet skulle stdllas begrdnsningar, som fdr arbetsgivaren innebdr
tilldggspilagor, de kommer den fri-

villiga pensionsstiftelseverksamheten
att avstanna. Den snabba uttjkningen

r,irt lagstadgade socialskydd har redan vdltrat tiver pi arbetsgivaren si
pass mycket extra pilagor, att arbetsgivaren vid en tilitagande konkurrens
inte har mcijlighet att upprdtthilla en
av

frivillig

pensionsstiftelseverksamhet,

om beskattningsfcirmf,nerna ftjrsdmras.
Det vore synnerligen beklagligt, om
utvecklingen av det frivilliga pensionsskyddet skulle gi tillbaka vid en tidpunkt, di man biirjat ftirstA betydelsen

pensionsskydd ftir arbetstagarna,
man genom lag i denna sak redan kommit ett l&ngt steg framit.

av

och

di

MARGARETHA AARNIO

Pensionstagal.en och
hans lackl6nening i Sovielunionen

Senaste april stod ovantecknad i tillfdlle att under tvi veckors tid bekanta
sig med det omfattande sociala arbete,
som fackfiireningsrcjrelsen i Sovjetunionen uttjvar. I det ftiljande fcirstjker
jag ge nigra glimtar av den del av
sagda verksamhet, som ansluter sig till

sovjetarbetstagarens pensionering.
lilderspensionen

Samtliga arbetstagare

h<ir till ett allmdnt

i

Sovjetunionen

pensionssystem.

Systemet, som utbetalar Slders-, invalid- oeh familjepensioner, fcirvaltas av
statens socialmyndigheter och fackfiireningsrtirelsen gemensamt.
Rdtten till ilderspension 5r beroende
av ildern samt av antalet tjdnstgdringsAr. Bestdmmelserna varierar betrdffande dessa och dr olika ftir de tre olika

arbetsklasser,

till vilka alla

arbeten

hdnftjrs. I s.k. vanligt arbete, d.v.s. den
klass, till vilka de flesta arbetstagarna

htir, hr pensionsildern fijr mdn 60

&r

och ftir kvinnor 55 ir. Ftir erhillande
pension fordras av mdn 25 och av
av kvinnor 20 tjSnstgtiringsir. En kvinna, som har uppfostrat minst 5 barn till
8 5rs 6lder erhtller emellertid Slderspension redan vid 50 5rs 61der, om hon
arbetat 15 6r.
I klassen farliga arbeten, som omfattar bl.a. under jordytan fdrsiggiende
arbete och arbete, som utftjrs i exceptionell hetta eller i annars hdlsovidliga
fcjrhillanden, 5r pensionsildern ldgst.
Mdn, som varit sysselsatta i dylika
arbetsftjrhillanden, erhiller pension di
de fyllt 50 6r och sedan de arbetat
minst 20 6r, och kvinnor df, de fyllt 45
5r och arbetat minst 15.
I den mellersta arbetsklassen, s.k.
svira arbeten, fordras av mdn 55 6rs
&lder och 25 irs tjdnstgdringstid, och av
kvinnor 50 6rs ilder och 20 6rs tjdnstg6ringstid.
Beviljande av ilderspension fcjrutsdtter i Sovjetunionen inte i princip, att
vederbtirande upphtir att arbeta. Om

full

IJ

han fortsritter med sitt arbete, kan
detta emellertid beroende av arbetets
art och lijnen inverka pA pensionens
belopp. Varje arbetstagare ansijker s5ledes i allmdnhet om Slderspension
genast di villkoren betrdffande Slder
och tjdnstgtiringstid tir uppfyllda. Det
organ, till vilket arbetstagaren di
frdmst vdnder sig, dr socialvirdskommissionen vid arbetsplatsens fackftjrening.

Fackfiireningens socialvirdskommission

I fackftireningsrtirelsens omfattande och
minggraderade organisation utgiirs i

varje sovjetrepublik det hiigsta organet
av ett gemensamt r6d ftir fackftirbunden i alla branscher. I hela Sovjetunionen Hr det Fackftirbundens Centralrid i Moskva, som hr det htigsta
organet. Den enskilde arbetstagaren,
t.ex. en, som ans6ker om pension, har
ndrmast att gtira med de ldgsta trappstegen i hierarkin, d.v.s. de fackfiireningsorgan, som verkar p5 arbetsplat-

samband med fabrikskommitt6ns val,
och ordftirandena dr medlemmar dven
i kommitt6n. Den, som valts till kommissionsordf6rande g6r en framstdllning om, vilka arbetstagare som i hans
tycke vore liimpliga som medlemmar i
kommissionen, och valet faststdlls av
fabrikskommitt6n. Pi de stdrsta arbetsplatserna kan dven flere parallella
kommissioner med likadan verksamhet
ftirekomma, t.ex. fijr olika avdelningar

i fabriken. Kommissionsordftirandena

erhiller utbildning fiir sina uppdrag vid
speciella kurser. Fackftirbundet anordnar en sjudagarskurs ftir nya ordftjran-

den, vartill ytterligare skolning ftirekommer. I allmdnhet stannar ordftirandena pi sina poster flere 6r, under
vilka de brukar utvecklas till kompetenta fackmiin pi de omriden, deras
kommissioner handhar.
Arbetstagaren vHnder sig siledes

till

en pi ovan anfdrt siitt bildad social-

di han uppnSr pensionsildern. Till kommissionens uppgifter hdr bl.a. att hjdlpa arbetstagaren
att uppgtira pensionsanstikan.

v6rdskommission,

serna.

som alla arbetstagare htir till
fackf6reningar i Sovjetunionen. Arbets-

Si gott

tagarna vdljer fackftireningens ledning
i val, som irligen ftirrdttas pi arbetsplatserna. Ftirutom fackfdreningens allmdnna ledning, som t.ex. i fabriker kallas fabrikskommitt6, finns det pi
arbetsplatser med minst 100 arbetstagare dessutom speciella fackftireningskommissioner, som handhar olika upp-

gifter. En sidan dr ocksi socialv6rdskommissionen, till vars verksamhetskrets pensionsHrendena hijr. Kommissionernas ordftiranden utses Srligen i
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Uppgiirande av ansiikan om pension
Pensionens belopp

5r i

Sovjetunionen

beroende av tjdnstgtjringstiden och ltinen. Endr pensionssystemet inte fijr
nAgot register 6ver arbetsftjrhillanden,

miste uppgifterna betrdffande dessa
insamlas di det blir aktuellt att ansdka
om pension. Som ovan konstaterats, fdr-

utsdtter erhillande av fuII pension i
normala fall 25 tj[nstgtiringsflr ftir mdn
och 20 fiir kvinnor. Pensionen varierar
fr6n 50 tlll L00 % av den pensions-

grundande ltinen, varvid de lSgavltinade har en htigre pensionsprocent dn de
hiigavltinade. Minimipensionen utgtir i
allmdnhet 30 rubel och maximipensionen 120 rubel i minaden. Den pensions-

grundande ltinen 6r lika med arbetstagarens medelltjn fiir de 12 senaste
minaderna eller, om vederbdrande si
tinskar, medelltinen fiir de 5 bdsta f,ren
av de 10 senaste.
Ar antalet tjdnstgtiringsir mindre 6n
det, som fordras ftjr full pension, utbetalas pensionen minskad i proportion
ti11 tjiinstg6ringsiren. 6verstiger Ster
tjiinstgtjringstiden 35 5r fiir min eller
30 5r fiir kvinnor, eller om det senaste
arbetsftirhillandet utan avbrott fortgitt en ldngre tid 5n 15 5r, hiijs pensionen. Rdtten tiII fijrbiittrad pension pi
grund av svflrt eller farligt arbete beror
av antalet 5r, under vilka dylikt arbete
utftirts. Di beaktandet av tjdnstgtiringstider och ltjner vid behandlingen av
pensionsansiikan helt beror av, huruvida stikanden han fiirete tillftirlitligt
bevismaterial om dem, dr infiirskaffandet av handlingar, av vilka sagda omstdndigheter framgir, av den stdrsta

ftir siikanden
I detta viktiga Srende ftr

betydelse

stjkanden

bistind av fackftjreningens socialvirdskommission. Denna granskar ftirst
gemensamt med arbetsplatsens ledning
stikandens arbetsbok, som i princip
borde omfatta anteckningar tiver ldngden pi s6kandens samtliga arbetsftirhillanden. Uppgifter om l6nen finns
inte i arbetsboken, utan hdr behtivs ett
intyg frin bokf6rarna pi den senaste
arbetsplatsen. Tycker arbetstagaren
emellertid, att hans medellijn fiir 5 6r
av de senaste 10 varit htigre dn medel-

Itinen ftir det senaste iret, och har han
under en del av dessa tjdnstgtiringsir
arbetat pi n6gon annan arbetsplats, inftirskaffar socialvirdskommissionen de
behcivliga liineuppgifter frin den
tidigare arbetsplatsen. Har denna upphijrt med sin verksamhet, fiirstiker man
fi uppgifterna frin ett allmdnt arkiv,
till vilket de arbetsplatser, som upphtir,
b<ir sdnda en ftjrteckning tiver sina arbetstagare jdmte uppgifter om ltiner
och tjdnstgtiringstider. Ar arbetsboken
bristfdllig, miste man genom korrespondens fcirstika utreda Sven tidigare
tjdnstg6ringstider. Kan hela tjdnstgtiringstiden inte bevisas med hjdlp av
normala handlingar t.ex. ddrftir, att en
tidigare arbetsplats upphtirt och att
ifrigavarande uppgifter saknas frdn
arkivet, kan den del av tjdnstgriringstiden, man inte kunnat redovisa ftir,
dock htigst hdlften av tjdnstgtiringstiden, beaktas pi basen av utlitande av
tvi eller flere vittnen. Hdrvid fordras,
att Stminstone ett av vittnena arbetat
hos samma fdretag under den tid,
stjkanden tinskar bevisa sig ha tjhnstgjort ddr, och att detta vittne genom
normala handlingar kan bestyrka sitt
eget arbetsftirhiltande. Endast di handlingar fiirkommit genom krig, naturkatastrof eller eldsvida, kan lindringar

i reglerna ftirekomma

och dven mera dn
hiilften av tjdnstgtiringstiden beaktas pi
basen av vittnesmil. Ftir ltineuppgifternas vidkommande fordras alltid officiella handlingar, och vid avsaknad av
sidana beviljas stikanden minimipension. Fackftireningens socialvirdskommlission bitrdder pensionss6kanden 6ven
vid infcirskaffande av vittnesmil angiende tjtinstgtiringstider.
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Pensionens beviljande

Avgiirandena i pensionsdrenden gdrs av
statens socialfcirvaltningsorgan. Aven i
dessa har emellertid fackftireningsrtjrelsen sina representanter. Beslut om
pensionens beviljande, dess bcirjan och
storlek avges av socialv&rdsavdelningen
i det distrikt, i vilket scikanden dr bosatt. Det beslutande organet dr en pensionsndmnd pi tre personer, av vilka en
dr socialvirdsavdelningens chef, en dr

ekonomichef i ifrigavarande distrikt
och en representant fcir fackfdreningarna.

Socialvirdskommissionen vid arbetsplatsens fackftirening sdnder pensionsansiikan med behcivliga handlingar och
utl5tanden till socialvirdsavdelningen.

Sedan den ndmnd, som besluter om

pensionen avgjort 6rendet, sdnder av-

delningen stikanden ett pensionsbrev
ftirsett med namn, fiidelsedatum samt
uppgift om pensionsgrundande ldn och
pensionens belopp. Ncijer sig stjkanden
inte med beslutet, kan han besvdra sig
och fir hdrvid 6ter bistAnd av fackftireningens socialvirdskommission. Besvdret behandlas sedan av den exekutiva kommitt6n vid Arbetarrepresentanternas distriktsr6d (eller stadsr5det)
i scikandens bostadsdistrikt.

Invaliditetsfallen

Vid invaliditetsfall dr frirfarandet vidkommande den egentliga pensionsansdkningen detsamma som vid ovan beskrivna Slderspensionsfall, men en skillnad hdrvid bestir av, att redan innan
ansijkan uppgtjrs, behandlas invalidi16

i en femmannagrupp, som bestir av experter. Samtliga lingvariga
sjukledighet till patienten fijr att yttersom pigitt ldngre dn 4 m&nader) sdnds
till denna sakkdnnargrupp, som bestir

tetsfallet

av tre specialistllkare (en inremedicinare, en kirurg och en neurolog), en
representant fijr fackfcirbunden och som
sakk6nnare fcir socialvirden i vederb<irande distrikt en jurist. Kommitt6n
kan antingen bestdmma om fiirldngd
sjukledighet till patienten ftjr att ytterligare ftilja sjukdomens utveckling,
eller konstatera arbetstagaren vara bestiende arbetsoftirmdgen. I det senare
fallet avger kommitt6n sitt utlitande
till den ndmnd, som bestdmmer om
pensionen, och fastslAr dven, till vilken
invaliditetsgrupp vederbtjrande htir.
Samtidigt dvervdger kommitt6n eventuella rehabiliteringsitgdrder. Invaliditetsklasserna dr tre: de helt arbetsof6rmdgna, som dr i behov av specialvird,
de helt arbetsoftirmtigna, som inte dr i
behov av sadan v6rd, samt de, som inte
dr i stind att utftira sitt fiirra arbete,
men som inte dr helt arbetsoftirmtigna.
Pensionens storlek beror bide av invaliditetsklassen och av den omstdndigheten, huruvida det dr friga om en yrkessjukdom, ett olycksfall i arbete
eller en s.k. allmdn sjukdom. Dessutom
inverkar pi pensionens belopp givetvis
dven ltinen och tjdnstgtiringstiden, s5som vid ilderspensionsfall. (Nigon

framtida tjdnstgtiringstid fir en arbetsofcirmtigen inte rdkna sig till godo.)
Expertkommitt6n sdnder sitt avgcirande ti11 distriktets socialvirdsavdelning, som fogar dessa papper till den
frin socialvirdskommissionen inkomna
pensionsansrikningen och bilagorna till

denna. Hdrefter avgiir ndmnden ndr invalidpensionen skall begynna, huru stor

den skall vara samt huruvida rehabiliteringsitgdrder skall vidtagas.

Den arbetande pensionstagaren och
fackfiireningen

pensionsildern i Sovjetunionen dr
mycket lig, fortsdtter en ansenlig del
av Slderspensionstagarna att arbeta
Snnu under de fijrsta iren efter pensionens beviljande. Detsamma gdller
ftir invalidpensionstagare, narmast di
fcir dem, som hdnf6rts till den tredje
invaliditetsklassen. Socialministeriet i
Ryska Federativa Sovjetrepubliken
uppger, att ca 75 (/o av de invalidpensionstagare, som hiir till den tredje invaliditetsklassen resp. 42 7, av dem,
som hdr till den andra, fortsdttningsvis
dr i arbete. I allmdnhet efterstrdvas att
omskola alla arbetsoftirmiigna under 25
5r till ett nytt yrke, men dven Hidre
omskolas i stor skala. Pi pensionens
storlek inverkar arbetets fortsdttande
olika beroende av, vad fdr slags arbete
man utfiir, i vilken del av Sovjetunionen man utfiir det samt Itinens storlek.
T.ex. de pensionstagare, som dr sysselsatta inom lantbruket, erh&ller alltid
fuII pension ut6ver 16nen. I flere arbeten, som anses vdrdefulla, utbetalas i
den europeiska delen av Sovjetunionen
lcin och 50 0,/6 av pensionen, medan i de
regioner, som dr tjst om Ural, 75 /6 av
pensionen utbetalas ut6ver ltjnen. I allmHnhet f&r emellertid ltinen och pensionen sammanlagt inte dverstiga 200
rubel i minaden. I civriga arbeten, t.ex.
i kontors- och byriarbeten, utbetalas

Di

en del av pensionen (30

rubel) till dem,

vilkas ltiner understiger 100 rubel, men
dr l6nen sttirre, faller pensionen helt
bort fiir den tid, under vilken vederbcirande arbetar.

Pensionen f<ir s6dan pensionstagare,
som dr i arbete utbetalas tiII honom i
samband med ltjnen ur arbetsplatsens
fackfiirenings budjet ftir sociala utgif-

ter.

Fackftireningens socialv&rdskomi dessa faII, att pensionen blir vederbtirligen utbetald.
Kommissionen ser dven till att de rehabiliterade eller omskolade invaliderna
fir s6dant arbete, som dr liimpligt ftir
deras krafter och fdrdigheter. Dessutom
skdter fackfdreningen om flere andra
sociala frigor ftir dessa liksom fiir tjvriga arbetstagare, t.ex. om sfldana, som
ansluter sig till semestern, eller om
platsarrangemang fiir sidana, som av
hdtsoskdl borde sandas till sanatorier
eller vilohem.

mission dvervakar

Pensionstagaren, som slutat arbeta och

hans fackfiirening

En pensionstagare, som slutat

fir inte mera sin pension fr6n

arbeta,
arbets-

platsen, utan utbetalningen iivergfrr till
att sktitas av distriktets socialvirdsav-

delning. Fackftireningen
emellert,id inte

bort

gldmmer
heller dessa pen-

sionstagare, utan dess medlemmar, som

utfdr frivilligt arbete, besdker di

och

da sina ftirra
hjiilper till med olika vardagsbestyr.
Som ett exempel pi denna verksamhet,
som ndrmast baserar sig pi kamratan-

arbetskamrater och

da, uppgavs hjiilp med reparation av
bostaden, vid anskaffande av ny bostad
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samt ordnande av platser i ildringshem
ftir sidana ensamboende tldringar, som
har svirt att klara sig pi egen hand.

Fackftireningarna str6var dven

till

att

siirja ftir pensionstagarnas trivsel bl.a.
genom att bjuda dem till sina kulturella och underhillningstillfdllen, samt
genom att sdnda grupper av amattirartister frin sin krets till t.ex. Sldringshem. Man strdvar till, att inte pensionstagarens alla band med den ftjrra

arbetsplatsen och kamratkretsen skulle
brista, att han inte skulle kdnna sig en-

sam och civergiven.

Ett vidstrickt ndt av frivilligt arbete
Hela det sociala arbete, som beskrivits
ovan, liksom dven det iivriga arbetet,
som utfdrs av fackfiireningarna pi lokal
nivi, utftirs i allmdnhet som ftirtroendeuppdrag utan lcin. En ansenlig del av
Sovjetunionens fackfdreningsmedlemmar, vilkas antal uppgir till ca 80 miljoner, utftir dylikt frivilligt arbete, som
pi ort och stdlle karaktdriserades som
"samhdlleligt". T.ex. i Ukraina, ddr anslutningen till fackfcireningarna dr ca
15 miljoner arbetare och studeranden,
fick vi veta, att ca var tredje medlem
deltar i det frivilliga, oavltinade sociala
arbetet. Endast ca 5 /o av de personer,
som inom fackfiirbunden handhar olika
uppgifter, Hr avl6nade. De personer,
som utftir frivilligt arbete, kommer ur
alla samhdllsskikt. Numerdrt sttirst dr
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givetvis den grupp, som utftir detta arbete pi sina egna arbetsplatser som
medlemmar av olika kommissioner etc.
Emellertid ftjrekommer dylika som ftjrtroendeuppdrag sktitta sysslor dven i
fackfiireningsrcirelsens hiigsta organ.
Siledes finns det t.ex. i fackfcirbundsriden fcir olika sovjetrepubliker kommissioner, ddr som frivilliga medlemmar fcirekommer bl.a. universitets- eller
htigskoleprofessorer pi vederbcirande
omride.
Det frivilliga arbetet uppmuntras
genom utdelning av premier, presenter
och diplom till dem, som utmarkt sig.
Dd man stod i tillfdlle att stifta bekantskap med detta arbete fick man
den uppfattningen, att ftir att en dylik
enorm kir av frivilliga skall kunna
uppsti krHvs det en speciell anda. En
sidan har fackftireningsrtjrelsen i Sovjetunionen ftjrmttt skapa i sina medlemmar. Deltagande i sktjtseln av de
gemensamma angeldgenheterna t.ex. pi
arbetsplatsen verkar vara si hcigt uppskattat, att det anses som en sjdlvklar
medborgerlig skyldighet, och att undvika detta deltagande anses motsvarande som avvikande och fiirkastligt. Det
dr ogiirligt att ens fijrstjka uppskatta,
av huru stor betydelse ftir t.ex. pensionssystemets fdrvaltningskostnader
den omstdndigheten dr, att hundratusentals arbetstagare varje dag anvdnder en del av sin fritid till att utan
ersettning handha uppdrag, som ansluter sig till pensionssystemet.

MATTI UIMONEN

Orn l6ns5kningsdortrslolens utslag
Bland ftirsdkringsdomstolens senaste
avgdranden finns tvi utslag gdllande
rdttskraften hos pensionsbesluten.

Nr

nr

1495/66/1239 (PSC:s registerkod

3.21.10)

: Arbetspensionskassan

hade

ftirkastat anstikan, endr s6kanden icke
innan sitt insjuknande hade ftirjdnat
den minimibelopp om 800 mk, som fcirutsdttes i 5 S 1 mom. och 7 $ 1 mom.
KAPL. Pensionsndmnden, hos vilken stikanden hade siikt dndring, hade ldmnat
drendet att bero vid arbetspensionskassans beslut. N6gon tid hdrefter inl6mnade sijkanden till arbetspensionskassan en ny anstikan utan att anfiira ny
utredning betrdffande sina KAPL-ftjrtjdnster. Arbetspensionskassan upptog
inte den nya anstikan till prcivning och
motiverade fiirfarandet med att frigan
om stikandens rdtt till invalidpension i
enlighet med KAPL redan avgjorts medelst pensionsnhmndens laga kraft vunna utslag. Stjkanden anf6rde besvdr vid
sivdl pensionsndmnden som fijrsdkringsdomstolen, vilka faststdllde arbetspensionskassans beslut.
Fcirsdkringsdomstolen

har i ett tidi-

gare utslag, nr 2991/66/387, ftjr vilket
redogjorts i "Arbetspension" nr 3/66,
ansett att pensionsanstalts ftirkastande
beslut icke kan vinna sidan rdttskraft,

att

pensionsanstalten skulle vara be-

rdttigad till att l6mna en ny anstikan
oprdvad. Av motiveringarna till detta
utslag framgir inte, om fdrsdkringsdomstolen anser, att beslut givet av
pensionsanstalt, som btir betraktas som
en privatrdttslig juridisk person, icke
utan uttryckligt stadgande i lag kan
vinna rdttskraft, eller om pensionsanstalts fiirkastande beslut skall anses som
ett negativt ftirvaltningsbeslut, som ju
icke erhiller r5ttskraft. Enligt fiirsdkringsdomstolens nu givna utslag blir
situationen en annan, om pensionsndmnden fastst6llt pensionsanstaltens
fiirkastande beslut. Di man inom rdttsvetenskapen anser, att ett i lagskipningsvdg givet faststdllelseutslag av ett
negativt fcirvaltningsbeslut icke erhiller
rdttskraft, torde man av fiirsdkringsdomstolens avgiirande i det aktuella
fallet kunna dra den slutsatsen, att
fiirsdkringsdomstolens stdllningstagande
bygger pi det ovan ftjrst ndmnda alternativet. Under den fcirutsdttningen vinner pensionsanstalts givna beslut rdttskraft endast i den utstrdckning 21 a g
APL utvisar.
Nr 686/66/439 (PSC:s registerkod nr
3.21.35): Ftjrsdkringsbolaget hade medelst beslut av den 29. 10. 1964 pi grund
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av en menadslcin om 528,94 mk beviljat
sijkanden invalidpension 93,45 mk per
minad frin 1. 4. 1964. Sedan fiirshkringsbolaget erhillit ny utredning, €rligt vilken scikandens lcin hade uppgett
till endast 248,02 mk i minaden, andrade fijrsdkringsbolaget den 12. 11. 1964
sitt tidigare beslut och sdnkte pensionen till 43,95 mk per minad frin pensionens begynnelsedag 1. 4. 1964. Diirefter hade ftirsdkringsbolaget dock i en

framstdllning till ftjrsdkringsdomstolen
anh5llit om att det frirst givna beslutet
av den 29. 10. 1964, sisom grundande
sig pf, bristfiillig utredning, mitte undanrdjas. I sitt bemcitande hade pensionstagaren framhillit, att hans pensionskin i verkligheten var 528,94 mk
i minaden, och fijr sin del yrkat att ftirsdkringsbolagets beslut av den 12. 11.
1964 sisom uppenbart stridande mot
Iag borde undanrcijas. Fcirsdkringsdomstolen konstaterade uttryckligen i sitt
utslag, att endr pensionsanstalt enligt
21 a g APL ofiirhindrad av tidigare beslut kan handldgga drende 6nyo endast
ifall friga dr om beviljande av ftirvdgrad fcirmin eller utiikande av beviljad
fijrmSn, iigde pensionsanstalten icke
rdtt att till stikandens nackdel dndra sitt
beslut av den 29. 10. 1964. Ftir den skull
undanrcijde ftirsdkringsdomstolen fcirsdkringsbolagets beslut av den 12. 11.
1964 och di fijrsdkringsbolaget icke fciretett sidan utredning, som skulle ha
givit sttid fijr en fiirnyad behandiing av
pensionsdrendet, fcirkastade ftirsdkringsdomstolen samtidigt ftirsdkringsbolagets anhillan om undanrdjande av
det den 29. 10. 1964 givna beslutet.
Det har framfiirts olika Ssikter ddrom, huruvida och i vilken utstrdckning
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fir rdtta sitt pi felaktiga uppgifter baserade beslut i en fdr
pensionstagaren ofcirminiig riktning.
Med hdnvisning till den i folkpensionspensionsanstalt

drenden tilldmpade frjrfarandet har man

ansett, att en dylik rdttelse dr tilliten,
om den inte utfcirs retroaktivt utan endast raknat frin den dag rdttelsebeslutet ges. Om rdttelse cinskats dven retroaktivt, har man ocksi cnligt den anfdrda Ssikten varit tvungen att ftilja det i
21 a g APL stadgade ftirfarandet. A
andra sidan har man dven ansett, att
stadgandena om "egen rdttelse" i 2l a
$ APL dr uttdmmande, varfcir dndring
av beslut till nackdel ftir pensionstagalen kan kornma ifriga endast genom att
hos fdrsdkringsdomstolen anhilla om
undanrcijande av det tidigare beslutet.
Fcirsdkringsdomstolens utslag, varom

nu dr fr6ga, visar att f<irsdkringsdomstolen intagit den sistndmnda stindpunkten.

Betrdffande rdttskraften hos pensionsanstalternas beslut kan man pi
grund av de hdr redogjorda avgcirandena konstatera, att pensionsanstalt
kan utan att anscika om undanriijande
av ett tidigare laga kraft vunnet beslut
pi eget initiativ uppta drendet tiII ny
handldggning endast di friga dr om beviljande av fdrvdgrad f6rmin eller utiikande av beviljad ftjrm&n. Pi ansdkan
av pensionsstjkanden eller -tagaren bdr
ocksi laga kraft vunnet besiut handldggas inyo, sivida drendet icke prdvats
i pensionsndmnden eller i frirsd,kringsdomstolen. Sjiilvklart dr, att pensionsanstaltens beslut inte heller i sAdant
fall fir leda till en minskning i den fcirmin, som beviljats medelst det tidigare
beslutet.

PENTTI AIRAS

Ny behandling aY pensionstrende

En pensionsanstalt kan handldgga ett
drende inyo, om friga dr om beviljande

av fiirvdgrad fcirmin eller uttjkande av
beviljad frirmin. Om denna sak stadgas
i 21 a $ lagen om pension frjr arbetstagare. De det stdndigt ftjrekommer
mycken brokighet vid tilldmpningen av
detta stadgande, torde n6gra synpunkter
vara p& sin plats.
I stadgandets 1 mom. ndmnes de fcirutsdttningar, under vilka ftirsdkringsdomstolen kan undanrcija i drendet tidigare fattat beslut. Dessa fcirutsdttningar
dr: att beslutet grundat sig pi oriktig
eller bristfdllig utredning eller uppenbart ej varit dverensstdmmande med
1ag.

Andra momentet gdller pensionsan"Di
friga dr om beviijande av fcirvdgrad
fcirmin eller utiikande av redan beviljad fbrmin, mi dven pensionsanstalten
utan hinder av tidigare beslut handstalten och dess text lyder s6lunda:

ldgga drendet 5nyo". Ordet "dven" hdnvisar klart till 1 mom. Jag finner, att

hela 21 a $ dr en undanrdjningsparagraf
rijrande ny behandling av drendet, och
mellan dess 1 och 2 mom. fiireligger
ingen annan skillnad dn att pensionsanstalten pfl i 1 mom. anfrirda grunder
p6 siitt och vis kan undanrcija tidigare
beslut, ftjrsivitt undanrtijandet sker frir
beviljande av fdrvdgrad fdrm6n eller
utrikande av beviljad fcirmin.
Di pensionstagare framldgger yrkande
pi rdttelse eller pensionsscjkande grir ny
ansiikan, bcir pensionsanstalten ha sidan utredning, som utvisar, att det tidigare beslutet grundat sig pi bristfiillig
utredning. Vid denna princip behiiver
man dock ej ovillkorligen fasth&Ila, di
friga dr om varaktigheten av arbets-

oftirhet. Hdrvid ldnder ofta

enbart

tidens ging till pensionsscikandens fbrdel sf,som ny utredning.
Pensionsanstalten har siledes orsak
att noggrant underscika den utredning,
som ligger till grund fiir yrkandet pi
rdttelse, och den, som ftir detta 6ndamil eventuellt pi tjdnstens vdgnar in21

fdrskaffas, och om man inte pi denna
bas kan konstatera, att det tidigare beslutet grundat sig pi bristfdllig utredning, bcir rdttelseyrkandet eller anh61lan om ny behandling av pensionsdren-

det

fcirkastas.

Med dessa rader har jag siikt ge ut-

tryck ftir tanken, att det inte dr orsak
att utan vidare "skrota ned" en process, som tidigare dgt rum i saken. DA
t.ex. ett mil varit fiire i alla tre instan-

ser och fcirsdkringsdomstolen konstaterat, att stjkanden icke dr arbetsofdrmtigen, btir pensionsanstalten, om den
med anledning av den nya anstikan
tjnskar bevilja pension ftir tiden fcire
dagen fUr fcirsdkringsdomstolens utslag,
till sitt ftirfogande ha sidan utredning
ftir sagda tid, som ftirsdkringsdomstolen
icke haft di dess utslag gavs. Syftet
med denna artikel dr ingalunda att fiirhindra siikandena att komma till sin
rdtt, utan att uttryckligen konstatera,
att det vid behandlingen av ansdkningarna dr skd,l att iaktta en bestdmd
ordning. S6lunda nir man den betydande ftjrdelen, att alla pensionsstikande
och -tagare intar samma stdllning.
I detta sammanhang torde jag dnnu
kunna bertira en praktisk fr6ga. Pensionsanstalterna tillsthlls ftir ndrvarande
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talrika sidana skrivelser frin pensionssdkande och -tagare, som inkommit till
pensionsanstalten efter det besvdrstiden
utgitt och av vilka det pi intet sdtt
framgir, att de vore avsedda som besvdr. En dylik efter terminens utging
anldnd skrivelse dr oftast blott en ftirfrigan, och det ankommer pi pensionsanstalten att besvara den. Det d,r skdl
att noga genomld,sa skrivelserna fbr att
utreda den omstd,ndigheten, huruvida
man i dem avsett att anstika om ny
behandling av pensionsdrendet. I pensionsndmnden har man i nigot fall varit tvungen att fatta ett sidant avgiirande, att en efter terminens utging
inkommen skrivelse tiversdnt till pensionsanstalten ftjr behandling s6som yrkande pi rdttelse. Jag anser s5ledes, att
en skrivelse, som efter besvdrstidens
slut inkommit och som icke dr riktad

till

pensionsndmnden och varav man ej

heller eljest kan sluta sig till, att friga
dr om besvdr, icke behiiver sd,ndas till
pensionsndmnden. Anftires i en skrivelse av denna typ uppgifter t.ex. om
tjdnstgciringstid eller fcirtjiinst, kan det
vara dndamilsenligt att behandla den
som rdttelseyrkande. 6ver beslutet med
anledning av detta yrkande f6r part anfcjra besvdr hos pensionsndmnden.

UNDERSOKT PA ANNAT HALL

lndustnil6netagens indinekla
arbetsknallskoslnaden r,rnder Aren
t952, l96t och 1965
Vid Ekonomiska Utredningsbyr6n

har

under ledning av dr Leo Paukkunen ut-

ftjrts en understikning av industriftiretagens indirekta arbetskraftskostnader

under Sren 1952, 1961 och 1965. Till de
indirekta kostnaderna har hdrvid rdknats de nettokostnader fciretaget f6tt
vidkdnnas fcir den lagstadgade och frivilliga socialverksamheten samt socialverksamhetens ftirvaltningskostnader.
De lagstadgade kostnaderna ftjrorsakas
n5rmast av fritidsltiner (sisom semesterersdttningar, fridagsltiner samt lijner
och ersdttningar fdr sjukdomstid), och
vidare av premierna fdr olycksfalls- och
arbetspensionsfcirsdkringar samt av deltagandet i finansieringen av det allmdnna socialskyddet. Till de frivilliga kostnaderna rdknas 6ter finansieringen av
ftiretagets <ivriga ekonomiska, sanitdra
och andliga socialverksamhet samt understtiden till de organisationer, som
verkar pi det sociala omridet.
Alla ovanndrnnda arbetskraftskostnader har i understikningen angivits i
procent av de f6r arbetstid betalade ltjnerna och de har s6rskilt ftir de lagstadgade kostnadernas del i de flesta
fall kunnat rdknas ut direkt ur ftiretagets bokftiring. Ftir de frivilliga utgif-

ternas del har uppgjorts detaljerade anvisningar fcir utrHkningen i de olika fallen. Dessutom har man i en del fall fitt

lov att anvdnda uppgifter, som baserat
sig pi uppskattning, varvid uppskattningen har utfdrts av dem som besvarat fiirfrigningarna eller i samarbete
med dem.

Om man betraktar fciretagens indirekta arbetskraftskostnader ur fiiretagens arbetstagares eller fcirm6nstagarnas synvinkel, si miste man konstatera,
att de pi detta sHtt utrdknade kostnaderna inte alltid helt motsvarar de ftirminer, som arbetstagaren egentligen

fir

av denna verksamhet. Det har emellertid konstaterats, att en mdtning av
socialverksamheten inte torde kunna
utftjras pi annat sdtt 5n med kostnaderna som mittstock.

EnIigt understjkningsresultaten (jfr
tabell 1) har de indirekta arbetskraftskostnadernas andel av de fiir arbetstid
betalade liinerna stigit kraftigt. Ar 1952
var denna andel 21,0 /6, ir L96l 22,7 Vo
och enligt de prelimindra uppgifterna
ftir 61 1965 28,0 %.Pe grund av hiijningen av socialskyddsavgiften kan fcir
5r 1967 ftjr hela den fabriksindustri,
som drivs i ftiretagsform, andelen be23

Tabell I

De indirekta arbetskraftskostnaderna vid den i fciretagsform drivna fabriksi procent av de ftir arbetstid betalade lcinerna under 6ren 1952, 1961

industrin
och 1965.

Kostnadernas 7o-andel av l6nerna iir

Industrif<iretagens indirekta arbetskraftskostnader

lagstadgade nettokostnader

- frivilliga nettokostnader
- f6rvaltningskostnader
rdknas

till

29,0

9.1

.

Sammanlagt

Uppenbarligen har

det tillskott, som arbetspensionsavgifterna pi 196O-talet medfijrt, kraftigast
inverkat pfl stegringen. TilI denna del
kan uppgifterna fdr ir 1963 ocksi vara
exceptionella. Sdkerhet hbri kan erhf,l-

1952

1961

1965

14,0

17,3

22,1

6,8

5,1

5,1

0,2

0,3

0,2

1,0

22,7

28,0
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las efter det den utredning, som Ekonomiska UtredningsbYrin och Pensionsskycldscentralen gemensamt utftir
betrd,ffande utvecklingen av arbetspensionssystemets finansiering frin 5r
1962, har blivit fiirdig.

Land s ko rrr rrr u ne linals

soeialutgilteF 1966

Vid de finska landskommunernas fcirbunds forskningsavdelning har pi basen av de uppgifter, som ingir i kommunernas budgeter, uppgjorts en statistisk utredning iiver utgifterna fdr de
sociala uppgifterna i landskommunerna
5r 1966. Underscikningen I ) omfattade
401 av f<irbundets medlemskommuner.

Vid bedtimningen av socialutgifterna
kan man fdLsta avseende sivdl vid de
tjdnster kommunen tillhandahillit som
vid den btirda utgifterna medftjrt fcjr
kommunen. Utgifterna per invAnare anger de tjdnster kommunen tillhandah5l1)

Aino-Elina Miikimattila:

So-

siaaUsten tehtdvien menot maalaiskunnis-

sa 1966, Maalaiskunta 6-7/1967, ss. 404-

408.

t4

lit och nettokostnaderna per skattdre
ger ftir sin del en bild av den ekono-

miska bcirdan.
Enligt understikningen var utgifterna per inv5nare i samtliga kommuner i

medeltal 73 mk. De minsta utgifterna
var 29 mk och de stiirsta 134 mk. De
sistndmnda talen visar den stora variationen hos utgifterna. Sammanlagt 57 cl
av kommunerna var sidana, diir utgifterna per invinare 15g under medeltalet.
Den vanligaste storleken f<ir socialutgifterna per invinare var 61-70 mk. TiIl
denna grupp kunde hdnfciras ungefar
24 l,( av de undersdkta kommunerna.
DA man undersdkte utgifterna per invinare ldnsvis konstaterades, att de var
sttjrst i Nylands ldn (91 mk) och minst i

Vasa ldn (57 mk). 6ver 80 mk nidde
jdmte Nyland endast Tavastehus lhn
(86 mk).

L,ejonparten av utgifterna, i medeltal
44 cl., utgjordes av utgifterna ftir kom-

munal- och frldringshemmen samt irvrig
anstaltsvard. Di den procentuella andeIen ftir denna utgiftsgrupps del varierade mellan 5 och 65 /r, fEr variationen mellan socialutgifterna i de olika kommunerna sin ftlrklaring just av
anstaltsv6rdens andel. De ndststcirsta
utgiftsposterna utgjordes av kommunernas andel i folkpensionens sttjddel.
Deras andel av samtliga utgifter var
Idnsvis 17-31 (,i och kommunvis 1231 /., medan medeltalet var 23 of,. Forvaltningskostnaderna frjr socialvirden
var i medeltal B och den cippna virdens procentuella andel i medeltal 10 _rii,
av samtliga utgifter. Ftjr den rippna vflrdens del rdrde sig variationen frir de
olika kommunerna mellan 2 ochr 14 ,ii
Av de iterstiende utgifterna var barnhemmets och
andel i
-trddgflrdarnas
medeltal 5 o/(,, utgifterna fcir hemvirdsverksamheten och kommunernas andelar i kommunsammanslutningar vardera i medeltal 4 cl , ocLr andelen fijr
den tippna virden inom barnskyddet
, (/
.

Nettokostnaderna ftjr de sociala uppgifterna var i samtliga kommuner i me-

deltal 2,90 penni per skatcire. Variatio-

nen mellan de olika kommunerna rtirde
sig frin 1,20 till 5,20 penni och mellan
de olika ldnen frin 2,50 till 3,50 penni.
Detta visar, att en avsevdrd skillnad
f<ireligger betrdffande sivdl tjdnsternas
standard som den ekonomiska bcirda de
medfiirt.
Anstaltvirdens andel av nettokostna-

derna ftjr de sociala uppgifterna var i
samtliga kommuner i medeltal 35 %, av
nettokostnaderna. Kommunernas andelar i folkpensionens sttjddel utgjorde fiir
sin del 3l c/" av nettokostnaderna. Den
rippna v6rdens andel var ddremot endast 9 11 . En lika stor andel hade ocks5
socialvArdens fcirvaltning. Barnskyddet
utgjorde B l, kommunernas andelar i
kommunsammanslutningar 6 ci och
hemvirdsverksamheten 2 fl av de civriga nettokostnaderna.
Vid understikningen fciretogs ocksi
en utredning av korrelationen mellan
kommunens storlek och fiirh6llanden
mellan socialutgifterna och nettokostnaderna. Ddrvid konstaterades, att den
ekonomiska btirdan i kommuner med
mindre dn 6 000 invinare i allmdnhet dr
relativt sett stcirre dn de erhillna tjdnsterna. Situationen dr en annan om man

betraktar korrelationen mellan de
skattbara inkomsterna i kommunen och
frirhAllandet mellan socialutgifterna
och nettokostnaderna. Ndr medeiinkomsten stiger, rikar socialutgifterna
per inv6nare, men nettokostnaderna per

skattcjre sjunker. En h<ijning av lev-

nadsstandarden <ikar med andra ord de
ansprik som stdlls pi kommunens

tjdnster, vilket 6 sin sida fdrorsakar en
fiirdndring av utgiftsstrukturen.
Socialutgifternas struktur har i hcig
grad frirdndrats under de senaste 10
6ren. Fdrvaltningskostnadernas andel
har t.ex. stigit frin 6 till 8 ft , men den
<ippna v6rdens andel har sjunkit frin
21 till I i( .Pe fiirdndringen av utgiftsstrukturen har inverkat ftirutom den
hrijda levnadsstandarden effektiveringen av fcirvaltningen och framftjrallt fcirbdttringen av socialskyddet.
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Pulrlic nelations och
nelationeFna lil! pnessen vid ISSA:s
rn6te i Leningnad
Vid Internationella socialskyddsorganisationen ISSA:s generalfiirsamling i

Leningrad stod pi programmet dven en
s.k. rundabordskonferens om public relations pi det sociala omr&det och ddrtill htjrande pressfrigor.

Saken hade

varit ftire redan vid
i Washington 61 1964.

fciregiende mtjte

Di

det

i 40 medlemsstater i organisatio-

nen utkommer ca 200 sidana publikationer, som behandlar enbart till social-

skyddet anslutna frigor, och di det
dessutom dr k5nt, att social hjiilp i stor
utstrickning dven av okunnighet icke
ansdkes och erhilles, ansigs det motiverat att understika informationsfrigan
vidare och stika utveckla omridet
framit. I Leningrad htills inledningsanfiirandet av en representant fiir familjeunderstiidskassornas centralftirbund i
Frankrike (U.N.C.A.F.).
I sin framstdllning konstaterade denne, att den public relation, som anstalterna fijr socialskydd bedriver,
varken 5r reklam i kommersiell be-
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mdrkelse eller propaganda. Den bijr
si goda relationer som
mtijligt till de medborgarkretsar, som
sijka bygga upp

den sociala lagstiftningen berdr, och bemiida sig om att skapa en gynnsam

atmosfdr med tanke pA framtiden. I
detta avseende biir man dven beakta de
mtijligheter skolorna och det dvriga
undervisningsvdsendet erbjuder.

Efter detta anfiirande redogjorde
flera representanter ftir det egna

landets public relations och den erfarenhet som ddrvid vunnits. Speciellt
motiven och metoderna vid informationen varierar i htig grad, i det att talarnas framstallningar berdrde ndstan alla
synpunkter pi systemen i utvecklingsIdnderna oeh de i friga om socialskyddet redan ldngst komna staterna.
Relationerna till pressen och public
relations i allmdnhet konstaterades vara
frigor, som det dr skdl att ytterligare
understika och bearbeta inom organisationen.

MATTI UIMONEN

orsaken till arbetsoftirmigan, varit oftjrmdgen till arbete i sidan grad, som be,-

rdttigar tiII APl-pension, redan frtn
5r 1962 till augusti 1965, samt att han
inyo pi grund av samma sjukdom var
arbetsofiirm<igen frin augusti 1966. Diir-

Orn den

konsrrllativa
kortrrtrissionens
Iiin invaliditelsSnenden

verksarnhel

Av de Srenden, som under

senaste tid

behandlats av konsultativa kommissionen ftjr invaliditetsdrenden, dr fiiljande vdrt att ndmnas.
Pensionsstikanden hade stitt i APLarbetsftirhillande sedan den 4. 7. 1960
och till ftiljd av schizofreni varit tvungen att upphtira med arbetet den 11. B.
1962. Htirefter hade stikanden i KAPLarbetsftjrhillanden fdrtjiinat under tiden december 1964-augusti 1965 tillsammans 741 mk och under tiden september-november 1965 sammanlagt
1 348 mk. I november 1965 hade scikanden iiverg5tt till ett nytt APLarbetsfijrhillande, som avbrutits den
7. 8. 1966. Scikanden hade pi grund av
schizofreni fitt sjukhusvird ett flertal
ginger med bdrjan frin 61 1961. Hans
pensionsanscjkan hade gjorts den 19. 1.
1967.

Kommissionen ansig, att stikanden,
vilken i maj 1961 idragit sig den sjukdom, som utgjorde den huvudsakliga

borde pi scikandens senare APLarbetsftjrh6llande tilldmpas begrdnsningsstadgandet i 4 $ 4 mom. APL,
och scikandens KAPl-ftirtjdnster under
tiden septemlsr-nevsrnber 1965 ldmnas obeaktade vid berd,knandet av pensionsbeloppet, varftir sdkanden silunda

ftir

skulle beviljas pension pi basen av hans
ftirsta APL-arbetsfiirhillande. D5 stikanden inte tidigare erhillit APL-pension kunde vid berdkning av pensionsbeloppet sista meningen i 6 $ 4 mom.

APL inte tilldmpas. Emedan ldngre tid
Hn ett 5r ftjrflutit frin den dag det till
pension berdttigande arbetsftirhillandet
upphtirde till den dag den nuvarande
arbetsoftjrmigan intrHdde, borde stjkanden silunda beviljas pension, som mot-

svarar fribrevet ftir ifr6gavarande arbetsfcirhillande.
Di stjkanden enligt 4 g 3 mom. APL
icke dgde riitt till invalidpension ftjr
lHngre tid iin ett 5r retroaktivt fr6n
det pensionsanscikan gjorts, kunde pensionsanstalten inte enligt kommissionens
uppfattning bevilja pension ftir arbetsoftirmigan frin 61 1962 till augusti 1965,
och inte heller hdrefter vid berdkning
av den pension, som skall erldggas pA
grund av den nya invaliditeten, tilldmpa
sista meningen i 6 g 4 mom. APL. En
sf,dan tilldmpning skulle ddremot ha
varit miijligt, om pensionsansiikan hade

gjorts innan ett 5r ftjrflutit frin det

stikandens ftjrsta invaliditetsperiod upphiirde.
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Pnelirnin5na uppgillen orrr pensioJlslaganna pe!' den 3t.3. 196^7

Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-

till

och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 3. 1967 gdllande pensionerna
det antal och de belopp i medeltal, som nedanst6ende tabell utvisar.

I Alders-

och invalidpensioner

ALDERSPENSIONER
Mdn

t2.582

5.9 10

18.492

KAPL-peasionsanstalter

4 546

pensionsanstalter

192,60
225,11

9.060
olo
r

462

2 .404

Miin

Ti11s.

036

Pensionskassor

arb.pensionsanstalter

I

I(vinn
3.890
416
1.310
5.616

5 .170

Pensionsstiftelser

A11a

I Pension i medelt. mk/man

Pensionstagare

Pensionsgivare

204

3.774

294

3.652

4.840

l5

Kvinn.
97

106,41
104,64

,1 7

53,71

75

1

I

titts.
168,87
169,58
157,70
72,54
135,41

INVALIDPENSIONER
Mdn

Pensionsfrirs.bolag
Pensionskassor

Pension sstiftelser
APL - pen sions a n stalte

Pension i medelt. mk/mAn

Pensionstagare

Pensionsgivare

4.597
331

1.538

r

KAPL-pensionsanstalter ..
ter
Aila

8.616
082

Tills

Kvinn.
408
1.063
5.288
750
6.038

Mdn

8.4t4
739

2.601

111.754

ls.seol
27.t20

r

178,83
201,43
209,93
187,39
94,06
134,07

I(vinn
99,30

1

19,65

t22,7 4
105,58
b+

0

Tills.

t42,75

156,28
17

150,58
91

100,49

7l

ALDERS- OCH INVALIDPENSIONER
Mdn

Pensionsf rirs.bolag

Pensionskassor
Pensionsstiftelser
pensionsanstalter

KAPL-pensionsanstalter

arb.pensionsanstalter

II

Pension i medelt. mk/mAn.

Peiisionstagare

Pensionsgivare

9.767
793

3.942

t4.502
1

3.162

27.664

Kvinn.
7.707

824
2.373

I

ritts.

t7.474
1.617

10.904

6.315
25.406

11

39.612

1.044

1.4.206

Mdn I Kvi.rr,.

186,12

2t5,23
206,90
1

87,05
142,78

98,37
112,96

1t2,75

Til1s.
r47,42
1

63,1

1

171,52

102,ti0
61,54

t54,4r

99,01

129,58

85,1 7

Familjepensioner

De familjepensioner enligt minimiskyddet, som gdllde vid utgangen av mars, representerar endast en del av pensionsfallen under januari-februari. Av denna orsak betraktas
utvecklingen av pensionernas antal frirst i friljande statistik.
I medeltal utgjorde beloppet av de familjepensioner enligt minimiskyddet, som beviljats av APl-pensionsanstalterna 171,55 mk/mAn., och de, som beviljats av KAPL-pensionsanstalterna uppgick i medeltal tiII 70,05 mk/min. Inalles utgjorde medelbeloppet
153,91 mk/m5n.

Dessutom erhtill 413 atders- och invalidpensionstagare APl-tillaggsfdman, som i medeltal utgjorde
298,10 mk/man.
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Repnesentantskapels vAnrn6te

Cirkuldret nr B/67 berrirde insdndande av uppgifter fdr utr[kningen av

Pensionsskyddscentralens representantskap htill virmdte den 5 maj.
Vid mcitets cippnande uttalade verk-

Niemi varma minnesord om framlidne verkstdllande direkttiren J. E.

stdllande direktdren Tauno Jylhd, vars
minne hedrades med en stunds tystnad.

Ftir representantskapet fciredrogs
styrelsens berdttelse om Pensionsskyddscentralens verksamhet tr 1966

och anstaltens bokslut samt revisionsberdttelsen. Verksamhetsberdttelsen och
bokslutet godkdndes, och styrelsen beviljades decharge och ansvarfrihet. Uttjver de i stadgarna fdreskrivna Srendena behandlades ett fijrslag r<irande
Sndring av grunderna ftjr Pensionsskyddscentralens kreditftirsdkring, vi1ken representantskapet faststdllde. En
redogiirelse fijr saken ingir i detta
nummer. Til1 sist gav verkstdllande direkttjren Markku Kaikkonen syn-

punkter pi

Pensionsskyddscentralens

framtida verksamhet.

NYA CIRKULAR
Cirkuldret nr 6/67

av

till

pensions-

rdtt, som uppkommit under KAPL-

invaliditetstid. Cirkuldret distribuerades till de pensionsanstalter, som bedriver verksamhet enligt APL och
KAPL.
Cirkuldret nr 7/67 berdrde faststdllda
medelltjner ftjr ir 196?, vilka avses i
5 S KAPF, ftir arbetspensionskassornas
arbetsbeteckningar.

Det

distribuerades

till de pensionsanstalter, som bedriver

verksamhet enligt APL.

de

pensionsstiftelser, som bedriver verksamhet i enlighet med lagen om pension fcir arbetstagare.

Cirkuldret nr g/67 bercirde familjepension efter arbetstagare, som valt i
5 $ SocHjL avsett underhill. Cirkuldret
distribuerades till de pensionsanstalter,
som bedriver verksamhet enligt arbets-

pensionslagarna.

Cirkuldret nr 10,/6? beriirde direktiv
fcir riskurval. Det distribuerades till de
pensionsanstalter, som bedriver verksamhet enligt arbetspensionslagarna.
Cirkuldret nr 11/67 bertirde utrdknande av betalning i ett fcir allt enligt
14 S APF och 16 $ KAPF. Det distribuerades till de pensionsanstalter, som
bedriver verksamhet enligt APL.
Cirkuldr nr 72/67 bertjrde justering
av kreditfrirsdkringens premiegrunder.
Det distribuerades till de pensionsanstalter, som bedriver verksamhet enligt
APL.

ber<irde anmdlan

Pensionsskyddscentralen

pensionsstiftelsernas kredlitfcirsdkr'in-

gar. Cirkuldret distribuerades till

Cirkul5r nr 14/67 ber'<irde slutlig
avgift ftir 5r 1966 till ersdttande av

PSC:s kostnader. Cirkuldret distribuerades

till

arbetspensionsanstalterna.

HUR ARBETSPENSIONEN

UTRAKNAS
Vid Pensionsskyddscentralen

har

en

samling exempel ftir berdkning av
arbetspension sammanstdllts och publititeln "Hur arbetspensio-

cerats under

nen utrdknas". Samlingen, vars upplaga 5r begrdnsad, kan erhAllas frin
Pensionsskyddscentralen.
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R6surn6 en ll.ancais
La pension d'entrepreneur ind6pendant
(Page 3)

On considrire actuellement que I'objectif
principal de la politique sociale est d'assurer aux vieillards, i ceux qui sont dans
I'incapacit6 de travailler et aux familles
qui ont perdu leur chef les m6mes possi-

bilit6s de consommation qu'aux travailleurs
astifs. En pratique, la r6alisation de cette
politique amdne la cr6ation et le d6veloppement de r6gimes de pensions bas6s
sur le niveau des gains, ph6nomdne que
l'on peut nettement observer da,ns tous les
pays dont le niveau de vie est 61ev6. Chez
nos voisines, la Sudde et l'Union sovi6tique, cela fait dejd plusieurs ann6es que la

fait b6n6ficier Ia population
laborieuse de pensions bas6es sur le niveau
des gains. En Norvdge le nouveau r6gime
de pensions est entr6 en viguer au d6but
de cette ann6e. La tendance de l'6volution
est aussi la m6me en Finlande, comme le
prouvent les lois sur la pension de retraite
des salari6s et sur la pension de retraite
des travailleurs saisonniers, ainsi que la
r6forme des r6gimes du secteur public et,
ce que I'on considdre pour l'instan,t comme
l6gislation

le plus r6cent des exploits, I'annexion au
r6gime de pension.s des travailleurs de Ia
pension de r6version proportionnelle aux
gains.

Le r6gime des pensions de notre pays est
toutefois d6fectueux car on n'y trouve toujours pas de pensions destindes d ceux qui

travaiilent pour Ieur propre compte,

les

entrepreneurs ind6pendants.
II y a un m6moire redig6 en f6vrier dernier par le comit6 des pension,s pour favoriser la progression de cette question. Les
organisations comp6tentes et les organismes de pensions ont fait connaitre leur
opinion sur ce mtimoire et, en ce qui concerne les grandes lignes, la plupart approuvent la proposition du comit6. I1 faudrait don.c pr6senter 1e plus rapidement
possible les projets de loi au Parlement.

gueur progressive du r6gime propos6
n'amdnerait pas de d6penses particulidrement 6lev6es au cours des premidres
ann6es. Il semble en fait qu'on se trouve
en face de malentendus et, en partie aussi,

de certaines attitudes tendancieuses

avec

lesquelles on s'efforce de freiner l'ach6vemen,t logique du r6gime de pensions.

PIus de souplesse dans le r6gime
de I'assurance-cr6dit
(Article, pages 5-7)
Au cours de leur assembl6e de printemps,
les repr6sentants du Centre National de
Pensions des Travailleurs ent6rinrdrent
certaines modifications apport6es aux
principes de paiement de I'assurance-cr6dit, au moyen desquelles on s'efforce de
rendre le systdme plus souple qu'avant. On
fait souvent entrer dans un capital 6tranger des postes qui, en fait, ne font pas
partie de la dette de 1'en,trepreneur; on en
d6duira d6sormais 90 p. 100, ce qui fera
baisser le montant des primes d'assurancecr6dit. Autre changement essentiel: la

prime d'assurance-cr6dit est la

m6me

aussi bien pour le pr6t de remboursement
que pour celui de placement. Par exemple,
si l'avoir ne de l'entreprise repr6sente 45

p. 100 du capital 6tran,ger, la prime d'assurance-cr6dit est de 0,4 p. 100. Dans le cas
or) la proportion est de 25 p. 100, la prime
est de 1,5 p. 100.
Assembl6e g6n6rale tle I'AISS
(Article, pages 8-9)

A cet article qui traite de l'activit6

de

I'AISS et de 1'assembl6e qui s'est tenue

d

Leningrad se rarttache le compte rendu de
la page 26 sur une table ronde relative
aux relations pu,bliques et d la presse.

Pourquoi cette affaire traine-t-elle donc

ainsi? La question des rapports de partici-

pation des divers groupes sociaux au financement de ces pensions est assur6men.t

diificile, mais un examen objectif du
probldme permettra sans aucun doute

d'anriver d une solution. La situation serr6e de 1'6conomie nationale ne peut non

plus 6tre un obstacle car
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la mise en vi-

Le surcroit de s6curit6 des fondations

pension

de

(Article, pages 10-12)
Dans I'article de la page 00 on traite du
surcroit de s6curit6 que les fondations
cr66es par les employeurs dans leurs pro-

pres entreprises apporte aux pensions
impos6es par la loi. L'auteur constate
qu'environ 130 000 travailleurs sont

touch6s par l'activit6 de ces fondations et
que plus de 15000 personnes b6n6ficient
des pen.sions qu'elles offrent. A la fin de
1965, plus de B0 p. 100 des fonds des fondatiions de pension 6taient pr6t6s aux employeurs. Les fondations possddent pour
une cinquantaine de millions de marks de
biens immeubles et d'actions immobilidres.
Le quota des biens fonciers et forestiers ne
repr6sentent que 2,3 p. 100 des avoirs totaux des fondations.
Pensionn6s et syndicats en URSS

(Article, pages 13-18)

On effectue au sein du mouvement syndicaliste sovi6tique un travail social extr6ment diversifi6 qui comporte, entre autres
des tAches li6es A la gestion du r6gime

I6gal g6n6ral de la s6curit6 sociale.
L'auteur a pass6, en avril dern,ier, deux
semaines en URSS au cours desquelles il
a pris connaissance de ces travaux. Il rend
surtout compte dans son article de la

d'oeuvre dans les entreprises industrielles
en 1952, 1961 et 1965. Les frais sont exprim6s en pourcentage par rapport aux salaires vers6s pour un travail effectif et on
constate qu'ils ont crfi d'une faqon importante. L'article rend compte des r6sultats

de l'6tude.

Les d6penses sociales des communes
rurales

(Article, pages 24-25)

La

Fed6rartion des communes rurales a
r6dig6 un rapport sur les d6penses occasionn6es par I'observation des devoirs sociaux dans les communes rurales en 1966.
On constate dans l'articles qu'elles 6taient
en moyenne de 73 marks par personne.
Les frais des instituts d'assistance en formaient la majeure partie, soit 44 p. f 00.

Le tableau de la page
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faqon dont les organes syndicalistes parti-

contient des donn6es sur les b6n6ficiaires
de la pension de retraite pour le premier
trimestre de l'ann6e courante. Outre les
donn6es num6riques sur les retrait6s on y
trouve aussi les valeurs en marks des pen-

lorsque ce dernier est d la retraite.

R6union des repr6sentants
(Article, page 29)

cipent d l'6laboration et au traitement de
la demande de pension lorsque le travailIeur prend sa retraite et du r6le qu'ils
jouent dans la vie du travailleur, m6me
Sentences des procis d'assurance

(Article, pages 19-20)

On pr6sente deux

d'assurance touchant
d6cision de pen,sion.

de procds
le bien fond6 d'une

sentences

Eeconsid6ration d'une affaire de pension

(Article, pages 21-22)

Dans cet article un juriste explique cer-

tains cas of I'institut de pension peut
reconsid6rer une affaire de pension.

Frais indirects tle main-tl'oeuvre de
l'industrie
(Article, pages 23-24)

Le Centre d'6tudes 6conomiques a fait une

6tude sur les frais indirects de main-

sions moyennes.

Les repr6sentants du Centre National de
Pensions des Travailleurs, qui en composent l'organe administratif supr6me, tinrent leur assembl6e de printemps le 5 mai.
On constata entre autres dans le rapport
qu'A la fin de l'arnn6e dernidre il y avait
environ 1,8 million de travailleurs enregistr6s donrt. 180.000 l'avaient 6t6 en cours
d'ann6e. Le montant des pensions vers6es
avait presque doubl6 et s'6levait i 56 millions de marks et le nombre des pension-

n6s avait crfi d'environ 70 p. 100; la
moyenne de la pension de retraite des
salari6s (TEL) 6tait en fin d'ann6e de 145
ma,rks par mois et celle de la pension de
retraite des travailleurs saisonniers (LEL)
de 81 marks par mois. Le nombre des
emprunts sous assurance-cr6dit augmenta

de 41 p. 100 en cours d'ann6e. L'assembl6e
des repr6sentants ent6rin,a en outre des
chan,gements apport6s aux principes de

paiement de I'assurance-cr6dit, ce dont on
rend compte dans un autre article page 5.
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Garact6nistiques essentielles des
syslErnes de pensions en Finlande
1. Evolution

Un

systdme de pensions couvrant l'ensemble de la population est en vigueur
depuis 1939 et permet de verser une pension i toute personne Ag6e ou invalide.
Jusqu'i 1956 on 6tablissait ces pensions en
fonction des cotisations vers6es, cotisations
qui elles-m6mes d6pendaient du revenu
annuel de chaque b6n6ficiaire. On modifia
radicalement cette m6thode en 1957 en
abandonnant le principe de la contribution
qu'on remplaga par celui du forfait.
L'adoption du systdme forfaitaire rendit
n6cessaire le renforcement de la s6curit6
sociale des salari6s. Pour compl6ter le sys-

tdme de pensions nationales on en cr6a un
autre dans lequel les pensions sont proportionnelles aux revenus des b6n6ficiaires.
Ce nouveau systdme, qui entra en vigueur
le Ier juillet L962, concerne les salari6s A

l'exception des fonctionnaires d'Etat et
muni.cipaux ainsi que des marins qui disposent depuis longtemps de leurs propres
systdmes.

2. Le rdgime de pension nationale
En vertu de la l6gistation concernant la

s6curit6 sociale, toute personne Ag6e ou in-

valide a droit A Ia pension sans consid6ration des autres pensions dont etle b6n6ficie

6ventuellement.
Les pensions de retraite et d'invalidit6
se d6composent en deux parties: la pension de base, qui est la m6me pour tout le
monde, et la pension d'assistance, qui est
une sorte de subvention. L'accord et I'importance de la pension d'assistance d6pendent, entre autres, des autres revenus du

b6n6ficiaire et du nombre de pensionn6s.

Les pensions sont

ajust6es

automatiquement

aux mouvements de l'indice

co0t de la vie.

du

L'Age g6n6ral qui donne droit ir la pension de retraite est 65 ans. On verse une
pension d'invalidit6 aux personnes Ag6es
de 16 d 65 ans, frapp6es d'incapacit6 de
travail. En m6me temps que ces deux pensions on accorde des allocations suppl6mentaires d ceux dont l'6tat n6cessite une
assistance

et des soins continuels.

En vertu de la loi, on verse un soutien

de vieillesse aux femmes seules Ag6es de
60 a 64 ans; on pourvoit aussi i une prestation pour frais fun6raires.
xt

Depuis le d6but de 1966, les personnes
qui ne touchent pratiquement pas de revenus b6n6ficient d'une allocation de soutien qui s'ajoute i la pension de retraite

ou d'invalidit6 ou au soutien de vieillesse.
Les frais du systdme sont support6s con-

jointement par les employeurs des assur6s,

l'Etat et les municipalit6s.
Le systdme est administr6 par la Caisse
nationale des retraites qui se trouve sous
1'autorit6 du Parlement.
3. La pension de retralte des travailleurs
Le r6gime repose sur deux lois: la loi sur
la pension de retraite iles salari6s (TEL)

et la loi sur la pension de retraite des
travailleurs saisonniers (LEL). Cette dernidre est destin6e d ceux qui travaillent
sous contrats d court terme (sylviculture,
agriculture, bAtiment et docks). La TEL
couvre tous les autres employ6s. Les
employeurs qui le d6sirent peuvent adh6rer
i ce systdme.
Les pensions obligatoires r6gies par ces
lois comprennent la pension de retraite, la
pension d'invalidit6 et, d compter du d6but
de 1967, la pension de r6version. Les
dispositions concernant la pension de r6version entrdrent en vigueur le premier janvier
1967 et couvrent les cas de d6cds suryenant
aprds cette date.

L'Age qui donne droit

i la

pension de

retraite est 65 ans. On peut b6n6ficier de
la pension d'invalidit6 dds l'Age de 18 ans.
La pension de r6version 6choit de droit

d la veuve du travailleur. Les enfants
peuvent recevoir la pension de r6version
que le travailleur d6funt soit un homme
ou une femme. La veuve regoit la pension

ait 6t6 c616br6
avant que son mari atteigne 65 ans r6volus.
En outre, ce droit suppose aussi qu'au
d6cds du travailleur, la veuve ait atteint 40
ans r6volus et que son mariage ait dur6
au moins trois ans. Une veuve qui n'a pas
encore 40 ans peut aussi b6n6ficier de la
pension de r6version si elle a d sa charge

A condition que son mariage

un enfant autoris6 d recevoir la pension.
La veuve touche la pension de r6version
jusqu'i sa mort. Les paiements cessent si
la veuve se remarie, dans lequel cas on lui
verse une somme 6quivalant A deux ans de
pension de veuve. L'enfant touche la pension de r6version jusqu'i ce qu'il ait atteint
18 ans r6volus. Les paiements peuvent
toutefois continuer d'6tre vers6s bien au-

delir de cette limite d'Age si l'enfant
pr6sente une incapacit6 de travail.
Conform6ment d cette l6gislation, I'importance de la pension d6pend du salaire
et de la dur6e du service effectu6. Le droit
acquis d toucher le b6n6fice de la pension
reste valable m6me si l'on change de tra-

vail ou si I'on

cesse de travailler.
L'importance de la pension de retraite
est calcul6e proportionnellement au salaire
d raison d'un pour-cent par ann6e de ser-

vice. On entend par salaire le revenu
annuel moyen des deux meilleures des
quatre dernidres ann6es de travail. Pour
un saisonnier, le salaire est la moyenne
des sommes pay6es durant les ann6es de
travail.

Le taux du cumul d'assurances est suir celui donn6 ci-dessus pour les
personnes appartenant i des groupes d'6ge
plus anciens, celles qui sont n6es entre
1916-1897, et croit en fonction de Ia date
p6rieur

de naissance.

La pension ne peut pas repr6senter plus
de 42 p. 100 du salaire. Toutefois, combin6e ir la pension nationale et d quelques
autres, elle ne doit pas d6passer 60 p. 100
du salaire, sauf pour les personnes qui ont
des revenus trds faibles.

L'importance de la pension il'furvalirlit6
est d6termin6e d'aprds les m6mes principes

la pension de retraite. Toutefois, la
p6riode comprise entre le moment qui y
donne droit et I'Age de Ia retraite est consid6r6e comme une p6riode de service.
L'importance de la pension de r6version
est calcul6e d'aprds la pension de retraite
ou d'invalidit6 que le travailleur touchait,
que

ou aurait pu toucher, d sa mort. Si la
famille du travailleur compte au moins

trois ayants droit, ces derniers regoivent
une pension compldte 6gale i la pension de
retraite ou d'invalidit6 du d6funt. Si le
nombre des ayants droit est de deux, le
montant de la pension de r6version 6gale
les trois quarts de la pension compldte et
s'il n'y en a qu'un, on ne lui verse que la
moiti6 de la pension compldte.
On applique automatiquement A la pen-

sion de retraite des travailleurs l'ajustement
i I'indice g6n6ral des salaires. Cela se fait
en calculant le salaire des ann6es pr6c6dentes et en ajustant la pension annuelle
payable.

Les employeurs seuls financent la s6curit6 sociale minimale et obligatoire. La
cotisation courante est 6gale d 5 p. 100 du
salaire des assur6s salari6s et d 4,5 p. 100
du salaire des saisonniers.
Les employeurs peuvent i volont6 procurer A leurs employ6s des avantages ailtll-

tionnels en cr6ant des rentes meilleures

que le minimum pr6vu par la loi. Les
qui entrent ici en ligne de
compte comprennent une pension plus
6lev6e, une pension de r6version et les
prestations pour frais fun6raires.
L'organisation administrative tlu 16gime de pension des travailleurs est d6avantages

centralis6e. Les employeurs peuvent choisir
Ie type de disposition qu'ils d6sirent appliquer pour r6aliser le systdme. Cela peut
se faire en prenant une assurance auprds

d'une compagnie

d'assurances-pensions

reconnue ou en cr6ant une caisse ou une

fondation de pension au sein de l'entre-

prise de l'employeur. Ce choix ne concerne
pas les travailleurs saisonniers pour lesquels le sysGme comprend quatre caisses
sp6ciales de pension, une pour chacun des
secteurs en cause.

Le Centre National de Pensions des
Travailleurs coordonne les travaux des
diverse caisses de pension. Il tient registre

des assur6s et de leurs b6n6fices d'assurance.

Il

tiendra aussi registre des personnes qui

sont couvertes par des r6gimes sp6ciaux.
On lui a aussi confi6 le d6veloppement
g6n6ral du systdme.

Les assur6s et les employeurs participent
A l'administration du systdme par l'interm6diaire des repr6sentants qu'ils ont au
sein des organes administratifs du Centre
National. L'autorit6 sup6rieure est repr6sent6e par le Ministdre des Affaires sociales.

4.

B6simes sp6ciaux

Les dispositions relatives d la s6curit6 sociale des personnes au service de I'Etat
couvrent les pensions de retraite, d'invalidit6 et de r6version ainsi que les presta-

tions pour frais fun6raires. Ce r6gime

contient toutefois des points qui sont tomb6s en d6su6tude. On 6tudie actuellement
les moyens de la r6former pour qu'il corresponde aux principes du systdme de
pension des travailleurs. Le Parlement a
approuv6 les dispositions touchant la loi

sur les pensions des employ6s de I'Etat.
La s6curit6 sociale des fonctionnaires
municipaux repose aujourd'hui sur une loi

qui entra en vigueur en 1964 et qui fut
form6e sur le moddle de la loi relative A

la

pension des travailleurs. Le financement en est assur6 par les municipalit6s et
les associations communales. On a fond6
l'Institut communal de pensions pour
administrer ce systrdme.
Les personnes qui sont couvertes par la

loi sur la pension des gens de

mer

reeoivent les pensions de retraite, d,invalidit6 et de r6version ainsi que les prestations pour frais fun6raires. Les assur6s et
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les employeurs versent conjointement

Ies

cotisations approuv6es par le MinisGre des
Affaires sociales, 1'Etat participant aussi

au financement du systdme. L'administration est faite par le Fonds de pension des
gens de mer.

5.

Quelques donn6es sur la Finlande

le recensement de 1964, la Fina une population de 4,6 millions

D'aprds

lande

d'habitants dont 2,0 millions effectuent un

travail r6tribu6. Sur les travailleurs 16mun6r6s 4 p. 100 sont des employeurs
assist6s de membres de leur famille, 30 p.

100 des entrepreneurs priv6s assist6s de
membres de leur famille, I p. 100 des fonc-

tionnaires de I'Etat, ? p. 100 des fonctionnaires municipaux et 50 p. 100 repr6sentent le reste des salari6s (recensement de
1

960

).

Par occupations, la r6partition de la population effectuant un travail r6tribu6 est
Ia suivante: agxiculture et sylviculture 35
p. 100, industrie et construction 32 p. 100,
commerce, transports et services 33 p. 100.

Par groupes d'Age, la population se 16partit comme suit (1960): 0-17 ans 35 p.
100, 18-64 ans 5? p. 100 et 65 ans ou plus
8 p. 100. Le groupe d'Age de 18 i 64 ans
compte 5 p. 100 d'invalides. Les personnes

de 65 ans ou plus et les invalides repr6sentent environ 11 p. 100 de I'ensemble de la
population.

ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a. frAn Pensionsskyddscentralen, adress Kalevagatan 6, Helsingfors 10. En ArgAng (4-6 nummer) kostar 3 mk.

Saariston Kirjapaino Oy, Helsingfors

1967

