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F6nvalln i ngskoslnaderna
Under de senaste veckorna har i offentligheten framfcjrts minga-
handa jdmfiirelser betrdffande socialskyddets fdrvaltningskostnader.
Hdri ligger i och fcir sig ingenting ont, tvdrtom. D& inom social-
skyddet medel, som insamlats frin de aktiva, 6verfcires till de in-
aktiva, minskas processens nyttofiirhillande desto mer ju stdrre
fdrvaltningskostnaderna dr och ddrfiir miste man strdva till att hfllla
dessa si smi som mtijligt. Att jdmfcira ftjrvaltningskostnaderna pi
m6fi medfijr emellertid mera skada dn nytta, sdrskilt om det sker
i vilseledande syfte. Man btir komma ihig, att sivdl ftjrdelningen
av ftjrminerna som finansieringen av dem m&ste ske pi ett dnda-
mSlsenligt sdtt. Huvudsaken Hr inte att dela ut pengar p5 mif6,
utan detta miste ske s5, att f<irminstagarens speciella fcirh&llanden
beaktas. Likasi m&ste insamlingen av medel ske s5, att den inte
i alltfcir htjg grad stdr ndringslivets normala utveckling. De hdr
bida frigorna ansluter sig ftir iivrigt ocksi till det vidlyftigare
fr&gekomplexet om fcirh&llandet mellan socialskyddet och national-
hushillningen, en fr5ga som hiller pi att utvecklas till social-
skyddets mihdnda viktigaste teoretiska problem under de ndrmaste
iren och som bl.a. utgtir huvudtemat fcjr aktuarie- och statistik-
kongressen i Paris.

Om man, di man jiimfrir och kritiserar fijrvaltningskostnaderna,
ocksi beaktar systemets dndamilsenliga verksamhet, blir fr5gan
betydligt mera komplicerad och svirl<ist. Det torde ocks& vara utat"t
vidare klart, att en jdmftirelse av kostnaderna mellan tvi mycket
olikartade verksamhetsformer inte dr fcirnuftig. Ett exempel hiirpi
skulle en jdmftirelse mellan fdrvaltningskostnaderna fcir trafikftjr-
sdkringen och barnbidragen vara. Valet av en ldmplig grund f6r
jdmftirelsen dr inte heller likgiltigt. Man uppnir helt olika resul-
tat, om man vid jdmfiirelsen sisom mitt pi verksamhetens omfatt-
ning anvdnder premieinkomsten, fondernas storlek eller de erlagda
ftirminernas belopp. Om man sflsom mitt anvdnder t.ex. de ut-
betalade pensionerna, dr procenten fcjr fcirvaltningskostnaderna
inom ett nytt system mycket htig, den kan rentav vara odndligt
stor, om pensioner Snnu inte alls har hunnit utbetalas. Folkpen-
sionsanstalten torde v51 komma ihig tiden ftjr ett tjugotal 5r sedan!
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Om i andra sidan fcjrminernas betopp htijes genom att rika de all-
mdnna medlens andel av finansieringen, minskar frirvaltningskost-
nadsprocenten utan att nfrgon rationalisering eller annan fiirbiitt-
ring skulle ha skett i ftirvaltningen.

I den jdmfcirelse, som har framstdllts i offentligheten, har inget
som helst avseende fdsts vid minga av dessa vdsentliga omstdndig-
heter, man har till och med fitt se jdmftirelser mellan de absoluta
fcirvaltningskostnaderna fcir pf, olika omr5den verksamma fciretag
av olika storlek. I allmdnhet har felaktigheterna vid jdmfcirelserna
varit si stora, att sjdlva huvudsaken totalt har undanskymts av
dem. Det sensationella resultatet har varit en fciljd av ovan bercirda
och endel andra felfaktorers verkan.

Det 5r bedriivligt, att rationaliseringen av socialskyddssystemen
och en i utvecklingsarbetet s6 viktig och niidvdndig metod som
analyseringen och den sakliga jdmfcirelsen av ftirvaltningskost-
naderna bringas i vanrykte genom sensationssijkande och fram-
stdllande av grova statistiska ltigner. Rdtt utfcirda krdva sAdana jdm-
frirelser ett l6ngvarigt och omsorgsfullt forskningsarbete och sdllan
ger de stoff till fcirstasidesnyheter, men ddremot dr de av betydelse
fiir socialskyddsformernas utveckling mot allt stcirre dndamilsenlig-
het. Ddrfijr har frigan redan i minga 5r stitt bl.a. pi internationella
socialskyddsorganisationens forskningsprogram, och even om den
arbetsgrupp, som forskar i saken, dnnu inte har kommit fram till
slutliga resultat, har man redan nu kommit pi metoder, som lampar
sig fcir utredningen av minga delspcirsm5l, och som till och med
redan har tilldmpats i endel fall. Framftjr allt har det ging p6 ging
framgitt, hur vilseledande ldttsinnigt gjorda kostnadsjdmfcirelser
kan vara, dven om de skulle vara gjorda i god tro.
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SEPPO PIETILAINEN

Pnoposilion otrl larnilie;tensioner
I beredningsarbetet pi ett familjepen-
sionssystem har man redan hunnit till
det skedet, att regeringens proposition
i saken <jverlSmnats till riksdagen. I
fiiregiende nummer av vir tidning be-
Iystes lagfcirslagets bakgrund och an-
fcirdes vissa alternativ ftir kisning av de
centrala fr5gorna i familjepensions-
arrangemanget. Det torde nu vara pi
sin plats att redogcira fijr de resultat
man i detta avseende stannat ftir i rege-
ringens proposition och dven i iivrigt
framldgga systemets huvudpunkter.

Regeringens proposition innehiller
frirslag till lagar angeende Sndring av
APL och KAPL. I lagstiftningstekniskt
avseende skulle det planerade familje-
pensionssystemet alltsi genomfiiras
genom dndring och komplettering av
stadgandena i arbetspensionslagarna.
En annan mcijlighet hade varit att ftjre-
sl6 en sdrskild familjepensionslag. Ge-
nom att inlemma de nya stadgandena i
de gamla lagarna har man ndrmast
efterstrdvat enkelhet. Samtidigt har
den fcirdelen uppn6tts, att pensionssys-
temet ftjr arbetstagare i privat arbets-
ftjrhSllande Sven fortsdttningsvis kan
utvecklas inom ramen ftir de bida
lagarna.

I. FAMILJEPENSIONSSKYDDETS
KRETS

a) Vem anses vara fiirminslitare

Di kretsen av dem, som dr berdttigade
till familjepensioner, faststdlles, miste
man ftirst taga stindpunkt till frigan
om, efter vem pensionen erldgges eller
alltsi, vem som skall anses vara fcir-
minslStare. Familjepensionsfcirsdkrade
vore enligt propositionen de, som vid
sin dcjd omfattats av APL:s minimipen-
sionsskydd eller varit underkastade
KAPL. Bland annat de som inte stir i
arbetsftirhillande skulle silunda stanna
utanftjr de fcireslagna stadgandena i
Iagen. Det familjepensionsskydd som
nu skall stiftas skulle inte gdlla sjdlv-
stdndiga fdretagare - till denna del
bereds ju drendet i en statskommitt6.
Av statens, kommunernas och kyrkans
arbetstagare skulle stadgandena endast
gdlla dem, som i arbeten Hr sysselsatta
htjrande under KAPL. Arbetstagare,
som till fciljd av Sldersbegrdnsningarna
eller stadgandena om minimiltjn eller
-arbetstid dven fijr tivrigt stannar utan-
ftjr arbetspensionslagarna skulle icke
heller kunna vara fcirminsl5tare.

Familjepensionsskyddets krets skulle
silunda begrdnsas till dem, som inom
systemet [r fijrsdkrade fdr ilderdom
och arbetsofcirmiga. A andra sidan har
ftirminsl6tarnas krets inte heller be-
grdnsats utdver detta. I vissa utlandska
system kan t.ex. endast manliga ftir-
sHkrade vara ftirminslStare. I andra
har 6ter tiden fcjr intrdde i familjepen-
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sionsskyddets krets gjorts ldngre dn
ifriga om ilders- och invalidpensionen.
Fiirslaget innehiller ej nigra dylika be-
grdnsningar.

Med avvikelse fr6n det ovan anfcirda
kan ftirminslitaren i ett visst fall Sven
utgtiras av en sidan arbetstagare, som
inte dr berdttigad till Slders- och inva-
lidpension i enlighet med arbetspensions-
lagarna. Enligt 5 g 2 mom. i KAPL fir
arbetstagare, som med stcjd av ett och
samma arbetsftirh6llande har riitt till
sivdl pension enligt KAPL som stats-
pension, efter det pensionsfallet in-
trdffat vdlja mellan pension enligt en-
dera av de biigge systemen. Vdljer han
statspension, gir han miste om sin rdtt
att ftir det ifrigavarande arbetsfiirhil-
landet erhilla pension med sttid av
KAPL. Enligt det uttryckliga stadgande
som intagits i lagfiirslaget skulle denna
ftirlust emellertid inte gdlla familjepen-
sionen. Stadgandet behtivs ddrftjr, att
staten - itminstone inte dn st ldnge -har n6got eget familjepensionssystem
ftjr sina arbetstagare.

b) Vem anses vara fiirminstagare

Fcirutom av definitionen av ftirmflnslA-
taren dr familjepensionsskyddets krets
dven beroende av, vilka som rlknas s6-
som till familjepension berdttigade per-
soner dvs. fiirminstagare. Enligt lag-
fdrslaget skulle dnka och barn komma
ifriga sisom ftirminstagare. At avldgs-
nare anhiiriga skulle familjepension
inte erldggas.

Enligt fcirslaget skulle d n k a vara be-
rdttigad till familjepension. Anklingar-
na skulle Stminstone tillsvidare bli utan
familjepension. Avsikten dr att i ett se-

nare skede reda ut, huruvida dven
dnklingar i vissa fall dr i behov av fa-
miljepensionsskydd och om detta dr
fallet, dndras lagen i detta avseende.
Fcir att dnka skulle kunna vara ftir-
m6nstagare, krdvs ftirutom den ovan
ndmnda egenskapen,

1) att dnkans och f<irmdnslitarens
dktenskap ingfltts innan ftirminslita-
ren fyllt 65 ir och

2) antingen att (a) ftjrminslStaren
efterldmnat sidant till familjepen-
sion berdttigat barn, med avseende pl
vilket dnkan dr fijrsiirjningsskyldig,
eller (b) att Snkan vid ftjrminslita-
rens dtjd hade fyllt 40 ir och att
dktenskapet fortgatt minst 3 5r.

Bakom den ovan ndmnda begrdns-
ningen till 65 6r ligger den tanken, att
dnkan, fijr att kunna bli fijrmflnstagare,
btir htira till ftjrminslitarens familj
redan under den tid ftirminslitaren har
varit aktivt fijrsdkrad inom lagarnas
krets. Denna ildersgrdns innebHr bl.a.
att dktenskap som ftjrminslitaren in-
gitt medan han itnjcit fllderspension
inte medftir familjepensionsskydd ftjr
hans dnka. Begrdnsningen gdller ddr-
emot inte de barn, som eventuellt fcids
i detta dktenskap. Dessa kan alltsi bli
berdttigade till familjepension. Det btir
mdrkas, att det inte heller har nf,gon
inverkan pi dnkans riitt till familjepen-
sion, att Sktenskapet ingis medan ftjr-
mtnslitaren itnjuter invalidpension.
Sakftirhillandet vore i detta avseende
ordnat pi ett annat sdtt dn t.ex. i friga
om APL:s frivilliga tilldggsf<irminer.

Genom de ovan i punkt 2 avsedda be-
stdmmelserna har familjepensionsrdtten
begrHnsats att ghlla de dnkor, som har
minder6riga barn att fiirsiirja eller som
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5r si gamla, att det kan bereda dem
svirigheter att itervdnda till arbets-
marknaden. I det fall att barn inte finns
skulle det krdvas att dnkan 61 40 &r
gammal och dessutom att dktenskapet
varat i 3 5r. Syftet med det ndmnda 3

irs stadgandet dr detsamma som ifriga
om de pi invalidpensionsrdtten in-
verkande begrdnsningsstadgandena,
ndmligen att ftirhindra spekulation.

Di i lagfcirslaget talas om dnka, inne-
bdr detta, att dktenskapet mellan den-
na och ftjrminslttaren biir vara gellan-
de vid ftirminslStarens dtid. Under
sidana ftjrh5llanden kan tidigare maka
inte vara fcirmflnstagare, medan ddr-
emot den omstdndigheten, att makarna
vid ftirminslitarens dtid levat i hem-
skillnad, inte har n6gon inverkan pi
f amiljepensionsrdtten.

Till de b a r n, som 5r berdttigade
till familjepension, skulle enligt f6rsla-
get fcir det ftjrsta hdra fiirm&nslitarens
barn. Aven barnen till kvinnlig fiir-
minsl5tare - annorlunda dn ifriga om
dnklingen - hade s5lunda riitt till fa-
miljepension efter denna ftjrminslitare.
TilI dem som dr berdttigade till famil-
jepensionsskydd skulle likaledes rdknas
dven dnkans barn d& fcirm&nslitarens
och dnkans dktenskap har ingitts innan
fijrm6nslStaren hade fyllt 65 ir. Hdrvid
skulle ytterligare krdvas, att fcirminsl5-
taren och Hnkan gemensamt fiirstirjt
barnet. S6lunda skulle t.ex. dnkans
barn, som fijtts utom dktenskapet, under
ndmnda fijrutsdttning vara berdttigat
till familjepension efter Snkans man.

I lagftirslaget avses med fiirminslAta-
rens barn dven sidant barn utom dkten-
skapet, ftjr vilket fiirm6nslf,taren har
konstaterats vara fcirstirjningspliktig.

Adoptivbarn skulle iter vara ftjrmins-
tagare efter sina adoptivfcirdldrar men
inte efter sina naturliga fiirdldrar.

Emedan familjepension skulle er-
ldggas till barnet intill 18 irs ilder,
skulle sisom fdrminstagare naturligt-
vis inte komma ifriga barn, som vid
ftjrminslStarens dtid redan uppn6tt
denna 6lder. Barn, som vid tidpunkten
ftjr ftirminslStarens dtjd hade fyllt 18
ir, skulle likvdl vara frirminstagare di
barnet frtn ndmnda ilder i s& htig grad
varit arbetsofiirmtiget, att det skulle
vara berdttigat att erhSlla invalidpen-
sion i enlighet med arbetspensionslagar-
na, om barnet skulle ha arbetat inorn
Iagarnas krets. Detta undantag skulle
likvdl vara begrdnsat till barn, som icke
Snnu vid ftirminsl6tarens dtid hunnit
uppni 21 irs Alder.

c) Begriinsningar, som fiiranleds av
systemets ikrafttrd,dande

Det har fiireslagits, att stadgandena
rtirande familjepension skulle trdda i
kraft den 1. 1. 1967. Enligt lagfcirslaget
skulle de inte ha retroaktiv verkan. Det
familjepensionsskydd, som skall stiftas,
skulle sfllunda inte rtira diidsfall, som
intrdffat fcire nAmnda tidpunkt. En eli-
minerande inverkan skulle emellertid
inte den omstdndigheten ha, att ftjr-
minslitaren fiire den 1. 1. 1967 bdrjat
Stnjuta invalid -eller Slderspension. Det
skulle inte heller vara en ftirutsdttning
fcir rdtten till familjepension att fcir-
minslitarens under APL eller KAPL
lydande arbetsfcjrhillande har varit
gdllande den 1. 1. 1967 eller ddrefter,
utan det kan ha avslutats redan ddrfcir-
innan.
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2. FAMILJEPENSIONSSYSTEMETS
F6R,MANER,

a) Pensionens begynnande och upp-
hiirande

Rdtten till familjepension skulle b e -
g y n n a fr6n bdrjan av den minad,
som ftiljer efter fcirmdnslitarens dijd.
Ftids till familjepension berdttigat barn
efter ftjrminslitarens dtid, skulle detta
erhilla pension frfln btjrjan av den ma-
nad, som fdljer efter fiidelsen. Ibland
kan dnkan fijrst med anledning av ett
dylikt barns fcidelse bli berdttigad till
familjepension, vilket dr m<ijligt t.ex.
di hon dr under 40 6r och andra barn
inte finns. Hdrvid kan familjepension
beviljas fiirst sedan barnet fdtts, men
till dnkan erldgges den retroaktivt frin
btirjan av den minad, som fciljer efter
fcirminsl6tarens dcid. Aven familjepen-
sionen skulle beriiras av den allmdnna
regeln, att pension inte utan sdrskilda
skdl utbetalas retroaktivt ftir ldngre tid
dn ett flr ftire pensionsansiikningen. Ett
dylikt sdrskilt skdl kunde t.ex. vara att
ftirmS.nsl6taren har mist dtidfdrklaras.

Ankas rdtt att erhilla familjepension
skulle upph6ra di hon ingir nytt
dktenskap, men frir iivrigt skulle pen-
sionen erlaggas till hennes dtid. Upphtir
dnkas pension pi grund av dktenskap,
skulle likvdl till henne i ett fiir allt er-
ldggas ett nedan nHrmare ndmnt be-
lopp. Fdrutom vid dijdsfall skulle bar-
nets rdtt till pension upphcira enligt
fdljande.

1) De barnet fyller 18 6r. Ar barnet
Iikvdl di det uppnir denna ilder i si
htig grad arbetsofdrmdget, att det
skulle vara berdttigat att erhilla in-
validpension i enlighet med arbets-
pensionslagarna, om det skulle ha

htjrt till invalidpensionsskyddets
krets, fortsdttes utbetalningen av
pensionen pi sdrskild anh&Ilan si
lSnge arbetsofcirmigan fortgir.
2) Ar det friga om familjepension,
som pi grund av arbetsofcirmiga be-
viljats barn, som redan vid fcirmins-
l5tarens dtjd var 18 ir eller om pen-
sion som av samma orsak har fort-
satts uttjver denna ilder, upphcir pen-
sionen, de barnet blivit arbetsftir-
mtiget.
3) Adopteras barnet, upphcir pensio-
nen, di adoptationen sker.

Av det ovan stfrende framgir, att
frigan om ndr pensionens skall upphtira
bdr avg6ras sdrskilt ftir sig ftir varje
f<irminstagares vidkommande. Silunda
medftir den omstdndigheten, att dnkan
ingir nytt dktenskap, inte att barnets
pension upphtir. A andra sidan leder
inte heller upphtirande av barnets pen-
sion till att dnkans pension skulle upp-
hijra. Vid upprdkningen av grunderna
fcir pensionens upphiirande har inte det
i praktiken sdllsynta fall uttryckligen
ndmnts, att fijrminstagaren senare ftir-
lorar sin stdllning som dnka eller barn.
Detta dr ju mcijligt t.ex. di ett inom
dktenskapet fijtt barn ftjrklaras vara
ftitt utom dktenskapet eller erkdnnande
av ett barn Stertages. Till denna del
blir frigan om pensionens upphdrande
beroende av praxis.

b) Pensionens belopp

Vid utrdknandet av familje-
pensionen har till utgingspunkt tagits
ftirminslAtarens Slders- eller invalid-
pension. Om ftirmf,nslitaren icke vid
sin dtjd redan har erhillit dylik pen-
sion, tas den 6lders- eller invalidpen-
sion till vilken han skulle ha haft
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ratjt, om han vid tidpunkten fiir dtids-
fallet skulle ha blivit arbetsoftirmcigen
till grund. Vid faststiillandet av sagda
pension, som ligger till grund ftir fa-
miljepensionen, skulle likvdl inte den
ftirhtijning medrdknas, som enligt APL
fogas till ilderspensionen, di avgangen
med pension uppskjutes. Detta dr fcir-
stieligt, di man beaktar, att framskju-
tandet av Slderspensionen till en senare
tidpunkt inte dnnu innebdr att familje-
pensionen framskjutes. Detta iir mtijligt
ftjrst sedan familjepensionsfallet in-
trdffat. D6 den pension som skall tagas
sasom grund f aststdlles, beaktas inte
heller det avdrag som skall giiras frin
Slders- eller invalidpensionen med an-
ledning av samordning. Detta beror
Ster pi att man ftir familjepensionernas
vidkommande skulle verkstilIa en sar-
skild samordning. Vore fcirmSnstagarna
3 eller flera, skulle familjepensionen
faststdlld p5 ovanndmnda sdtt erldggas
till fullt belopp. Vore frirminstagarna 2

till antalet, skulle familjepensionen
uppga il 3/4 ddrav, och di friga dr
om en fdrminstagare skulle familjepen-
sionen nedga till hiilften. Familjepen-
sionen skulle under sidana fiirh5llan-
den faststdllas kollektivt sisom en av
antalet fcirminstagare beroende del av
den pension som ligger till grund fdr
familjepensionen.

Familjepensionen skulle alltsi vara
bunden till fcirminsl6tarens levnads-
standard pi samma sdtt som de dvriga
pensionerna i enlighet arbetspensions-
lagarna. Familjepensionens belopp
skulle i fiirsta hand vara beroende av
Itinen och tjdnstgcjringstidens liingd.
Aldersfijrhijjningarna fiir de gamla
Sldersklasser som er f6dda fiire 61 19i7

skulle dven komma deras fdrminstaga-
re till godo vid faststdllandet av familje-
pensionen. Endr familjepensionens be-
lopp dnda tills fijrminslitaren uppnf,r
ildern fiir Slderspensionering 5r beroen-
de av invalidpensionens storlek, dr
stadgandena riirande invalidpensions-
skyddet med full effekt av betydelse
dven med tanke p5 familjepensionen.
Arbetstagaren skulle i sjdlva verket
under ett 5rs tid rdknat frtn det arbets-
ftirhillandet i enlighet med arbetspen-
sionslagarna upph<irt vara understdlld
familjepensionskydd med full effekt,
vilket innebdr, att aven kommande
tjdnstgciringstid eller lcin skulle beaktas
di pensionen sl6s fast. Om den arbets-
fiirmiga, som lett till ftirminslitarens
diid, inte begynt eller dtjdsfallet inte
har intrdffat inom sagda ar och om fijr-
minslitaren under en mycket kort tid
har arbetat inom arbetspensionslagar-
nas krets, kan familjepensionen till sitt
belopp bli liten. Bl.a. med tanke pi ett
dylikt fall har man tdnkt sig att det
genom fiirordning skall gtiras mtijligt
att erldgga pensionen i ett ftir allt.

Di familjepensionens belopp har ut-
rdknats, btjr det ytterligare granskas,
huruvida samordningen av fa-
miljepensionerna eventuellt leder till
ett avdrag frin pensionen. Det har
ftireslagits sdrskilda stadganden om
denna samordning. I dessa dr den
ledande tanken den, att pensioner och
motsvarande fortgiende ersattningar,
som beviljats med anledning av samma
ftjrminsl&tares diid, samordnas. Vid
samordningen av familjepension beak-
tas silunda inte t.ex. sjukdagpenning,
som beviljats fdrminstagaren, ej folk-
pension och inte heller Slders- eller in-
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validpension i enlighet med arbetspen-
sionslagarna. Det dr en sak fcir sig att
den familjepension dnkan erhiller kan
inverka minskande pi understcidsdelen
till hennes folkpension. Ftjr att pension
skall beaktas vid samordningen av fa-
miljepensioner, ftirutsdttes ytterligare,
att den baserar sig pi lag eller offentlig
pensionsstadga. Lagen om olycksfalls-
fiirsdkring, lagen om skada, idragen i
militdrtjdnst och lagen om trafikftir-
sdkring samt lagen om tjdnstemanna-
pensioner dr de lagar, med sttid av vilka
sidana familjepensioner eller motsva-
rande ersdttningar beviljas, som skulle
komma att inverka p& samo:dningen.
Med offentliga pensionsstadgor torde
6ter avses t.ex. kommunernas och fiir-
samlingarnas pensionsstadgor samt den
kommunala pensionsanstaltens pen-
sionsstadga.

Samordningsgrdnsen frir familjepen-
sion skulle vara 60 ,f av samordnings-
grunden, som skulle bestdmmas pa
samma sdtt som ftir Slders- och inva-
lidpension och den skulle s5ledes i nor-
malfall vara ftjrminsl6tarens htigsta
liin, som utgtir grund frir pensionen.
Vore fcirminstagarna 2, skulle denna
grdns vara 45 /6 och om det endast
skulle finnas en fijrminstagare, skulle
grdnsen sjunka till 30 c/o. Den del, som
tiverstiger samordningsgrdnsen skulle
avdragas frin familjepensionen i en-
lighet med arbetspensionslagarna.

Sedan det totala beloppet av den fa-
miljepension, som med stdd av arbets-
pensionslagarna skall erldggas efter
fijrm&nslf,taren pe ovan anftjrt sdtt har
faststdllts, mAste man ytterligare av-
gcira, vilken envar fijrminstagarens an-
del dr av denna pension. Enligt lag-

fcirslaget skulle pensionen f ijrdelas
mellan fiirminstagarna silunda, att
6nkan skulle fi 2 andelar och vart och
ett av barnen en lika andel.

Det belopp i ett f tjr allt, som
skall erldggas till dnka p6 grund av
dktenskap, skulle vara lika stort som
familjepensionen ftjr tvi 6r skulle ha
varit, om 6nkan ensam hade varit ftjr-
minstagare. Oftast skulle denna en-
gingsprestation silunda vara lika stor
som fdrminsl5tarens Srspension skulle
ha varit. Det belop i ett fijr allt, som
erldgges till dnkan dr baserat pi skiilig-
hetssynpunkter och dr till sin karaktdr
en gottgtirelse fijr att dnkan med anled-
ning av dktenskapet slutligt gir ftir-
lustig sin rdtt att fa familjepension
efter sin fiirra man. Den avviker i prin-
cip frin det tidigare omtalade belopp i
ett ftjr allt, som erldgges di pensionens
belopp dr ringa. Grunden fcir den sist-
ndmnda prestationen utgtjrs ndmligen
inte av fiirlorad pensionsrdtt, utan frf,ga
dLr om ett sHtt att utbetala pensionen
eller med andra ord om att pi en g6ng
i kapitaliserad form erldgga de pen-
sionsposter, vilka man annars skulle
ha mist erldgga under hela den tid
pensionsrdtten varar.

c) Ovriga fiirminer

Enligt lagftirslaget kunde Snka efter sin
tnans diid erh6lla I i n ftir utbildning
och arbetsvird. Linet kunde Pi av
socialministeriet faststellda villkor se-
nare Sterindrivas frin lSntagarens fa-
miljepension. I samband med de rela-
terade lagdndringarna skulle dven i
APL intagas ett uttryckligt stadgande
om rehabilitering.
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3. FAMILJEPENSIONSSKYDDETS
FINANSIERING

Liksom dven de tivriga obligatoriska
frirminerna i enlighet med arbets-
pensionslagarna skulle dven familje-
pensionsskyddet komma att bekostas
genom premier som arbetsgivarna er-
lHgger. Familjepensionsutgifterna har
berdknats uppge till i det narmaste 4 /6
av arbetstagarnas lijnesumma i det
skede di systemet fungerar i full ut-
strdckning. I btirjan skulle utgifterna
likvdl vara betydligt mindre. I lag-
ftirslaget unger man ifrin att pensioner-
na i det fiirsta skedet bekostas med de
nuvarande ftirsdkringspremierna. De
medel, som behtivs fdr de lcipande fa-
miljepensionerna skulle ltisgtiras genom
att vid finansieringen av 6lderspen-
sionerna iivergi tilt ett system som
Iigger ndrmare ftjrdelningssystemet. Si
skulle man ftirfara till den del Slders-
pensionen grundar sig pi tjdnstgcirings-
tid efter det 5r under vilket arbets-
tagaren fyller 54 6r. Denna sdnkning av
fonderingsgraden kan givetvis inte gdlla
ilderspensionerna fiir dem, som dr
ftidda fcire den 1. 7. 1912, emedan dessa
redan frin ftirut utbetalas enligt ftir-
delningsprincipen. Intill 61 1971 skulle
pensionsutgifterna dock stiga i si m6tto,
att den nuvarande 5 /6:s ftirsdkrings-
premier under nHmnda skulle mista
hcijas. Det har planerats att hcijningen
skulle ske gradvis s5, att man i mitten
av 1970-talet skulle ha en premienivi
om 7 /6.

Den ovan ndmnda sdnkningen av
fonderingsgraden innebdr samtidigt, att
pensionsanstalternas inbijrdes ansvar
ftir pensionerna i nigon min f6rdndras.
Liksom tidigare skulle de ansvara fdr

lnvalidpensionerna. Aven i friga om
tlderspensionerna skulle ansvarsftjrdel-
ningen i dvrigt vara densamma som
tidigare, f6rutom att de delar av pen-
sionerna ftir dem, som er f6dda den 1.

7. l9l2 och ddrefter, som baserar sig pi
de senaste 10 tjdnsteiren, i sinom tid
skulle btirja fis frin gemensam ut-
jdmning. Aven familjepensionerna un-
der det ftirsta skedet skulle bekostas
gemensamt. Frin och med brirjan av 6r
1971 skulle situationen ftir familjepen-
sionens vidkommande likvtil fcirindras
s5, att pensionsanstalterna skutle bcirja
ansvara frir familjepensionerna pi sam-
ma sdtt som de nu ansvarar ftir invalid-
pensionerna. Detta skulle innebdra, att
familjepension, ddr kommande tjdnst-
gtiringstid har beaktats, borde beviljas
pA pensionsanstaltens ansvar till dess
fiirminslitaren skulle ha nttt 6lders-
pensionsildern. Ddrefter skulle den gE
till utjdmning.

Ovan nHmnda finansieringssystem
skulle komma ifriga fiir APL:s vid-
kommande. Ungefdr samma principer
skulle dven iakttagas betrdffande KAPL.

Talrika arbetsgivare har redan innan
det ftireslagna familjepensionssystemet
trdder i kraft fcir sina arbetstagare
anordnat frivilligt familjepensions-
skydd. Di det obligatoriska familjepen-
sionsskyddet kommer att tdcka dessa
system antingen helt eller delvis, kom-
mer medel att frigiiras frin de tidigare
pensionsarrangemangen. Dessa kunde
enligt ftirslaget anvendas f6r bekostan-
de av pensionsskyddet i enlighet med
APL. Frigan om huruvida denna mtij-
lighet enbart gdller de andelar arbets-
givaren bekostar har ldmnats dppen fiir
sdrskild prtivning.
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ANTERO PERALAINEN

J(orrrrrritt6lret6nkandet otrt utiSrn ning
av lamiliekostnaderna

Kommitt6n ftir utjdmning av familje-
kostnaderna, som pi viren avgav sitt
betdnkande t), grundade sina berdk-
ningar p5, att nationalinkomsten tjkas
och att socialutgifternas andel av denna
inkomst i n&gon min stiger ir ftir 6r.
Fijr ftjrsta gingen tilldmpade en stats-
kommitt6 socialplaneringens principer
genom att ftirst uppgtira en prognos,
sedan fastsli m6let och hdrav utrdkna
det irligen erforderliga tillSgget, skilt
ftir socialutgifterna i deras helhet och
skilt fcir familjepolitiska inkomsttjver-
ftiringar.

Till nya socialutgifter 0,4 /e av
nationalinkomsten

Kommitt6n konstaterade, att socialut-
gifternas andel av nationalinkomsten i
Finland varit avsevdrt ldgre dn i de tiv-
riga nordiska ldlderna och Mellaneuro-
pa. Den ftirutsatte, att dessa utgifters

t) Kommitt6betdnkande 1966: A7

12

andel av nationalinkomsten skulle tikas
med 0,4 procentenheter under tiden
1967-1975. Doktor Pekka Kuusi hade i
sin bok "60-luvun sosiaalipolitiikka"
anftirt en nigot sttjrre vhxt (ca 0,5 pro-
centenheter), men kommitt6n ansig, att
det Hr bdst att uppgcira kalkylerna en-
ligt en litet mindre vdxt, emedan de
ndrmaste iren en kd.nnbar <ikning av ut-
bildningsutgifterna ftirest6r genom
tivergingen till enhetsskolan samt vid
utbyggandet av yrkesskolevdsendet och
htigskolevdsendet. I enlighet h[rmed
skulle socialutgifternas andel av na-
tionalinkomsten ir 1966 utgiira 12,8 /o,
1970 14,5 /6 ocl:' L975 16,5 %.

Familjepolitikens andel biir iikas

Vid utrdknandet av nationalinkomstens
vHxt stddde sig kommitt6n pi en vid
Statistiska centralbyrin uppgjord be-
rdkning, enligt vilken nettonationalpro-
dukten fr6n 61 1966 till 61 1970 skulle



vexa med i genomsnitt 4,4 Vo om 6ret
och ddrefter med 4,2 %.De av den gdl-
lande lagstiftningen ftirutsatta sociala
inkomstdverfciringarna erhijll kommitt6n
ur den av Pensionsskyddseentralen upp-
gjorda prognosen tjver socialutgifternas
utveckling. Barnbidragen bibehtills dock
i enlighet med den nuvarande lagst.ift-
ningen, och de vid beskattningen ftirut-
satta barnavdragen togs icke i be-
traktande.

Kommitt6n ansig, att en jdrnn tikning
av familjepolitikens andel i socialutgif-
terna borde dga rum, silunda att den
skulle vdxa frin 17 till 25 %. Nedan-
st6'ende tabell utvisar, huru mycket som
ettvart 6r skulle st6 till buds f<ir helt
nya inkomstdverfciri.ngar till fromma
fcir familjepolitiken samt andra sekto-
rer. Hdrav framgAr, att i huvudsak till
ftiljd av sjukftirsdkringssystemets ut-
veckli,ng medel fiirst frin 61 1968 stir
till buds ftir nya socialutgifter. Siffror-
na i tabellen strHcker sig till 6r L972,
och fram till detta ir uppgjorde kom-
mitt6n en motiverad framstdllning ftir
varje 6r. Ftir 6ren 1973-1975 skisserade
den vissa reformer, fijr vilka undersijk-
ningarna borde inledas i btirjan av
I 970-talet.

Ftir nya sociala inkomstriverfdringar
skulle ettvart 5r f<iljande belopp i milj.
mark enligt 1965 flrs penningvhrde sti
till fiirfogande:

M&lsdttningen fiir familjekostnadernas
utjdmnande

I sitt betrinkande har kommitt6n pivi-
sat, att barnfamiljernas tillbudsstiende
inkomster vid cikat antal familjemed-
lemmar minskas per konsumtionsenhet.
En till medelniv6n hcirande industri-
arbetare, som har 3 barn, har de senaste
6ren per konsumentenhet haft till sitt
fdrfogand,e blott 65 of av motsvarande
tal ftjr ett barnlcist par. Om barnens
antal varit 6, har detta levnadsstandax-
den angivande procenttal varit blott 55.
Konsumt,ionsunderscikningarna har jdm-
vdl utvisat, att de bristande konsum-
tionsm6jligheterna desto grellare fram-
stir, ju stcirre familjen dr: Fcidans kva-
Iitet fcirsdmras, boendetdtheten dkas och
de valbara utgifterna minskas. Barn-
familjernas levnadsnivi borde dock inte
fi vara vdseniligen ldgre dn befolk-
ningens i genomsnitt. Milsiittningen fcir
utjdmnandet av familjekostnaderna dr
att trygga barnfamiljernas konsum-
tionsmiijligheter till en viss miniminivi
beroende av barnens antal. Full kom-
pensat.ion dr det likvdl icke skril att
efterstrdva.

I det ftjrsta skedet borde utjiirn-
ningen av familjekostnaderna effektive-
ras ftjr de familjers vidkommande, fdr
vilka nedgtngen i levnadsstandarden dr
stdrst, m.a.o. betrdffande de familjer
som dr sttjrre dn genomsnittet. Ddrefter
borde samhdllets sttid kunna uts,trdckas
till de medelstora familjerna i den min
medel stir till buds. Dessutom vore det
niidvdndigt att ftjrbdttra familjeftir-
stirjarnas mtijligheter atL ge barnen
skolning och framftjr allt att ftirskaffa
dem erforderlig yrkesskicklighet. Unga

1 966
1 967
1 968
1 969
1970
1971
t972

55
55
55

60
80

B1

99
109

134
154

28

44
54
74
74
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familjer sttids b6st genom effektivering
av 6tgdrderna ftjr moderskapsskydd,
genom hiijt moderskapsunderstijd samt
genom att bosdttningslin 6ter tas i bruk.
Familjernas mtijligheter att skaffa sig
en ftir familjens behov liimplig bostad
borde jdmvdl tryggas genom olika f,t-
g6rder.

Graderingen av barnbidragen borde
effektiveras

Det mest kostnadskrdvande av kom-
mitt6ns reformfiirslag giillde effektive-
rad gradering av barnbidragen. Detta
kunde genomfdras i tre oLika skeden sA-

lunda, att bidraget ftjr det fcirsta barnet
skulle bibeh&tlas ndstan of6rdndrat.
Slutligen skulle det fijr det andra bar-
net utgiende barnbidraget vara tvi
ginger stcirre dn bidraget fijr det ftjrsta
barnet; frin och med det tredje barnet
skulle di erlHggas en tre ganger si stor
summa som ft r det ftjrsta. Beloppet av
barn- och familjebidrag fdr en sex-
barnsfamilj 6r ftir ndrvarande ndstan 9

g6nger si stort som det stcid en ett-
barnsfamilj fAr; i sista skedet av kom-
mitt6ns fijrslag fdrutsattes, att det skul-
le stiga till det lS-fatdiga. Pi detta sdtt
har barnbidragen graderats i de euro-
peiska lander, ddr graderingen dr effek-
tivast.

Utbildningsstiid fiir barn

Kommitt6n fann, att det icke dr skdl att
htija ildersgrdnsen ftir till barnbidrag
berlttigade barn, men ddremot borde
ftjr 16-19-6riga barn, som forts6tter
att utbilda sig, till familjen erldggas s'k'
utbildningsstijd. Dess storlek vore den-

samma som barnbidragets, vilket inne-
bure att dessa barn skulle medrdknas
bland dem som dr berdttigade tiII barn-
bidrag. Ocksi denna reform borde ge-
nomfdras i tre skeden, utgiende frin de
barnrika familjerna eller genom till-
ldmpning av behovsprcivning i btjrjan.

Kommit,t6n ansig det icke vara skdl
att hnnu i detta skede gradera barn-
bidragen enligt barnets ilder. Ddremot
borde lagstiftningen om studiebidrag
utvecklas si, att aven elever i gymnasiet
kunde erh6lla sidana bidrag p& samma
sdtt som en kommitt6, som nyligen av-
givit sitt betdnkande fiireslagit betrdf-
fande yrkesstudier.

Familjepension i std,llet fiir special-
barnbidrag

Kommitt6n konstaterade, att uttiver det
allmdnna barnbidraget specialst6d all-
jdmt behiivs fijr ftjrbbttrande av utbild-
ningsmtijligheterna fdr barn med en
enda ftirstirjare. Fijr ndrvarande ges

understtjd pfl flera olika sdtt (speciaL-
barnbidrag, familjebidrag, fdrskott pfl
underhillsbidrag, folkpensionens barn-
tillaeC). Stcidet dr relativt knappt till-
mdtt, och det dr icke sagt, att det ens
dr stijrst fdr dem, fiir vilka behovet dr
stiirst. Dessa understtid kunde samman-
slAs till en enda prestation ant,ingen
genom erldggande av ett tillriickligt
stort specialbarnbidrag eller genom att
inrangera dem alla i familjepensions-
systemet (med undantag ftir ftj'rskottet
pi underhillsbidrag). Kommitt6n utar-
betade ftjrst ett utkast till ett special-
barnbidragssy,stem, varvid familjebi-
draget och folkpensionernas barntilliigg
hade kunnat upphdvas. Specialbarnbi-
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dragets belopp hade di varit 2 eller 3
ginger si stort som barnbidraget och
erlagts i samband med detta. TilI bar-
nets fdrscirjare hade hdrvid dock ingen-
ting kunnat erldggas.

Ftjrberedelserna ftir familjepensions-
systemet fortskred emellertid si l8ngt,
att det syntes dndamilsenligare att
intaga alla barnfamiljer, som behciver
specialsttid, i detta system. Pi detta sdtt
var det mtijligt att fi biittre trygghet,
emedan frirutom barnet dven dess fdr-
sdrjare finge en fiir familjens konsum-
tion avsedd bestdmd summa. Di kom-
mitt6n fiirdigstiillde sitt betdnkande,
var ftirberedelserna f6r ftirtjdnstpen-
sionen mycket lAngt hunna vid Pen-
sionsskyddscentralen. Vid Folkpensions-
anstalten hade prelimindra berdknin-
gar gjorts om de ankor, arbetsofcira
och ildringar samt deras barn, som
skulle beriiras av familjepensiorxsyste-
met. DA det sistnhmnda systemet fdre-
ftjll att vara genomftjrbart gradvis och
di kostnaderna fiir detsamma kunnat
tdckas ur de andelar av nationalin-
komsten, som b6r reserveras fiir social-
utgifter, ans6g kommitt6n, att man
borde efterstrdva att familjepensions-
systemet skulle gdlla alla sidana barn,
som har blott en arbetsfdr f6rstirjare,
samt dven dem, som ej har n6gon enda
arbet,sfdr f6rsdrjare, oberoende av, hu-
ruvida barnet ?ir fcitt inom dktenskapet
eller utom detsamma.

Ovriga stiiditgdrder

BetrHffande kommitt6ns dvriga fcirslag
mi ndmnas, att moderskapsunderstd-
dets belopp skulle hiijas frin 50 mark
ftirst till 100 och senare till 200 mark.

Moderskapspenning skulle erldggas f6r
72 vardagar i st?illet ftjr 54 sisom nu
dr fallet. Bostadsstiidet borde effekti-
veras utg6ende frtn de kommitt6betdn-
kanden, i vilka denna sak behandlats.
Bosdttningslin borde Snyo tas i bruk,
likvHl mot rhnta.

Ftirutom dessa skisserade kommitt6n
erldggande av s.k. m6drapremie 3t
hemmamddrar, som sjilva skiiter sina
smittingar, till en bcirjan f<ir en tid av
ett 6r och senare ftjr en ldngre tid riik-
nat frin det ledigheten vid barnsbiirden
utgitt. Som villkor ftjr fortsatt erldg-
gande av barnbidrag borde fiireskrivas
obligatoriska, tidsbestdmda understjk-
ningar av barnen pi rfldgivningsbyrier-
na fram till skol5ldern. Moderskaps-
kurser skulle anordnas fcir fcirstfiider-
skor; sidana borde vara obligatoriska
som frirutsdttning fcir erhillande av
barnbidrag och eventuellt miidrapre-
mie. Beredningen av dessa fcirslag skul-
le uppdras At redan existerande eller
fcir Sndamilet senare tillsatta kommit-
te6r.

Frin ett invecklat system till ett enkelt

Kommitt6ns uppgift innefattade jdm-
vdl kodifiering av den familjepolitiska
lagstiftningen. Stadgandena pi detta
omride borde samlas i si fi lagar som
mrijtigt. I praktiken miste detta g6ras
etappvis, exempelvis s6lunda, att lagen
om familjebidrag upphdvs, ndr veder-
bcjrande familj kan ges motsvarande
stdd genom den allmdnna graderingen
av barnbidraget. Lagen om special-
barnbidrag kan upphdvas ftirst i sam-
band med det allmdnna familjepen-
sionssystemets genomfdrande. Om det
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kan omfatta barn till hnkor, arbetso-
ftjra och Sldringar, kunde man genom
detsamma skiita alla familjer med blott
en ftirstirjare, vilka alltjiimt beh6ver
specialsttid. Lagstiftningen om frjrskott
p& underh&llsbidrag skulle fortfarande
fiirbli i kraft. Sociaiskyddet fiir i hem-
met sktjtta barn med svira lyten borde
regleras genom specialstadganden t.ex.
inom ramen ftir folkpensionslagen.

Milsiittning: fiirminernas bindande vid
fiirtjdnstniv&n

Di kommitt6n konstaterade, att barn-
bidragens ktipvdrde under trens lopp
sjunkit och att de efter april 1962 verk-
stiillda hdjningarna av dem icke mot-
svarat Ievnadskostnadernas stegring,
ftireslog den, att barnbidragen omedel-
bart skulle hiijas inom ramen ftir gHl-
lande lag, varvid de nuvarande grade-

ringsproportionerna skulle bibehillas.
Aven de <ivriga ftjrminerna fcir famil-
jerna skulle bindas vid levnadskostna-
derna.

I framtiden borde likvdl de familje-
politiska inkomstdverftiringarna bindas
vid ftirtjdnstniv6ns index i och ftir
sdkerstdllande BV, att barnfamiljerna
inte skall bli lottltj,sa i friga om den
allmhnna htijning av konsumti,onsnivin
som nationalinkomstens tikning medftir.
Kommitt6n pivisade genom kalkyler,
att dven om barnbidragen skulle tikas i
enlighet med levnadskostnadernas steg-
ring, skulle de barnrika familjernas
konsumtionsmdjtigheter icke stiga i
samma proportion som de sm6 famil-
jernas utan mindre. Ldnerna har ju de
senaste Sren stigit ca tvi genger mera
6n Ievnadskostnaderna. "Socialltinen"
borde siledes ftilja med fdrdndringarna
i ftirtjdnstnivin.

UtvecklinSlen av barnbidragets realviirde. Oktober 1951 : 100.
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Orn l6rsEkningsdorrrstolens utslag

Bland de utslag ftirsdkringsdomstolen
nyliLgen givit d.r det tvfl, vilka pikallar
ndrmare grarrskning. Ur det ena utsla-
get framgir ftirsrikringsdomstolens upp-
fattning om negativt pensionsbesluts
rdttskraft, emedan det andra utslaget
gdller fr6gan om arbetsftjrhillandens
fortg&ng vid ombyte av arbe,isgivare.

Nr 2991/65/387 (PSC:s kod 3. 21. 10):
Arbetspensionskassan fijr byggnads-
branschen hade ftirkastat s6kandens
ans6kan orn pension endr den ansett,
att de sjukdomar, som utgjorde anled-
ningen fdr ans6kan, hade begynt redan
innan s6kandens KAPL-arbetsftirhtl-
landen inletts. Om en tid tillsHnde
sdkanden arbetspensionskassan en ny
ansdkan med samma innehill som i den
ftiregiende. Arbetspensionskassan upp-
tog icke den nya ansdkningen till prtiv-
ning, och anfiirde som motiv, att fr6gan
om s6kandens rdtt till invalidpension i
enlighet med KAPL redan avgjorts
medelst laga kraft vunnet beslut.
Sijkanden besvdrade sig hdrefter hos
pensionsndmnden, som 16t drendet bero
pi arbetspensionskassans beslut'. Ftir-
sdkringsdomstolen ansig ddremot, att
arbetspensionskassan inte skulle ha av-

visat saken utan saklig prdvning, och
iterstdllde drendet till kassan ftir
lagenlig handldggning. Detta motivera-
des med, att av arbetspensionskassa
avgivet beslut i pensionsdrende icke mi
anses vinna laga kraft.

Ovisshet har tidigare ritt i pensions-
anstalterna om, huru man skall fiirfara,
om pensionsanstalten fdrkastat anstjkan
medelst laga kraft vunnet beslut, men
stikanden det oaktat pi nytt ansdker
om pension hos pensionsanstalten.
Nigra pensionsanstalterna har sakligt
prtivat iven denna ansdkan, vare sig
scikanden fiiretett ny utredning eller
inte. Andra pensionsanstalter iter har
inte upptagit den nya ansiikningen till
prdvning, ddrest stjkanden ej ftiretett
n6gon ny, pa drendet inverkande ytter-
ligare utredning. Aven pensionsndmn-
den har antagit den sistndmnda stind-
punkten. Ftirsdkringsdomstolen synes
betrdffande det ovan relaterade fallet
ha kommit till, att Srendet skall sak-
ligt priivas dven d5 ingen ytterligare
utredning ftjretetts. Ftirsdkringsdom-
stotrens stindpunktstagande har moti-
verats med, att arbetspensionsanstalts
pensions,beslut, som i detta fall varit
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negativt, inte vinner laga kraft, varmed
hHr avses rdttskraft.

Det slutliga resultatet av ftirsdkrings-
domstolens utslag kunde basera sig pi
tvenne grundsyner som n&got avviker
frin varandra. Fcirst och frdmst kan
man tdnka sig, att pensionsanstalts pen-
sionsbeslut btir jdmstiillas med ftjrvalt-
ningsmyndighets avgdrande. Utslag i
fiirvaltningsdrende 6ter, ifall det dr
negativt, har inte ansetts vinna rdtts-
kraft. Detta skulle leda till, att sidan
verkan inte heller skulle utmdtas pen-
sionsanstalts negativa pensionsbeslut.
En dylik uppfattning har anfdrts bl.a. i
det utlStande Pensionsskyddscentralen
avgivit fiirsdkringsdomstolen i ifriga-
varande 6rende. A andra sidan kunde
som bakgrund ftjr utslaget anfijras den
sttndpunkten, att arbetspensionsan-
stalts beslut inte utan uttryckligt stad-
gande - sidant finnes f.d. i 21a g 2

mom. APL vad positivt beslut betrdffar

- skulle givas en si auktoritativ ver-
kan, att man skulle kunna tala om
rdttskraft. Till sttid fiir denna stind-
punkt kan hdnvisas till pensionsanstalts
privatrdttsliga karaktdr samt till den
omstdndigheten, att anstalten har att
fatta beslut i eget drende. Av motive-
ringen av fcirsdkringsdomstolens utslag
kan inte dragas slutsatser om till vilken
synpunkt den lagt huvudvikten.

Nr 7606/641339 (PSC:s kod 1. 01. 05):
i"ensionsstikanden hade sedan flr 1951
varit anstdlld av ett trdfiirddtingsbolag.
Ar 1958 hade den i bolagets dgo varan-

de rtirelsen tiverlitits till ett annat
bolag med samma namn. Det senare
bolaget hade grundats att fortsdtta det
tidigares verksamhet. Sijkanden hade
stitt i detta nya bolags tjdnst fram till
november 1962. I samband med iiver-
l5tandet av rijrelsen hade arbetstagarna
inte blivit uppsagda, ej heller hade de
underrdttats om saken pi annat sdtt.
Dt inget avbrott heller skedde i sjdlva
arbetet, fick arbetstagarna ingen vet-
skap om att ett ombyte av arbetsgivare
dgt rum.

I sitt beslut i pensionsdrendet ans6g
ftirsdkringsbolaget arbetsftjrhillandet
ha begynt di ombytet av dgare in-
trHffade. Pensionsndmnden, hos vilken
stikanden besvdrade sig, ansig arbets-
ftjrhillandet ha begynt redan 61 1951
och ha fortg5tt oavbrutet hela tiden.
Fdrsdkringsdomstolen ldt drendet bero
vid pensionsn[mndens utslag.

Det utslag, fdr vilket ovan redogjorts,
belyser ytterligare frigan om, huru ar-
betsftjrh6llandes fortging bcir betraktas
vid ombyte av friretags 6gare. Av fallet
kan man sluta sig till, att dylikt ombyte
inte fdrorsakar upphtirande av arbets-
ftirhilla,nde, 8tminstone di arbetet fort-
gir utan avbrott och arbetstagaren inte
underrdttas om ombytet. Frirsdkrings-
domstolens utslag dr av betydelse vid
s6dana ombyten av agare, vilka in-
trdffat fcire den 3. 12. 1963. Sagda dag
trHdde ndmligen ikraft det gdllande 2 $

1. momentet APL, som innefattar ett
uttryckligt stadgande om saken.
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MARGARETHA AARNIO

Aldne indrrstianbetslagane i liusel aY
en tysk unders6kning

De problem, som arbetstagarnas ildran-
de ftir med sig, av vilka det kanske
centralaste med tanke pi specialftir-
sdkringen hr frigan om riktig pensions-
Slderspraxis, har under de senaste Aren
varit ftjremil ftir en livlig diskussion pA

olika h51l i vdrlden. Bl.a. behandlade
internationella arbet-skonferensen Ar

1962 ILO:s rapport om Sldrandet som

specialt problem. Detta gav det i Ktjln
verksamma socialforskningsinstitutetl)
impulsen till en intervjuundersdkning
bland dldre industiarbetstagare.

Enligt den nyligen publicerade forsk-
ningsberdttelsenz) har huvudsyftet med
undersiikningen varit att ge en bild av
de dldre arbetstagarnas stdllning i in-
dustrin och att fdsta uppmdrksamhet
vid de problem de har pi sina arbets-
platser, samt att 5 andra sidan granska
frigor i anslutning till pensionsilders-

I ) Institut fiir Selbsthilfe und Sozialfor-
schung e.V., Ktjln

r) Paul Kaser: Altere Arbeitsnehmer in
der Industrie Nordrhein-Westfalens; ihre
Einstellungen und Verhaltensweisen in-
nerhalb und ausserhalb des Betriebes

grdnsen. Denna tyska understikning har
synnerligen minga beriiringspunkter
med den hos oss som bdst pf,gfrende pen-
sionsildersunderstikningen inom arbets-
pensionssystemet. Den tyska unders6k-
ningen gdller visserligen en mycket
mera begrdnsad krets sf,vdl ifr6ga om
omride som yrken dn det dr meningen
med den undersdkning, som pigir hos

oss. Daremot 6r s6vdl de behandlade
frigorna som sjdlva undersdkningstek-
niken till stor del synnerligen likartade
i de biigge unders6kningarna. I detta
avseende erbjuder den tyska understjk-
ningen ett synnerligen intressant jlim-
ftirelsematerial fiir de resultat som er-
hills i Finland.

Understikningen utftirdes inom Nord-
rhein-Westfalen omridet vid tio ftiretag,
som representerade fyra olika indu-
striella sektorer, basindustrin inom me-
tallbranschen, metallf tirddlingsindustrin,
den finmekaniska industrin och den ke-
miska industrin. Arbetstagarnas antal
per ftiretag varierade mallan 200 och
40 000. Understjkningen omfattade sivdl
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egentliga arbetstagare som funktiondrer
i dessa ftiretags tjdnst, men begrdnsades
till endast mdn.

Understikningen utfcirdes genom in-
tervjuer av mHn tiver 57 3r, som dnnu
var i arbete, manliga pension[rer under
70 6r, vilka tjiinat vid samma fiiretag
samt ftiretagens ledning och arbets-
ledare. Det 5r intressant att konstatera,
att dessa grupper med undantag fcir
SldersgrHnserna och kiinsbegrlnsningen
dr exakt desamma som i den understik-
ning, som skall utfijras hos oss. De ar-
betstagare och pensiondrer, som inter-
vjuades utvaldes genom slumpmdssig
sampling i de ifr5gavarande ilders-
grupperna. Allt som allt intervjuades
943 arbetstagare, som dnnu var i arbete
(av dessa var cirka 1/4 funktiondrer),
431 pensiondrer och 60 arbetsledare
eller ftiretagsdirektijrer. Intervjuerna
utftirdes under tiden juli 1963 - ja-
nuari 1964.

Arbetstagarna och pensiondrerna in-
tervjuades med ett fdrdigt fr&geformu-
ldr, medan 6ter intervjuerna med
arbetsledarna och fiiretagets ledning
snarare var fria diskussioner. De an-
litande frigeformuldren var till vissa
delar synnerligen detaljerade; si inne-
htjll t.ex. frflgeformuldret ftjr dem, som
dnnu var i arbete, sammanlagt 120
fr6gor.

I det fciljande relateras vissa av un-
derstikningens resultat. I undersdk-
ningsberdttelsen har resultaten presen-
terats grupperade pi si sdtt, att de
dldre arbetstagarnas fysiska och psy-
kiska svirigheter i sitt arbete fcjrst be-
handlats och ddrefter Ssikterna om den
nuvarande pensionsildersgrdnsen och
instdllningen till arbete uttiver 6b irs
ilder. Till sist granskas pensionsilders-
grdnsen och de gamla personernas arbe-
te ur pensionHrernas synvinkel. Sisom
en bakgrundsinformation kan namnas,
att den fasta grdnsen fdr Alderspen-
sionsildern i Vdsttyskland i sivdl ar-
betstagarnas som funktiondrernas pen-
sionssystem dr 65 6r.

Hdlsotillstindet

Granskningen av de fysiska svirig-
heterna omfattar arbetstagarnas upp-
fattning av det egna hdlsotillstindet
och den egna prestationsftirmigan, de-
ras 6sikt om de yttre arbetsfcirhiltande-
na pi arbetsplatsen samt de gamla ar-
betstagarnas ftirflyttning till ldttare
uppgifter.

D5 de intervjuobjekt, som dLnnu var i
arbete, tillfrigades om sin uppfattning
av sitt eget hdlsotillstind erhcjlls ftiljan-
de resultat, grupperat enligt ilders-
grupper.

HdlsotillstAnd 58-60
(%)

Alder
61-63
(%)

64 och civer
(%)

Mycket gott el. gott
MedelmAttigt
DAligt eller mycket dAligt

36
49
l5

29
55
16

52
40

8

100 100 100
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Vid ett ftirsta betraktande verkar det
ftjrbluffande, att de arbetstagare, som
htir till den dldsta Sldersgruppen, enligt
sin egen Ssikt genomsnittligt dr friskare
dn de yngre. Detta beror enligt forskar-
nas uppfattning pi att de sjukligaste
och svagaste avgar med invalidpension
redan fdre de fyller 64 ir, varfdr de
som ar i arbete till den egentliga Slders-
pensionsildern eller ldngre utgdrs av
det friskaste och starkaste arbetstagar-
materialet. Di frigan granskas enligt
yrkesgrupper konstaterades det, att det
bland funktiondrerna fanns flere s5dana
personer, som ansig sitt hdlsotillstind
vara gott (53 %), an bland arbets-
tagarna (30 %). Bland de egentliga
arbetstagarna var de yrkesskickliga ar-
betstagarna i genomsnitt friskare dn de
som saknade yrkesskicklighet. Vid en
granskning enligt industrisektorer kun-
de man Ster konstatera, att situationen
var desto sdmre ju tyngre arbeten den
ifrigavarande sektorn omfattade. Inom
metallbranschens basindustri fanns det
minst sidana personer, som ansig sitt
hdlsotillstind vara gott (24 %) och
mest av dem, som fann hdlsotillstindet
vara d6ligt (18 %).

Bediimningen av det allm5nna hdlso-
tillstindet kompletterades med flere
tilldggsfr6gor. Bland dessa fdrekom bl.a.
frigan om, huruvida vederbdrande tror,
att hans arbete haft en menlig inverkan
pi hans hiilsotillstind. Av dem, som
arbetade inom metallbranschens bas-
industrin trodde 55 % atl si var fallet.
Inom metallftirddlingsindustrin var
motsvarande siffra 43 /6, inom den ke-
miska industrin 38 /6 och inom den fin-
mekaniska industrin 24 %. Enligt yr-
kesgrupperna ftirdelade sig de, som

trodde att arbetet brtit ned hdlsan pi
ftiljande sdtt: arbetstagare utan yrkes-
skicklighet 51 %, yrkesskickliga ar-
betstagare 45 %, fijrmdn 37 /6, arbels-
ledare 36 /r, funktionarer i ledande
stdllning 29 0/6 och tivriga funktiondrer
25 %.

Prestationsf iirmigan
De intervjuade tillfrigades, om de an-
sig, att arbetstagare, som dr lika gamla
som de sjdlva och utf6r samma arbete
klarar sitt arbete precis lika bra som
ftirut, eller om det av dessa enligt de
intervjuades uppfattning krdvs speciella
anstrHngningar i arbetet ftjr att de skall
kunna hilla sig pe samma nivi som
sina yngre abetskamrater. Av samtliga
intervjuade trodde 61 %, att dldre
arbetstagare miste anstrdnga sig sdrskilt
ftir att hilla sig pi samma nivi som de
andra, medan Ster 30 /6 var av den
uppfattningen, att dylika sdrskilda an-
strdngningar inte behtivs. Av de till-
frigade kunde 9 o/o inte uttala sin isikt.
Bland de egentliga arbetstagarna fanns
det flere (65 %) sidana, som ansig att
anstrdngningar behovs, dn bland funtio-
ndrerna (48 %).

Di det frigades, om den intervjuade
ansig, att det ftir hans eget vidkom-
mande var stdllt pi samma s6tt som han
ovan helt allmdnt svarat visade det sig,
att respondenterna i regel identifierade
sig med de andra arbetskamraterna i
samma 6lder. Av dem, som ans&g att
sdrskilda anstrdngningar erfordrades,
svarade 48 % att detta ocksi var fallet
ftir deras eget vidkommande, medan det
6ter 95 /o bland dem, som svarade att
de gamla klarar sig lika bra som de
yngre, ansig att detta dven gdllde dem
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sjdlva. P5 motsvarande sdtt var endast
40 /6 av dem, som ansig sitt eget hdlso-
tillsttnd vara mycket gott av den upp-
fattningen, att Sldern i allmdnhet med-
fcir ett behov att anstrdnga sig i speciellt
hiig grad, medan Ster ?0 /6 av dem,
som ans6g sitt hdlsotillstind vara diligt,
var av denna 6sikt.

Vid en granskning enligt industrisek-
torer kunde det dven i detta avseende
observeras en skillnad mellan de olika
sektorerna. Inom metallbranschens bas-
industrin fanns det stdrsta antalet
(72 %) respondenter, som ansig att
ildern inverkade pi arbetspresta-
tionerna.

Pi ftirfrigan uppgav blott 30 % av
de intervjuade, att de funderat <iver, pi
vilket sdtt det betungande i arbetet
kunda lindras fcir dldre arbetstagare. De
vanligaste fdrslagen gick ut pi ldttare

Asikterna om huruvida arbetstiden dr
ftir l6ng eller inte, visade sig emellertid
inte vara beroende enbart av arbets-
tidens ldngd, utan de piverkades ytter-
ligare av andra faktorer. Silunda syntes
det som om de arbetstagare som var
gifta hade ldttare fcir att anse att ar-
betstiden var f6r l6ng dr ensamstiende.
Annu mera dn familjefdrhillandena
syntes likvdl den frSgan inverka pi
instdllningen, huruvida vederbcirande
hijrde till en fackfdrening eller ej. S3-

arbete fiir dldre eller bittre arbetsfiir-
h5llanden ftjr dessa. Nigra fcireslog att
ackordsarbetet skulle slopas fcir de
dldres vidkommande, varjdmte endel
enstaka svar ftirekom.

Arbetsfiirhillandena

Betrdffande de I'ttre arbetsftjrhillande-
na stdlldes frigor om arbetstiden,
<ivertidsarbetena, arbetets karaktdr av
ackordsarbete samt fcirekomsten av oli-
ka slags menliga faktorer sisom oljud,
dam osv.

Visavi arbetstiden kan det konstate-
ras, att 39 /s av de intervjuade arbetade
43 timmar i veckan eller mera. Pi en
friga om vederbtjrande ansag, att hans
arbetstid var fdr lSng eller ej, erhcills
fiiljande resultat grupperat enligt ar-
betstidens ldngd:

100

vdl bland arbetstagarna som funktio-
ndrerna fanns bland dem som htirde till
en fackftjrening klart flere sidana som
ansig att arbetstiden var fijr l6ng dn
bland dem som inte hcirde till negon
fackfiirening.

Betrdffande dvertidsarbetena friga-
des det, om vederbdrande under det
senaste 6ret ofta har ncidgats utftjra
dvertidsarbeten, och om han sjdlv har
velat gdra dem eller ej. Resultatet var
fiiljande:

Arbetstagare
-42,5 t.
(%)

43-45 t.
(%)

46-48 t.
(%)

48- t.
(%)

Funktiondrer
-42 t.
(%)

43- t
(%)

Alla

(%)

Arbetstiden frir lAng
Inte ftir lAng
Inget svar

14
B5

1

20 42
56

2

54
45

1

B

91
1

15
B4
I

18
B1

1

100 100 100 100 100 100



Arbetstagare
(%)

Har ni under senaste 5r ofta utftirt
tivertidsarbete

Har utfrirt
skulle gdrna vilja utfcira
skulle ej ha velat
inget svar

Utftirt <ivertidsarbete vid speciella
situationer
tnte tivertidsarbete

3443

7

50

Funktiondrer
(%)

28
t4
I

20
74

0

,,
44

Det visade sig att instdllningen till
ijvertidsarbete, liksom instdllningen till
arbetstidens ldngd, i htig grad var
beroende av huruvida vederbiirande
hijrde till en fackfdrening eller ej. S5-
lunda fanns det t.ex. bland de egentliga
arbetstagarna i bdgge grupperna lika
minga (14 %) sidana, som mot sin
egen vilja ofta hade varit tvungna att
gcira civertidsarbete. Ddremot var pro-
centtalet ftir dem, som frivilligt utftirt
dvertidsarbeten inom den grupp som
hiirde till en fackfdrening endast 19 me-
dan motsvarande procenttal bland dem
som icke hcirt till fackftireningen var 43.

Sammanlagt 2L % av de intervjuade
uppgav, att de arbetade i ackordsarbete.
N6gon egen Ssikt om ackordsarbetets
anstrengande karaktHr efterfrigades
inte i frigeformulHret. Ddremot friga-
des det, huruvida sv8righeter hade
framkommit vid faststHllandet av ac-
korden, varvid drygt en tredje del av
dem, som utfijr ackordsarbeten, medde-
lade att svirigheter fijrekommit.

Rtirande de till arbetet anslutna yttre
menliga faktorerna frigades, huruvida
nigon av fiiljande menliga faktorer
fdrekommer ftir vederbd,randes vid-
kommande: oljud, dilig luft, hetta, dilig
belysning, damm, kemikalier, inverkan

100 100

av vdderleksfcirhillanden, strilning och
gaser. Svaren varierade naturligtvis i
htig grad beroende pi vilken industri-
sektor det var friga om. Inom metall-
branschens basindustri fanns 64 % s6-
dana, fdr vilkas vidkommande itminsto-
ne en av de efterfrigade faktorerna
ftirekom. I den kemiska industrin upp
gick dessa till 54 c/o, i melallfcirddlings-
industrin till 50 % och i den finmeka-
niska industrin till 34 ol. Respondenter-
nas Ssikt om de menliga faktorernas
verkningar eller graden av deras men-
liga inverkan efterfrigades inte.

dverging till annat arbete

En friga om huruvida de intervjuade
hellre skulle tjnska tive196 till nigot
annat arbete inom samma ftiretag, som
dven skulle ldmpa sig fiir dem, gav det
resultatet, att endast 2 o/n av funktio-
ndrerna och 12 /6 av de egentliga ar-
betstagarna uppgav att de tinskade dy-
lik fiirflyttning. Onskan att byta arbete
var klart mindre i de gamla 6lders-
klasserna dn de yngre och likaledes
klart mindre bland dem, som bedtimde
sitt hdlsotillstflnd som gott dn bland
dem som ansig att hiilsotillstindet dr
dSligt.
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Di de flyttningsvilliga frlgades i vil-
ket avseende det nya arbetet enligt de-
ras Ssikt borde avvika frin det tidigare,
meddelade hdlften av alla, att de ville
ha ett mindre anstrdngande arbete. Av
alla flyttningsvilliga tinskade 27 /6 ett
intressantare arbete eller ett arbete, som
de tycker bdttre om, och 15 % battre
inkomster.

Som ett bakgrund till det ovan an-
ftjrda mi ndmnas, att var tredje av alla
intervjuade meddelade, att de redan
tidigare minst en ging flyttat fr6n ett
arbete till ett annat inom samma ftire-
tag. Bland arbetstagarna upp gick dessa
till 34 0/6 och bland funktiondrerna till
2s %.

Orsaken till dessa flyttningar uppgav
de egentliga arbetstagarna oftast vara
hdlsosynpunkter. Denna orsak meddela-
de 7L o/o av de f6rflyttade arbetstagar-
na, men endast 26 /6 av de motsvarande
funktiondrerna, medan tter bdttre liin
var orsaken i 34 % av fallen bland
funktiondrerna och i endast 15 /6 av
fallen ftir arbetstagarnas vidkommande.
Ytterligare fiirekom andra orsaker si-
som angendmare arbete och organi-
satoriska fcirdndringar. Vid jdmftirelse
av det antal intervjuade, som ftirflyttats
av hdlsoskdl hade med hela antalet in-
tervjuade, kan det konstateras, att 24 /o
eller ungefdr var fjiirde av de in-
tervjuade gamla egentliga arbetstagar-
na redan hade flyttats till ett annat
arbete pi grund av sin hdlsa, medan
motsvarande siffra bland funktiondrer-
na var endast 8 /6.

I antalet flyttningar ftirefanns en
klar divergens mellan de olika industri-

sektorerna. Det faktum att arbeten
inom metallbranschens basindustri rela-
tivt sett dr mera pifrestande jdmftirt
med de tivriga underscikta industrisek-
torerna framgick ddrav, att man rnom
denna industri i betydligt sttirre ut-
strdckning iin pi de andra understikta
omridena hade niidgats ftirflytta ar-
betstagare till ldttare arbeten.

D5 man efterfrigade de verkningar
ftirflyttningarna haft pi vederbtirandes
fiirtjdnstnivi kunde man hdr konstatera
en klar skillnad mellan arbetstagarna
och funktiondrerna, vilket Sterspeglar
det faktum, att orsakerna till flytt-
ningarna, sisom ovan konstaterats, i
allmdnhet 5r olika inom dessa grupper.
Av de arbetstagare, som hade fcir-
flyttats, hade 33 % feft ldgre fcirtjiinst-
nivi dn tidigare, medan detta hade varit
fallet frjr endast 2 /o bland funktio-
ndrerna. En av fiirtjdnsnivin hade no-
terats ftir 27 /6 av de ftirflyttade ar-
betstagarna och ftjr 69 /6 av de fcir-
flyttade funktiondrerna. De iivrigas in-
komster hade ftirblivit oftirdndrade. En
liknande tendens kunde ocksi iakttagas
vid granskning av arbetets ansvarsfull-
het ftjre och efter ftirflyttningen. Sam-
manfattningsvis konstaterar forskarna,
att man allmdnt taget kan ldgga mdrke
till att Sldrandet ftir egentliga arbets-
tagarna innebdr ett nedgiende i arbetet
medan det Ster ftir funktiondrerna med-
ftir ett uppitgiende.

Granskningen av underscikningens re-
sultat fortsdtter i fiiljande nummer av
denna tidning.
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FnAn
socialundensliid till
larniliepensioner

I vir tidning har redogjorts fiir arbets-
pensionssystemets utveckling och et-
giirder fiir utvidgande av pensions-
skyddet, vilka inspirerat Sven andra
system till reformer. Aktuell dr rege-
ringens proposition angiende familje-
pensioner it dem, som arbetspensions-
fiirsdktats. Propositionen tillkom p&
initiativ av arbetspensionssystemet. I
detta sammanhang torde det vara mo-
tiverat att blicka tillbaka pi de fiir-
siik, som tidigare gjorts i syfte att
istadkomma familjepensioner. Vdestii-
liittos generalsekreterare, pol.mag.
Antero Periiliiinen har giort
sammanhanget.

Fem kommitt6er behandlat frigan om
Snke- och pupillpensioner

Det kan Stminstone inte sdgas, att man
fjlskat vid infcirandet av ett allmdnt
familj,epensionssystem, di saken varit
fiire i minga sammanhang a'lltsedan
sjdlvstdndighetstiden's fiirsta ir. Flere
kommi'tt6er har dryftat erforderligheten
av ett s6dant familjepen'sionssystem,
men i alla betdnkanden har saken
kvitterats ndstan ordagrant med tvi
rneningar. Fijrst har det sagts, att ett
dyligt system visserligen vore behtivligt
och att det dr ga'Ilande annorstddes, men
sedan har med beklagande konstaterats,
att det inte Snnu kan inftiras, emedan
kostnaderna blir mycket htiga. Nigra
berlkningar av dessa kostnader har
emelleriid ej framlagts, varf6r de som
llst betdnkandena endast fatt en
I<irestdllning om, att utgifterna dr an-
senliga.

Fijrsta gingen var frigan om dnke-
och pupillpensioner fiire 61 1921, da
socialftirsdkringskommitt6n avgav sina
betdnkanden om sjuk-, invaliditets- och
ilderdomsfiirsdkring; dess fdrslag ledde
icke till n&got resultat. En annan social-
ftirshkringskommitt6, som 61 1935 fram-
lade ett ftirslag till lag om folkpen-
sionering, ftireslog i stdllet ftir fa-
miljepensioner restitution av fijrsdk-
ringspremierna, om den ftirsdkrade dtir
fcirrdn han blivit berdttigad till pension;
detta fiirslag ledde till resultat. VSrd-
programkommitt6n fiireslog ftjr sin del
ir 1948 en understjkning om, huru pu-
pillpension ku,nde genomfdras i sam-
band med folkpensionssystem. Fiir egen
de1 framlade den ett fiirslag till lag om
ftjrskott pi underhf,ll 6t skilsmdssobarn



och barn utom dktenskapet, men dessa
ftirslag ledde till intet som helst resul-
tat. Den socialftjrsdkringskommitt6, som
behandlat en reform av folkpensions-
systemet, avgav 5r 1954 ett fcirslag om
till folkpensionerna anlutna barn- och
hustrutilldg. Enligt dess isikt hade dven
vissa andra grupper - dnkor och ar-
betsoftira - varit i behov av likadant
specialsttid, detta hade enligt i<om-
mitt6ns 6sikt borl anordnas i form av
allmdnna familjeunderst<id. Senast har
det allmdnna familjepensionssystemet
behandlats av pensionskommitt6n, som
5r 1960 inldmnade sitt betdnkade om
arbetspensionerna. Aven den ansig, att
familjepensionerna Stminstone till en
bdrjan miste uteslutas frin minimi-
milsdttningen.

30 ir sedan det enda fiirslaget
pupillpensioner

om

En enda gf,ng har en proposition om
erldggande av allmdnna pupillpensioner
behandlats i riksdagen. Ar 1936 ftireslog
regeringen, att i den di under behand-
ling varande nya lagen om folkpen-
sioneringen skulle innefattas pupillpen-
sioner 5t fcirsdkrades barn under 16 er.
Antalet pupillpensionstagare berdkna-
des di stiga till ca 200 000, sedan syste-
met genomftirts fullstdndigt, men denna
berhkning torde ha varit alldeles fdr
htig. Riksdagen godkdnde emellertid
icke fdrs aget, emedan pensionsan-
staltens prestationsfdrmiga genom det-
sarnma hade blivj,t ftirsvagad och dA
pensionernas belopp hade blivit an-
spr6kliist. Uttryckt i nuvarande pen-
ningvdrde hade denna pension kommit
att stiga till ca 60 mk om iret.

20 ir socialunderstiid 8lt vdrnliisa

Den fcjrsta itgdrden, genom vilken
dnkefamiljernas stdllning underldttats,
genomfdrdes 5r 1946, di lagen om fa-
miljebidrag, som trdtt i kraft ett par
f,r tidigare, dndrades silunda, att dven
dnkefamiljer med tvi eller flere barn
kunde erhilla familjebidrag. De senaste
6ren har familjebidrag erlagts till nds-
tan 20 000 barn i sidana familjer, och
bidraget's belopp har utgjord 50-60 mk
om E.ret per barn. Det har beviljats i
form av naturaprestationer, och fiirut-
sdttning fcir dess erhillande har varit
en bestdmd inkomstgrdns.

Ett effektivare stiid bcirjade man
planldgga ftir tio ir sedan eller 61 1956,
di statsrfldet tillsatte den s.k. u,nder-
hAllsbidragskommitt6n fcir att utarbeta
fiirslag till tjkad social trygghet frir
barn med en enda fdrsdrjare. Kommit-
t6n fiireslog, att ett s.k. specialbarn-
bidrag skulle erldggas 5t barn till dnkor
och arbetsofcira enligt behovspriivning.
Den hade till sitt fcirfogande materialet
frin folkrdkningen 5r 1950, ddr man
bl.a. helt utrett ftirekomster av barn-
familjer med kvinnlig fcirs<irjare. De pi
denna bas uppgjorda kostnadsberdk-
ningarna htill mycket vdl streck. Lagen
om specialbarnbidrag trddde i kraft
frin btirjan av april 1961. Specialbarn-
bidragets belopp skulle enligt planerna
bli detsamma som det allmdnna barn-
bidragets, men de senaste iren har det
blivit nigot l6gre dn det efterstrdvade
milet. Bidraget uppger fdr ndrvarande
till 14 mk i minaden per barn. Det har
de senaste tiderna tillfallit ca 36 000
delvis ftjrdldraldsa barn och drygt 1 000
helt fiir6ldraliisa.
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Familjepensionssystem i stiillet fiir
socialunderstiid

Kornmitt6n ftir utjdmning av familje-
kostnaderna, vilken nyligen avgivit sitt
betdnkande och bl.a. haft till uppgift
att kodifiera vart nufcirtiden mycket
brokiga familjebidragssystem, konsta-
terade, att man utcjver det allmdnna
barnbidraget alltjiimt behciver special-
sttjd fijr barn, som d.r beroende av sttjd
frin dnkors eller eljest fr6n blotrt en
fiirsiirjares sida. Detta borde dock ej
ldngre anordnas genom socialundersttjd
utan genom ett farniljepensionssystem.
Fdrutom pupillpensioner erfordras
dnkepensioner, emedan dnkefamiljernas
konsumtionsmtijligheter icke annars
kan bli till godosedda. Det fijrdelak-
tigaste vore, att alla av en enda ftjr-

stirjare beroende barn - siledes dven
barn till Sldring, arbetsftira och en-
samstiende miidrar - skulle erh8lla
lika stort specialsttid.

Di en sfldan komplettering av arbets-
pensionssystemet, att familjepensioner i
proportion till ftirtjtinsternas storlek tas
i bruk , i 5r kommer fdre, dr detta dven
Sgnat att piskynda inftirandet av ett
allmdnt familjepensionssystem. Ofull-
stdndiga uppgifter om antalet dnkor och
vdrnldsa har hittills tydligen varit den
stdrsta orsaken tili att planerna pi fa-
miljepensionssystemet ftirdriijts. Da
man i 1960 5rs folkrdkning utrett alla
de familjers civilstind, ddr kvinnor och
barn finnes, fcireligger nu en god grund-
val jdmvdl f<ir planl5ggning av det all-
md,nna familj epensionssystemet.
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NYTT FRAN SYSTEMET

TARMO RANTANEN:

De liinsta eFlarenheterna aY
reg i sterr.rld ra gs s ervi c el"l

Arbetstagare dr berHttigad att pi be-
gdran av Pensionsskyddscentralen och
likasi av APl-pensionsanstalterna er-
h6lla de uppgifter om hans pensions-
r6tt, som dessa ftirfogar tiver. Arbets-
tagaren har pi detta sdtt getts mtijlig-
het att kontrollera sitt eget pensions-
skydd och dven ftjrsdkra sig om att alla
arbetsgivare uppfyllt sin skyldighet i
pensionsfrigan. Man kan likaledes anta,
att begdrandet av uppgifter har den
inverkan att fijrsummelser av pensions-
arrangemanget fcirebyggs, i synnerhet
di det blir allm6nnare att begdra upp-
gifter och arbetstagarna ldgger mdrke
till detta auarrgemangs betydelse sisom
kontroll av deras ttgdrder. Ftirfaring-
sdttet 5r sdkert dven av betydelse sttill-
vida, att uppgifter om arbetspensions-
systemets pensionsftirmSner sprids till
arbetstagarna och vidare dr det dgnat

att ndrma de fiirsdkrade till systemet.
Vid Pensionsskyddscentralen har man

ansett det vara viktigt att fi arbets-
tagarna intresserade av sina pensions-
uppgifter och av kontrollen av dessa.
Man har dven ansett det vara klart att
detta system, om man vill giira det till
en allmdn f6reteelse, bdr regleras pi
ett sdtt, som dr si ldtt som mcijligt ftir
arbetstagaren. Det btir fijrutshttas att ut
givandet av uppgifter sker pi basen av
registren i datamaskinerna och det
fltminstone i huvudsak kan sktitas som
ett massarbete utan individuell kontroll
eller andra itgdrder, som pikallar spe-
cialbehandling. Det dr frin denna ut-
gingspunkt man btirjat utveckla fiigan
vid Pensionsskyddscentralen.

Vid utgivandet av uppgifter har man
inte tjnskat begrdnsa verksamheten
enbart till informationer om arbetsta-
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garnas arbetsfijrhillanden, utan man
har ocksA ansett det vara viktigt att
meddela den som frigar, med vilken
belopp pensionen skulle komma att
utgi di pensionsfallet intrdffar. Den
pension man meddelar dr aproximativ
och har utrdknats med sttid av uppgif-
terna i Pensionsskyddscentralens regis-
ter vid den ifrigavarande tidpunkten.
Det 5r klart, att denna pension i vissa
fall kan avvika fr6n dess slutliga belopp
t.ex. pi grund av de s.k. begrdnsnings-
stadgandena eller samordning. Det dr
ndmligen inte mrijligt att pi fcirhand
beakta dessas verkningar. Vid normal-
fall motsvarar det utrdknade beloppet
rdtt exakt den verkliga pensionen.

Det har planerats att uppgifter skall
begdras genom anlitande av ett speciellt
kort. P6 kortet skall antecknas arbets-
tagarens arbetspensionskorts nummer
samt namn och adress fiir avsindande
av svaret. De uppgifter som skall sdn-
das till arbetstagaren fis direkt ur
datamaskinerna. Med hjiilp av dessa
utrdknas dven pensionsbeloppet och
utskrivs meddelandet.

Fcir att reda ut systemets tilldmplig-
het och justera dess detaljer har syste-
met prcivats i experimentsyfte. Objekt
f6r experimentet var tvi kcipingar och
tre landskommuner. Inom en av dessa
kommuner distribuerades kort frir
begdrande av uppgifter till penningin-
rdttningarnas kontor och saken kun-
gjordes genom annonser i tidningarna.
I de tivriga fallen sdndes till alla hus-

Utn5rnning i
PensiotrsskVdds-
eentFalen

hall pi dessa orter gruppkorsband
inneh&llande ett kort fdr anhSllan om
uppgifter och ett brev, som redogjorde
fcir Stgdrden. Antalet personer som
begdrde uppgifter blev mindre dn vdn-
tat, vilket uppenbarligen berodde p&

att Stgdrden genomfrirdes under som-
maren, som biir anses vara en oftirm6n-
lig tid. De begdrda uppgifterna har re-
dan avsdnts, och de kompletteringar
och justeringar av metoderna, som an-
setts behcjvliga, behandlas som bdst. De
erfarenheter, som hittills vunnits i fri-
gan kan sagas vara helt och hillet posi-
tiva. Den slutliga tidpunkten fcir det
allmdnna ibruktagandet av systemet ar
Snnu 6ppen.
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Pensionsskyddscentralens styrelse ut-
nhmnde vid sitt sammantrdde den 23.
september 1966 chefen fdr centralens
ftirs6kringstekniska avdelning, magister
Markku Kaikkonen till direkt<ir.

Pensionsskyddscentralens verkstal-
lande direktcir Hr fil.magister Tauno
Jylhii. Chefen fdr den juridiska av-
delningen, vicehdradshiivding Heimer
Sundberg, utnd,mndes till direkttir i
oktober 1962.



Orn den konsullativa korrrrtrissionens
l6n invaliditels5nenden verksarnhet

Pensionsanstalterna har i allt stiirre
omfattning vid avgtiranden i pensions-
Srenden anlitat den konsultativa kom-
missionens ftir invaliditetsdrenden re-
kommendationer. Under den ftirsta
hdlften av innevarande 5r behandlades
37 drenden, varav 14 insdnts av ftir-
sdkringsbolagen, 9 av arbetspens,ions-
kassorna och 14 av de civriga arbets-
pensionsanstalterna.

Av de fall, som under den senaste
tiden varit framme, har det i de flesta
varit friga om tilldmpningen av be-
grdnsningsstadgandena. De det har
varit friga om en arbetstagare, som in-
nan invaliditetens intrride statt i flere
arbetsfcirhillanden, har kommissionen i
allt flere rekommendationer kommit
till den slutsatsen, att den senaste ar-
getsgivarens pensionsanstalt btir svara
ftir pensionen. Undantag har i allmdn-
het ftirekommit endast i sidana fall,
dbr sjukdomen si tydligt fcirsvirat
arbetet i ifrigavarande arbetsftirhillan-
de, att liinen minskats eller att be-
tydande frinvaro frfln arbetet fcirekom-

mit. Angf,ende tilldmpningen av de nya
begrd,nsningsstadganden, som trddde i
kraft vid ingingen av 61 1966, har
kommissionen tillsvidare inte haft att
uttala sig. En annan stor grupp av
Srenden har utgjorts av fall, i vilka det
har varit friga om uppskattning av ar-
betsoftirmigan. Om dessa fall kan man
som ett genomgiende drag ndmna, att
till arbetstagare, som erhillit sjukdag-
penning fd,r maximitiden, ca ett 6r, inte
alltid rekommenderats beviljas arbets-
pension. En stcirre konformitet i upp-
skattningen av arbetsofcirmigan verkar
ddremot finnas med de avgtiranden,
som gjorts i folkpensionsdrenden. En
nyligen utgiven rekommendation, ddr
det var frSga om faststdllandet av pen-
sionens begynnelsetid, de ny ansdkan
om pension blivit ftirdrtijd, dr det mi-
hdnda skdl att betrakta ndrmare.

Nr 24lTkN 14,/66 Pensionsstikanden
hade varit anstdlld som skogsarbetsle-
dare hos ett trdvarubolag fr6n 6,r L94l
till utgSngen av juni 1964, vid vilken
tidpunkt han blivit uppsagd i samband

50



med en omorganisering i arbetsgivarens
fiiretag. I btirjan av pflftiljande Ar an-
stjkte arbetstagaren om invalidpension
i enlighet med APL, varvid han ansig
sig vara arbetsofdrmtjgen pi grund av
psykisk trijtthet och nervtjsa rubb-
ningar. De uppgifter, som framgick ur
det till pensionsansdkan fogade ldkar-
utl6tandet, bekrdftade inte arbetsftir-
migan. Pensionsanstalten ftirkastade
ansdkan den 28. 3. 1965, endr arbets-
tagaren inte kunde anses vara arbets-
ofcirmtigen i den min, som avses i 4 $

3 mom. APL. Beslutet vann laga kraft.
I mars 1966 inkom till pensionsanstalten
en ny anstikan om pension. Dbrtill hade
fogats ett ldkarintyg med starka indi-
cier om, att stikander-r skulle anses vara
arbetsf6rmiigen. Det framgick ytter-
ligare, att stikanden uppburit sjukdag-
penning 15. 1. 1965-15. 3. 1965 och 26.

5. 1965-28. 2. 1966. Kommissionen
blev tillfrigad, huruvida pensionen
kunde beviljas retroaktivf fr6n in-
g6ngen av den minad, som fdljde efter
invaliditetens intrdde, eller om den
retroaktiva pensionen skulle begrdnsas
till ett 5r innan den nya pensionsansd-
kan inkom.

Kommissionen konstaterade enhdlligt,
att enligt den ftiretedda nya utred-
ningen borde stjkanden anses ha blivit
arbetsofcirmtigen i december 1964, och
att futl invalidpension borde beviljas

honom. Ddremot rtistades angiende
faststillandet av den tidpunkt, frin vil-
ken pe,nsionen skulle beviljas. Enligt
majoritetens Ssikt skulle pensionsan-
stalten i sitt beslut konstatera, att det
tidigare beslutet grundat sig pi brist-
fiillig utredning, och samtidigt rdtta
detta beslut. Pensionen skulle siledes
beviljas frin ingingen av den minad,
som fiiljde efter invaliditetens intrdde,
dvs. frin den 1. 1. 1965. Minoriteten
ans6g, att tillrdcklig anledning ftjr
dndring av det tidigare beslutet inte
fiirelSg. Detta motiverades med, att det
i Srendet tidigare givna beslutet, be-
trdffande vilket stikanden inte hade ut-
nyttjat sin besvdrsrdtt, hade grundat
sig pi all den utredning, pensionsan-
stalten skdligt kan anses behtiva inneha
vid tidpunkten fiir beslutet. Slledes
borde pensionen enligt minoritetens
Ssikt beviljas endast ftjr ett &rs tid fijre
den nya ansdkningen, dvs. pensionen
skulle biirja utbetalas frin den 1. 4.

1965.
Enligt vardera i kommissionen an-

tagna st.indpunkten dr det i princip
m<ijligt att rltta tidigare givet pen-
sionsbeslut och bevilja pension retroak-
tivt ftir ldngre tid dn ett 5r fiire ny
ansdkan om pension. Det var endast
friga om, huruvida tillrdcklig anled-
ning hdrtill fdrelig i det ifrigavarande
fallet.
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PnelirrrinEna uppgilten otrr pensioJtts-
tagarna per den 30.6. 1966

Enligt prelimindra meddelanden till Pensionsskyddscentralen uppgick de av APL-
och KAPl-pensionsanstalterna beviljade, den 31. 3. 1966 gdllande pensionerna till
det antal och de belopp i medeltal, som nedanstiende tabell utvisar.
I av APl-pensionsanstalterna beviljade pensioner:
Alderspensioner

Invalidpensioner

APl-pensionanstalternas pensioner sammanlagt

Pensionsslag

Alderspensioner
Invalidpensioner
Sammanlagt

II av KAPl-pensionsanstalterna beviljade pensioner

Pensionsslag

Alderspensioner
Invalidpensioner
Sammanlagt 9.354

III arbetspensioner sammanlagt

5.987
4.992

Pension i medelt. mk/min.
Tills.

Tills

,4
,5

65
B9

,
3

B 1,87

89,37
97,56

126,83
rr9,7 4

122,95

Dessutom erhAller 195 5lders- och invalidpensionstaga:e APl-tiUeggsfdrmAn, som i
medeltal utCdr 278,95 mk/min.
Som APl-tilliiggsfdrmAn utbetalades 69 Ankepensioner och 95 barnpensioner.

Pensionstagare Pension i medelt. mk/mAn.
Pensionsgivare

M K TiIIs. M K Tills
Pensionsfcirs.bolag
Pensionskassor . .

Pensionsstiftelser

3.786
337

1.864

2.676
267
965

6.462
604

2.829

179,51 BB,9 4 142,0t
212,72 100,26 162,67
183,34 96,00 153,54

Sammanlagt 5.987 3.908 9.895 t82,54 I 1,46 t46,57

Pen:ionstagare Pension i medelt. mk/mAn.
Pensionsgivare

M K Tills. M K TilIs
Pensionsfrirs.bolag
Pensionskassor
Pensionsstiftelser

3.467
252

t.273

2.770
304
861

6.237
556

2.734

167,05 95,74 1 5,
3,
1,

J6
ao
92

198,91 115,82 1 5
194,60 113,60 1 6

Sammanlagt 4.992 175,68 101,20 t42,85

10.97I

Pensionstagare
M K

91,46 r46,57
101,20 142,85

Pension i medelt. mk/mAn.
TiIIs.

18.822

M Tills.K

144,80

9.895
8.927

3.908
3.935

182,54
175,68

Pensionstagare
M K TiIIs M K

2.987
6.367

194
467

6,
1,

tl
9

59
19

47,45
66,57

6s5 10.009 OJ,JJ 60,90

Pensionsslag Pension i medelt. mk/mAn.
M K Tills. M K

Alderspensioner
Invalidpensioner

8.974
1 1.359

4.t02
4.396

13.0?6
15.755

143,95
128,32

Sammanlagt 20.333 8.498 28.83 1 135,22 93,61

3.e35 | a.OzZ

17e,42 | e6,34

3.181
6.828

Pensionstagare



lntennalionella bes6k
Internationella socialskyddsorganisatio-
nen ISSA:s generalsekreterare Mr. Leo
Wildman frin Geneve bescikte den
4-5 juli under en resa fr6n Leningrad
Helsingfors och Pensionsskyddscentra-
len. Sovjetunionen bestjkte han med an-
ledning av frigor i anslutning ISSA:s
generalfdrsamling, som skall h6llas ddr
i maj ndsta 6r.

Gdstande professorn i socialpolitik
vid Chicagos universitet George F.
Rohrlich htill vid den internatio-
nella sociallagstiftningskongressen i

Stockholm i mitten av augusti ett in-
ledande anfrirande frin sitt eget special-
omride. Efter kongressen besdkte han
Finland och gjorde sig den 20 augusti
ftirtrogen med Pensionsskyddseentralen.

Vardera gdsten intervjuades i rund-
radions nyhetstiversikt.

Vicedirekttiren, dr K6ro1y P a lot a i
fr6n Ungerns hSlsovirdsministerium
bekantade sig med Pensionsskydds-
centralen och arbetspensionssystemet
vid ett bestjk den 28 september

Nya cinkulSn

Cirkuldr nr 13/66 bertirde sammanslag-
ning av uppgifterna om KAPl-arbets-
ftirtjdnst i arbetsfijrhillanderegistret
och inverkan ddrav pi registerutdra-
gen. Cirkuldret utdelades till alla
arbetspensionsanstalterna.

Cirkuldr nr 14/66 bertirde uppgifter
fiir utredande av pensionsanstalternas
rimsesidiga ansvar, samt vissa statistiska
uppgifter. Det utdelades till de ftjr-
sdkringsbolag, som bedriver verksam-
het i enlighet med lagen om APL, samt
till arbetspensionskassorna.

Cirkuldr nr 15/66 berdrde dndringar
av kreditftjrsdkringens grunder. Cirku-
ldret utdelades till APL-pensionsanstal-
terna.

Cirkuldr nr 16/66 bercirde anh&llan-
de om uppgifter frin Pensionsskydds-
centralen. Det utsdndes till alla arbets-
pensionsanstalterna.

Cirkuldr nr 17/66 berdrde slutlig
avgift ftir 5r 1965 till ersdttande av
PSC:s kostnader. Cirkuldret utdelades
till arbetspensionsanstalterna.
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R6surn6 en fnangais
L'etlitorial
(Page 3)

traite des frais de gestion de la s6curit6
sociale. On y expose, entre autres, ceci: au
cours des semaines pass6es, on a publique-
ment soumis les frais de gestion de la s6-
curite sociale i diverses sortes de compa-
raisons. Ce n'est pas un mal en soi, au
contraire. Lorsqu'A la s6curit6 sociale on
transfdre d un groupe inactif les fonds pro-
venant d'un groupe actif, les frais de
gestion r6duisent le rapport d'utilit6 du
processus et ceci d'autant plus qu'ils sont
plus 6lev6s. Il faut donc s'efforcer de les
maintenir les plus bas possible. Une com-
paraison approximative des frais de gestio;r
est cependant plus n6faste qu'utile, surtout
si on la fait avec l'intention d'6garer I'opi-
nion. Il faut se rappeler que tant la 16-
partition que le financement des avantages
doivent se faire dans un but pr6cis.
L'essentiel n'est pas de r6partir l'argent au
hasard, mais bien de tenir compte des
conditions particulidres des b6n6ficiaires.
I1 en est de m6me pour la r6union des
fonds, laquelle doit avoir lieu sans gener
le d6veloppement normal de la vie 6co-
nomique. Ces deux questions font d'ailleurs
partie d'un ensemble plus 6tendu de pro-
bldmes relatifs aux rapports existant entre
la s6curit6 sociale et l'6conomie nationale:
cette question est peut-r6tre en train de se
transformer en un probldme th6orique de
s6curit6 sociale encore plus important pour
les ann6es d venir et est, entre autres, le
thdme principal du congrds d'actuaires et
de statisticiens qui doit se tenir i Paris.
Dans les comparaisons faites publique-
ment, on n'a aucunement tenu compte de
plusieurs facteurs essentiels, on a m6me
rencontr6 des comparaisons de frais ab-
solus de gestion concernant des instituts
d'importances diverses fonctionnant dans
des domaines divers. D'une fagon g6n6rale,
les inexactitudes de ces comparaisons
6taient si grandes qu'elles ont 6touffe
l'essentiel du probl6me. Convenablement
effectu6es, ces comparaisons demandent de
longs et minutieux travaux de recherches
et donnent rarement matidre A figurer en
premidre page des journaux. En revanche,
elles ont une certaine port6e si l'on veut
donner A la s6curit6 sociale des formes de
plus en plus ad6quates. Pour cette raison,la question est inscrite depuis plusieurs
ann6es au programme d'6tudes de I'Asso-
ciation Internationale de la S6curit6 Sociale

et bien que le groupe qui est charg6 de
cette 6tude ne soit pas encore parvenu A
des r6sultats positifs, on a d6jA trouv6, et
dans certains cas appliqu6 des m6thodes
qui conviennent d la r6solution de nom-
breuses questions partielles. Mais avant
tout on a pu constater combien les compa-
raisons de frais faites d la l6gdre peuvent
induire en erreur, m6me si elles sont
etablies en toute sinc6rit6.

Projet de Ioi sur les pensions de reversion
(Article, pages 5-11)
Selon Ia motion d6pos6e au Parlement, le
droit d la pension de r6version devrait
Otre inclus dans les avantages obligatoires
offert par le r6gime de pensions des tra-
vailleurs. Ce droit reviendrait d tous ceux
qui sont couverts par la loi sur les pen-
sions des travailleurs (TEL) et la loi sur
les pensions des travailleurs saisonniers
(LEL). N'en b6n6ficieraient pas les entre-
preneurs ind6pendants, entre autres, pour
lesquels tout reste d faire en ce qui concern
Ia question des pensions.

Ce projet de loi englobe parmi les ayants
droit A Ia pension de r6version la veuve et
l'enfant de l'assur6 ainsi que I'enfant d'une
veuve lequel d6pendait 6conomiquement
de I'assur6. Pour que la veuve puisse avoii
droit d la pension, son mariage avec
I'assur6 doit avoir eu lieu avant que
l'assur6 ait atteint I'Age de Ia retraite, soit
65 ans. II faut en outre que la famille de
la veuve comprenne un enfant ayant droit
d la pension. Si cette dernidre condition
n'est pas remplie, la veuve ne pourra
toucher la pension que si elle a 40 ans
r6volus d la mort de I'assur6 et si le
mariage a 6t6 contractd trois ans plus t6t.

Si la veuve se remarie, elle perd son
droit 2r Ia pension de r6version mais recoit
en une seule fois une somme 6quivalanti deux ans de pension de veuve. Quant i
I'enfant, son droit 6choit lorsqu'il atteint
18 ans r6volus. Dans le cas d'un enfant
frapp6 d'incapacit6 de travail, on lui versela pension pendant tout le temp3 que
dure cette incapacit6.

Si la famille de I'assur6 compte au moins
trois ayants droit, le montant de la pen-
sion est 6gai d celui de la pension de
retraite ou d'invalidit6 du d6funt. S'iI n'y
en a que deux, le versement est 6gal aux
trois quarts desdites pensions et ir la
moiti6 s'il n'y en a qu'un. Rappelons que
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la pension de retraite ou d'invalidit6
repr6sente environ 40 p. 100 du salaire de
l'assur6, bien qu'en raison de la progres-
sivit6 appliqu6e dans la r6alisation du 16-
gime de pensions des travailleurs la pen-
sion de retraite en particulier reste tem-
porairement inf6rieure d cette limite. La
pension de r6version serait vers6e d raison
de deux parts d la veuve et d'une part
6gale d chacun des enfants.

De m6me que pour les autres avantages
obligatoires offerts par la legislation rela-
tive aux pensions des travailleurs, ce sont
les cotisations vers6es par les employeursqui financeraient les pensions de r6ver-
sion. On estime qu'une fois que le r6gime
aura atteint son 6quilibre, les d6penses
caus6es par cette pension repr6senteraient
prds de 4 p. 100 des salaires. Au cours
des premiires ann6es ces d6penses seraient
sensiblement moins 61ev6es et pourraient
6tre couvertes par les cotisations pay6es
actuellement pour les pensions des travail-
leurs. A partir de 1971 iI faudrait relever
le niveau actuel des cotisations - 5 p. 100

- pour qu'il soit d'environ 7 p. 100 vers
le milieu de 1970.

On a propos6 comme date d'entr6e en
vigueur de cette loi le ler janvier 1967.
Le nouveau r6gime de pensions de r6ver-
sion couvrirait les cas de d6cds survenus d
cette date ou aprds.

Pour la compensation des charges
familiales
(Article, pages 12-16)
Le printemps dernier, une commission
publia un rapport concernant la compen-
sation des charges familiales. On y
constate qu'en Finlande le quota des
d6penses sociales par rapport au revenu
national est d'un niveau sensiblement
inf6rieur A celui existant en Europe cen-
trale et dans les pays nordiques. Le comit6
estime que ce quota augmentera de 0,4
p. 100 entre 1967 et f975. Il repr6senterait
12,8 p. 100 des d6penses sociales en 1966,
14,5 p. 100 en 1970 et 16,5 p. 100 en 19?5.
Le comit6 propose un renforcement de la
politique familiale et de l'6chelonnement
des allocations familiales ainsi qu'une aide
aux enfants qui 6tudient et des r6formesqui simplifieraient tout le systdme. Il
faudrait arriver d ce que les avantages qui
reviennent aux familles soient 1i6s nI'indice du corit de la vie. Le comit6
constate en outre qu'on pourrait grouper
de nombreux postes subventionnels en
ramenant, entre autres, tout au r6gime des
pensions de r6version.

L'article de la page l7

expose deux arr6ts int6ressants qui furent
prononc6s d l'issue d'un procis d'assuran-
ces: le premier concerne la validit6 juri-
dique d'un refus d la pension et Ie second
la poursuite des rapports dans le travail
Iorsque I'employeur change.

Etude sur les travailleurs ig6s de
l'industrie
(Article, pages 19-24)
L'institut allemand "Institut fiir Selbsthilfe
und SoziaUorschung" a publi6 une 6tude
sur les probldmes du vieillissement chez
les travailleurs. C'est une question qui
int6resse Ie monde entier et qui fut, entre
autres, d I'ordre du jour d'une conf6rence
internationale du travail en 1962. L'article
de notre journal rend compte de cette
6tude et de ses r6sultats. On peut retrouver
les renseignements originaux en consul-
tant les r6f6rences de l'article. La fin du
compte rendu paraitra dans le prochain
num6ro.

Prestations sociales et pensions de
reversion
(Article, pages 25-27)
Plusieurs commissions se sont pench6es
sur la n6cessit6 d'un r6gime g6n6ral des
pensions de r6version en Finlande, mais
toutes ont abouti d Ia m6me conclusion:
cela n'est pas r6alisable en raison des
d6penses trop 61ev6es que cela engagerait.
Cinq commissions, dont Ia premidre en
1921, ont trait6 de Ia question des veuves
et des orphelins. La dernidre qui se soit
occup6e de la g6n6ralisation des pensions
de r6version est celle qui r6digea en 1960
un rapport sur les conditions actuelles des
pensions des travailleurs. EIle aussi estima
que, pendant les premidres ann6es, la
r6alisation du programme de pensions des
travailleurs devait se faire sans les pen-
sions de r6version. Le Parlement n'eut
qu'une seule occasion de discuter d'une
motion relative au paiement des pensions
g6n6rales d'orphelins, et ceci en 1936. Les
veuves et leur famille b6n6ficidrent d'un
soutien pour la premidre fois en 1946. Laioi sp6ciale sur les allocations familiales
qui existe aujourd'hui entra en vigueur en
1961. Cette subvention, qui est actuelle-
ment de 14 marks finlandais par enfant et
par mois, a 6t6 vers6e ces derniers temps
A environ 36.000 orphelins de prdre et plus
de 1.000 orphelins de pGre et de m6re. Cet
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automne, le Parlement discutera de
l'inclusion des pensions de r6version dans
le r6gime de pensions des travailleurs. On
a propos6 que ces pensions soient appli-
cables au d6but de 196?.

Un service d'extraits de
registre i I'essai
(Article, pages 28-29)
Conform6ment aux termes de la l6gislation,
Ies instituts de pensions et le Centre Natio-
nal de Pensions des Travailleurs doivent
donner d tout travailleur qui en fait la
demande des renseignements sur les pen-
sions auxquelles il a droit. Il a ainsi la
possibilit6 de veiller sur ses int6r6ts. Le
Centre National de Pensions des Travail-
leurs s'efforce d'amener un nombre tou-
jours plus grand d'assur6s d s'int6resser i
ces questions et d proc6der ir des v6rifi-
cations, en particulier i l'occasion d'un
changement de lieu de travail. Le prin-
temps dernier, on effectua une exp6-
rience dans ce sens dans deux bourgs
et trois communes rurales. Le Centre
National de Pensions des Travailleurs
s'offrit d r6g1er les frais postaux de tous
ceux qui, au cours d'une p6riode don-
n6e, se renseigneraient sur leurs droits aux
pensions. On en informa les localit6s de
fagons diverses et l'on mit i la disposition
des demandeurs des cartes sp6ciales de
renseignement. Cetta op6ration avait aussi
pour objet de mettre d 1'6preuve le service
des extraits de registre. Les r6sultats de
l'exp6rience sont tout ir fait positifs. On
l'intention d'organiser plus tard un service
qui couvrirait tout le pays.

Promotion au Centre Nationale de Pensions
des Travailleurs

M. Markku Kaikkonen, chef de section
i 6t6 nomm6 directeur. II reste i ]a t6te du
service technique des assurances.

L'article de la page 30

contient un aperqu sur l'activit6 du comite
consultatif des questions relatives e
l'incapacit6 de travail. Les instituts de
pensions commencent d faire de plus en
plus appel aux services de ce comit6 avant
de prendre des d6cisions. Les questions qui
apparaissent le plus souvent concernent
I'application des clauses limitatives. Dans
cet article, on cite cornme exemple un cas
li6 d une pension i effet r6troactif.

Le tablau de la page 32

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

Visiteurs internationaux
(Page 33)
A I'occasion de son voyage d Leningrad,
M. L6o Wildman, de Gendve, secr6taire
g6n6ral de l'Association Internationale de
Ia S6curit6 Sociale (A.I.S.S.), fit du 4 au
5 juillet un d6tour par Helsinki oir il rendit
visite au Centre National de Pensions des
Travailleurs. M. Wildman 6tait en U.R.S.S.
pour discuter de l'assembl6e g6n6rale de
I'A.I.S.S. qui aura lieu lA-bas en mai
prochain.

M. George F. Rohrlich professeur de
politique sociale d 1'universit6 de Chicago,
a fait un rapport sur sa sp6cialit6 au con-
grds international de l6gislation sociale qui
se tint vers la mi-aotrt d Stockholm. II se
rendit ensuite en Finlande ori, le 20 ao0t,
il visita le Centre National de Pensions des
Travailleurs.

Tous deux ont 6t6 interview6s i la radio.
Le repr6sentant du Ministdre de la

Sant6 de Hongrie, le Dr K6roly Palotai
a rendu visite au Centre National de Pen-
sions des Travailleurs of il s'est initi6 au
r6gime de pensions des travailleurs.

Ganacl6nistiques essenlielles des
syslerrres de perrsions en Finlande
1' Evorution 

":lr"?r'r"rtf 
#"?r:tffi#f1",t#xiXi?

Un systdme de pensions couvrant I'en- fonction des primes d'assurance vers6es,
semble de la population est en vigueur primes qui elles-mdmes d6pendaient du
depuis 1939 et permet de verser une pen- revenu annuel de chaque b6n6ficiaire. On
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modifia radicalement cette m6thode en
1957 en abandonnant le principe de la
contribution qu'on remplaea par celui du
forfait.

L'adoption du systdme forfaitaire rendit
n6cessaire le renforcement de la s6curit6
sociale des salari6s. Pour compl6ter le sys-
tdme d'assurance-pension nationale on en
cr6a un autre dans lequel les pensions sont
proportionnelles aux revenus des b6n6fi-
ciaires. Ce nouveau syst6me, qui entra en
vigueur le ler juillet 1962, concerne les
salari6s i l'exception des fonctionnaires
d'Etat et municipaux ainsi que des marins
qui disposent depuis longtemps de leurs
propres systdmes.

2. LE r6.sime de pension nationale
En vertu de la l6gislation concernant la
s6curit6 sociale, toute personne Ag6e ou in-
valide a droit A la pension sans consid6ra-
tion des autres pensions dont elle b6n6ficie
6ventuellement.

Les pensions de retraite et d'invalidit6
se d6composent en deux parties: la pen-
sion de base, qui est Ia m6me pour tout le
monde, et Ia pension d'assistance, qui est
une sorte de subvention. L'accord et l'im-
portance de la pension d'assistance d6pen-
dent, entre autres, des autres revenus du
b6n6ficiaire et du nombre de pensionn6s.

Les pensions sont automatiquement
ajust6es aux mouvements de l'indice du
cofit de la vie.

L'Age g6n6ra1 qui donne droit it la pen-
sion de retraite est 65 ans. On verse une
pension d'invalidit6 aux personnes Ag6es
de 16 i 65 ans, frapp6es d'incapacit6 de
travail. En mdme temps que ces deux pen-
sions on accorde des allocations suppl6-
mentaires 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 e 64 ans; on pourvoit aussi ir une pres-
tation pour frais fun6raires.

Depuis le d6but de 1966, les personnes
qui ne touchent pratiquement pas de re-
venus b6n6ficient d'une allocation de sou-
tien qui s'ajoute d 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. L'assurance-pension des travailleurs
Le r6gime repose sur deux lois: la loi sur
les assurances sociales tles salari6s (TEL)
et la loi sur les assurances sociales des

travailleurs saisonniers (LEL). Cette der-
nidre est destin6e i ceux qui travaillent
sous contrats d court terme (sylviculture,
igiicutture, construction et docks de d6-
ct.rge*e.ri;. La TEL couvre tous les
autrel empioy6s. Les employeurs qui Ie
d6sirent peuvent adh6rer 5 ce systdme'

La s6curit6 sociale minimale et obliga-
toire r6gie par ces lois couvre la vieillesse
et f invalidit6.

L'Age qui donne droit d la Pension de
retraile eit 65 ans. On peut b6n6ficier de
1a pension d'invalidit6 dds l'Age de 18 ans'

Conform6ment A cette l6gislation, f im-
portance de Ia pension d6pend du- salair.e
!t d" lu dur6e du service effectu6. Le droit
acquis d toucher le b6n6fice de la pension
reste valable m6me si I'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 su-
p6rieur d celui donn6 ci-dessus pour -Iesper.on.r"t appartenant d des groupes d'Age
ilus anciens, celles qui sont n6es- entre
tgtO-fggZ, et croit en fonction de la date
de naissance.

La pension ne peut pas repr6senter plus
de 42 p. 100 du salaire. Toutefois, combi-
n6e d 

-I'assurance-pension nationale et d
quelques autres, elle ne doit pas d6passer
OO p. tOO du salaire, sauf pour 199 oer-
sonres qui ont des revenus trds faibles.

L'importance de la pension tl'invalitlit6
est d6termin6e d'aprds les m6mes principes
que la pension de retraite. Toutefois, la
p6riode comprise entre le moment qui y
donne droit et I'Age de Ia retraite est con-
sid6r6e comme une p6riode de service.

On applique automatiquement -d l'assu-
rance-pension des travailleurs I'aiustement
i l'indice g6n6ral des salaires. Cela se fait
en calculant Ie salaire des ann6es pr6c6-
dentes et en ajustant la pension annuelle
payable.- ies employeurs seuls financent la s6cu-
rit6 sociale minimale et obligatoire. La
prime d'assurance courante est 6gale d- 5 p.
iOO au salaire des assur6s salari6s et d 4,5
p. 100 du salaire des saisonniers.

Les employeurs peuvent d volont6 p-ro--
curer d leurs employ6s des avantages atltli-
tionnels en cr6ant des rentes meilleures
que le minimum Pr6vu Par la loi' Les
avantages qui entrent ici en ligne de
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compte comprennent une pension plus
6lev6e, une pension de r6version et les
prestations pour frais fun6raires.

L'organisation administrative du 16-
gime d'assurance des travailleurs est de-
centralis6e. Les employeurs peuvent choisir
le type de disposition qu'ils d6sirent appli-
quer pour r6aliser le systdme. Cela peut
se faire en prenant une assurance auprdsd'une compagnie d'assurances-pensions
reconnue ou en creant une caisse ou une
fondation de pension au sein de l'entre-
prise de I'employeur. Ce choix ne concerne
pas les travailleurs saisonniers pour les-
quels Ie systdme comprend quatre caisses
sp6ciales de pension, une pour chacun des
secteurs en cause.La Caisse centrale de s6curit6 sociale
coordonne les travaux des diverses caisses
de pension. Elle tient registre des assur6set de leurs b6n6fices d'assurance. Elle
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
d l'administration du systdme par l'inter-
m6diaire des repr6sentants qu'ils ont aLr
sein des organes administratifs de la Caisse
centrale. L'autorit6 sup6rieure est repr6-
sent6e par le Ministdre des Affaires so-
ciales.

4. R6gimes sp6ciaux
Les dispositions relatives d la s6curit6 so-
ciale des personnes au service de I'Etat
couvre les pensions de retraite, d'invali-
dite et de r6version ainsi que les presta-
tions pour frais fun6raires. Ce r6gime
contient toutefois des points qui sont tom-
b6s en d6su6tude. On 6tudie actuellement
les moyens de la r6former pour qu'il cor-
responde aux principes du systdme d'assu-
rance-pension des travailleurs.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 Ia loi relative i
I'assurance des travailleurs. Le finance-
ment en est assur6 par les municipalit6s et
les associations communales. On a fond6
une Caisse communale de pensions pour
administrer ce systdme.

Les personnes qui sont couvertes par Ia
loi sur l'assurance-pension des gens de mer
reqoivent les pensions de retraite, d'inva-
lidit6 et de r6version ainsi que les presta-
tions pour frais fun6raires. Les assures et
les employeurs versent conjointement les
primes approuv6es par le Ministdre des
Affaires sociales, I'Etat participant aussi
au financement du systdme. L'administra-
tion est faite par le Fonds de pension des
gens de mer.

5. Quelques donn6es sur la Finlande
D'aprds le recensement de 1964, la Fin-
lande a une population de 4,6 millions
d'habitants dont 2,0 millions effectuent un
travail r6tribu6. Sur les travailleurs 16-
mun6r6s 4 p. 100 sont des employeurs
assist6s de membres de leur famille, 30 p.
100 des entrepreneurs priv6s assist6s de
membres de leur famille, 9 p. 100 des fonc-
tionnaires de l'Etat, 7 p. 100 des fonction-
naires municipaux et 50 p. 100 repr6sen-
tent Ie reste des salari6s (recensement de
1960).

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

Par groupes d'Age, la population se 16-
partit comme suit (1960): 0-17 ans 35 p.
100, 18-64 ans 57 p. 100 et 65 ans ou plus
B p. 100. Le groupe d'6ge de 18 ir 64 ans
compte 5 p. 100 d'invalides. Les personnes
de 65 ans ou plus et les invalides repr6sen-
tent environ 11 p. 100 de l'ensemble de la
population.

ARBETSPENSION kan prenumereras bl.a. frAn Pensionsskyddscentralen, adress Kaleva-
gatan 6, Helsingfors 10. En Arg&ng (4-6 nummer) kostar 3 mk.
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