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1981 Mtinniskaru dlder tir relotiv

Den pensionsAlderskommitt6, som civerlimnade sitt betiinkande
i juni, har angripit problemen pi ett synnerligen kreativt siitt.
Efter att ha konstaterat att nuvarande pensionsilderspraxis 6r
stelbent ncijer sig kommitt6n inte med att fdreslA ett nylt system
utan liigger fram tre olika modeller, som beroende pi fallet
skulle tilliimpas jiimsides med det nuvarande systemet. De
fdreslagna pensionsformerna, som beskrivs ndrmare pi annan
plats i tidningen, 6r en yrkesm[ssig fdrtidspension, en tidigare
(eller uppskjuten) ilderspension och en deltidspension.

-Yrkesmiissig fOrtidspension skulle beviljas it arbetstagare,
som blivit nedbrutna i ett fysiskt eller psykiskt tungt arbete utan
att ha blivit arbetsofOrmdgna i lagens mening. Tillkomsten av
en sidan pensionsform skulle utan tvivel minska trycket pl
stinkningar av pensionsildem frir hela lrkeskirer, ett tryck som
pi sina hill varit kiinnbart. Den klassiska frflgan om vilket
arbete som bcir rubriceras som tungt respektive liitt blir dAremot
inte lcist genom kommitt6ns f6rslag. Efter en serie beslut in
casu och per yrkesgrupp skulle man emellertid komma en bit
pi viig. Vid varje beslut skulle det giilla att dra den hirfina
grdnsen mellan ett invalidpensionsavgcirande, ett delpensions-
avgcirande och ett fackfcirtidspensionsavgcirande.

Den tidigare ilderspensionen skulle, som av namnet framgir,
utges vid liigre 6lder iin normalt. Pensionsbeloppet skulle ocksi
vara mindre iin normalt. Kommitt6n fdreslir tvi motiverade
riiknesiitt. Motsvarande rikssvenska fdrtida och fdrminskade
pension har inte r<int nflgon st<irre uppskattning, och inte
heller den finska kommitt6n vill fciresprika sidan pension annat
iin i undantagsfall, t.ex. 6t akta makar.

Vid tilliimpningen av deltidspension borde deltidsbegreppet
ges en vid innebdrd. En del kunde vara en del av en dag, en vecka
eller en m8nad. En praktisk tilliimpning av denna pensionsform
fcirutsiitter att det finns m<ijligheter att deltidsarbeta inom olika
branscher. En annan friga som miste l6sas iir fr6pn om ar-
betsgivarnas dkande indirekta arbetskraftskostnader niir anta-
let arbetstagare <ikar pi grund av deltidsanstdlld arbetskraft.
Problemen med denna pensionsform ligger alltsi inte i fcirsta
hand pi det pensionspolitiska planet.

Pensionsilderskommitt6ns program erbjuder totalt sett en
smidig och miinsklig samling stadganden. Minga praktiska
frigor iterstir dock att kisa, och de som skall utarbeta tolk-
ningsrekommendationer och fatta de enskilda pensionsavgciran-
dena kommer siikert att sucka minga ginger innan de klarat sin
uppgft. En annan sak som iir siiker iir att alundsjukan mot
niistan - "Varfcir giiller den regeln min granne men inte mig?' -inte kommer att minska.

Yrjd Iarmola
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Den som skall trtiffa ett involtd-
pensionsavgorande mdste kort'
kigga ett omrdde som tnte ldter sig
kartltiggos
De mentala rubbningarnas an-
del som fcirorsakare av arbets-
ofcirmiga har cikat mirkbart.
Detta 6r ett faktum. De oftast
fcirekommande framtidsprog-
noserna och ungdomerrs k1nsla
av bekllmning, sidan den
iterspeglas i tidningarnas ung-
domsavdelningar, ger inte heller
hopp om nigon plcitslig fcir-
iindring till det bdttre. (De sen-
sationslystna skriverierna om
ungdomsvildet kan vi hiir bort-
se ifrin. Ungdomsvildet iir ju
inte nigot fristiende fenomen
utan h6r ndra samman med vu-
xenvildet.)

Att de mentala rubbningar-
nas statistikandel har okat beror
inte enbart pi att folket skulle
ha blivit sjukare till sinnet 6n
fcirut. Nlr skaran av fysiskt sju-
ka miinniskor - bland dem
ocksi mAnga som lider av sina
neryer - har blivit invalidPen-
sionerade av fysiska skil, blir
det liittare att lagga miirke till
psykiska orsaker. Bilden av de
mentala sjukdomarnas omride
utvidgas och bed6mningsgrun-
den blir mera specifik. Jag vet
inte om man direkt kan Pisti att
"grinsen mellan friskt och sjukt
skulle ha fdrskjutits eller ut-
plinats" eller att "uppfattning-
en om vad det innebiir att Yara
mentalt sjuk skulle ha fciriind-
rats" men att attityderna inom
psykiatrin har blivit mindre fcir-
domsfulla kan man utliisa t.ex. i
professor Kalle Acht6s redogG
relse for Lappvikens sjukhus
historia, diir han stiindigt varnar
fcir auktoritetstro och framhil-
ler att vcirdnad infor minniskan
bdr vara en av psYkiatrins
hcirnstenar.

En likare som arbetar inom
f6rsdkringsmedicinen och ar-

betsmedicinen berittade nyli-
gen, att sidana traditionellt
sisom psykosomatiska betrak-
tade symtomkomplex som sir
pi tolvfingertarmen och gallste-
nar hade minskat ihans praktik.
Trots det har emellertid de men-
tala rubbningarna cikat.

Man fir givetvis inte dra allt-
fcir lingtgiende slutsatser av en
enda liikares praktik, dven om
den 6r omfattande, men det ger
en i alla fall en tankestillare.
Kan det vara si, att vir moder-
na tid gcir miinniskorna psykiskt
trcitta och inte erbjuder dem de
tidigare fysiska surrogatkana-
lerna och svepskiilen? Eller har
de psykiska storningarnas all-
mdnna fcirekomst tvingat sam-
hiillet till en mildare attityd se
att en bekliimd miinniska in-
stinktivt vigar leva ut sin sjuk-
dom? I sidana sammanhang
gir samfundets instinktiva kins-
la och individernas undermed-
vetna reaktionsbenlgenhet all-
tid ett steg f6re samfundets
medvetna moral.

Fcir den som skall avgcira in-
validpensions6renden har ut-
vecklingen minsann inte glort
arbetet Httare. Han behciver all
tankbar experthjalp. En psyko-
logisk och psykiatrisk bedcim-
ning av arbetsformigan miste
alltid ingi i den totala bed6m-
ningen, for vilken det behdvs
bide medicinsk expertis och ex-
perter som kan upPskatta den
sociala situationen.

YLla

4



Smidigare
p ensi onerin g sb e s t rimm e I s er

Pensionsdlderskommiltin dverlcimnade 10. 6.
1981 till social- och hrilsovdrdsministeriet en
utredning iiver de tillvrigogdngssritt, genom vilka
pensioneringsbesttimmelserna kunde gdras smidi
gore och individuella skillnader mellanfdrsdkrade
beaktas i htigre grad rin nu cir fallet. Hrir redogir
kommit tins sekreterare Antero Ahonen ftir de fA-
r e s la gna ny a pen sionsformerna.

Statsr6det tillsatte i december 1977 en 2U
mannakommitt6 fdr utredande av mcijligheterna
att gdra pensioneringsbestiimmelserna smidiga-
re och att i bestlmmelserna beakta de individuel-
la skillnaderna mellan miinniskor som ndrmar
sig pensionsildern. Kommitt6n skulle enligt sitt
uppdrag fcirutom effekten av arbetsoformiga,
arbetslcishet, en minskning av arbetsinsatsen och
ett pifrestande arbete 6ven utreda mdjligheterna
att beakta fronttjdnst i pensioneringssamman-
hang.

lLo n q No er A: R I ND r vID UELLT
Kommitt6n har gjort en grundlig utredning av
alternativa pensioneringssystem med beaktande
dels av de erfarenheter som gjorts i Finland och
andra liinder och dels av de vinkar som bl.a. den
gerontologiska forskningen kan ge. Kommitt6n
har diirvid kunnat konstatera att pensionerings-
behovet varierar inte enbart med pifrestningar-
na i arbetsuppgifterna utan aven med varje
miinniskas personliga egenskaper och f<irhil-
landen. Bide de praktiska erfarenheterna och
underscikningsresultaten visar att funktions-
fdrmigan i normala fall sjunker sminingom
med stigande ilder utan att det intriiffar nigra
snabba frirdndringar. Skillnaderna i funktions-
fcirmAgan mellan tvi miinniskor i samma ilder
kan ofta svara mot exempelvis tio levnadsir.
Dessa iakttagelser visar att det inte 6r liimpligt
med en fast pensionsildersgriins. Om pen-
sionsildern siinktes, skulle det bara bli flera fcir-
siikrade vilkas funktionsformiga skulle fcirutsit-
ta fortsatt arbete efter pensions6lderns upp
niende. Samtidigt skulle pensionskostnaderna
cika med ungefiir en procent av lcinema per
sinknings6.r.

En av Pensionsskyddscentralen utfcird omfat-
tande pensionsildersunderscikning (Aarnio
m.fl. 1975) har likasA visat, art tidtabellen fcir

ildrande och nedsiittningar i prestationsfrir-
m5gan varierar betydligt i olika yrkesgrupper.
Pi denna iakttagelse baserar sig ocksi det sys-
tem med yrkesbestdmd pensionsilder, som se-
dan l6nge tilllimpas inom den offentliga sektorn.
Inte heller inom detta system kan man emellertid
beakta de individuella skillnaderna mellan f<ir-
sdkrade i ett visst yrke, vilka i allminhet 4r stcirre
dn variationerna mellan olika yrkesgrupper.
Aven om vissa exceptionellt tungayrken, snsom
arbete under vattnet ellerjorden, skulle foruts6t-
ta en betydligt ldgre.pensionsildersgriins, finns
det ingen allmiint godtagbar grund fcir en klassi-
ficering av olika yrken. T.ex. de teknologiska
framstegen kan ocksi leda till att arbetsupp-
gifterna dndrar karaktdr, vilket skulle vara be-
svdrligt att beakta i en klassificering. Konsekven-
sen av allt detta har blivit, att pensionsiildern fcir
allt flera grupper sm6ningom "glider" allt ldngre
ned.

ELA STISK PEN SI O N S AIDERS GRAN S
Kommitt6ns viktigaste slutsats dr, att systemen
med en fast Aldersgriins, som antingen iir lika fcir
alla eller varierar med yrkesgruppen, inte har
fungerat pi ett tillfredsstdllande satt och inte
svarar mot det faktiska behovet. Pensionsilders-
regleringen borde ske enligt ett mera smidigt
pensioneringssystem, som skulle besti av fcil-
jande nya pensionsformer:

en yrkesmiissig fortidspension, som skulle be-
viljas pi grund av pifrestningarna i ett arbete
och den Aldersbetingade nedsdttningen i presta-
tionsfcirmigan,

en tidigare ilderspension, varvid pensionen
skulle utgii med ett mindre belopp iin normalt,
och

en deltidspension, som skulle ersdtta in-
komstbortfall niir en miinniska, som niirmar sig
pensionsildern, sminingom minskar sin arbets-
insats.

De ovanndmnda pensionsformerna skulle
bilda en helhet, som jiimsides med den nuvaran-
de invalid- och arbetskishetspensionen skulle
kunna tillimpas mellan vissa ildrar, t.ex. 6G-64
Ar, fcire den normala pensionsildern. I det inle-
dande skedet kunde man av kostnadsskal till-
limpa mera sniiva Sldersgriinser, t.ex. 63-64ir.
Aven om kommitt6ns frirslag endast giiller pen-
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sionsildern for arbetstagarna och fciretagama
inom den privata sektorn, kan de omstindighe-
ter med vilka de foreslagna pensionsformerna
motiveras anses vara till?impliga iiven inom den
offentliga sektorn. Eftersom staten och kom-
munerna sedan ftirut tilliimpar sdrskilda pen-
sionsildersbestimmelser, dr det dock inte m6j-
ligt att ersatta dessa best4mmelser med de nya
modellerna utan specialitgdrder och speciella
dvergingsperiodsstadganden.

YKKE S MA: S S I G F A RTI D S PEN S I O N
Yrkesmiissig fortidspension skulle beviljas fcir-
sdkrad som under en ling tid arbetat i ett tungt
och slitande arbete och vars funktionsfrirmiga
med 6ren nedgitt si mycket, att hans mojlig-
heter att klara sig i arbetet har fcjrsvirats vasent-
ligt. En fcirutsdttning fcir pensionens bevil-
jande kunde exempelvis vara att pensionssG
kanden under de senast fcirflutna femton iren
har arbetat minst tio ir i arbetsuppgifter som bcir
anses vara tunga. Med avvikelse frin de yrkes-
bestiimda ildersgriinser som nufortiden till6m-
pas skulle fcir utfiende av pension ytterligare
krivas att vederbcirandes funktionsfcirmiga och
arbetsprestation pi basen av en liikares bedcim-
ning och uppgifter frin arbetsplatsen kan kons-
tateras ha nedgitt miirkbart. I motsats till vad
som giller invalidpensionerna skulle denna pen-
sionsform emellertid inte fcirutsdtta att en direkt
sj u kdom fcireligger. Innan yrkesmiissig fcirtids-
pension beviljas, borde man civervdga den fcir-
siikrades mcijligheter att fortsatta att arbeta i
exempelvis liittare arbetsuppgifter eller i deltids-
arbete, varvid deltidspension skulle utbetalas.
Fcirst efter dessa overgingsskeden eller sedan de
visat sig omcijliga skulle det bli aktuellt med
yrkesmiissig fcirtidspension, vilket samtidigt
skulle betyda att den fcirsdkrade helt limnar
arbetslivet. I enlighet diirmed skulle fortidspen-
sionen ocksi vara av samma storlek som den
fulla arbetspensionen och folkpensionen. Enligt
kommitt6ns uppskattning skulle fcirtidspension
komma att utga till var tionde forsiikrad i ildern
60-64 ir.

TIDIGARE ELLER UPPSKJWEN PENSION
En fcirs6krad kunde enligt eget fcirgottfinnande
ta ut ilderspenSion innan han uppnir den nor-

mala pensionsildern 65 ir. Pensionen skulle di
varaktigt utgi med ett mindre belopp 6n nor-
malt. Fcir att systemet skall bli kostnadsneutralt,
dvs. fcir att den som tar ut pension tidigare iin
normalt under sin genomsnittliga iterstiende
livstid skulle eterbetala den extra frirminen i
form av en siinkt pension, borde slnkningen
utg6ra omkring l0%o av den fulla pensionen f<ir
varje 6Lrfcire den normala pensionsildern. Ocksi
denna pensionsform kunde gilla stvil folkpen-
sionen som arbetspensionen.

Fcirdelen med den tidiga pensionen vore det
fria valet, ty utom en ildersgrins skulle det inte
finnas nigra speciella villkor fdr pensionens ut-
fiende. Den som 96r ett tidigt pensionsuttag
borde ocksi ha mdjlighet att engra sig, och den
slutliga ilderspensionen skulle di endast sdnkas
i motsvarighet till de pensionsrater, som den
forsdkrade hunnit ta ut i tidig pension. Di den
forsikrade sjilv betalar hela pensionsilders-
sdnkningen, skulle sdnkningsskalan bli brant.
Diirfcjr borde denna pensionsform anlitas bara i
specialfall, t.ex. nir tvi makar vill gi i pension
samtidigt. Kommitt6n kan emellertid ocksi tiin-
ka sig en mindre sdnkningskoefficient, t.ex.6Vo
per ir. Ett sidant subventionerande riiknesltt
skulle utan tvivel gcira den tidiga pensionen mera
populiir, men samtidigt skulle det ju ocksi bety-
da att pensionssystemens kostnader rikade. En
forsiikrad skulle ocksi ha mojlighet att skjuta
upp ilderspensionsuttaget, i vilket fall pen-
sionens belopp skulle bli hogre. En sidan mcij-
lighet finns ju redan nu enligt exempelvis pen-
sionslagarna inom den privata sektorn.

DELTIDSPENSION
En pensionering kunde ocksi tillgi successivt sir,
att en fcirsikrad f6re 65 irs ilder civergir frin
heltids- till deltidsarbete. Deltidspension, som
skulle kompensera en viss del av inkomstbortfal-
let, t.ex. 50%, skulle di utbetalas. T.ex. vid
overging till halvdagsarbete skulle ldnen och
deltidspensionen tillsammans utgora ungeflir
85Vo av den fdrslkrades tidigare nettoinkomst,
f6rutsatt au 50Vo av arbetsinkomstbortfallet
skulle ersettas genom deltidspensionen. Vad det
framtida pensionsskyddet betrdffar skulle del-
tidsarbete vara jiimstdllt med heltidsarbete, var-
for pensionsskyddet inte skulle bli decimerat.
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Mcijlighet till deltidspension borde beredas At
dem som deltagit fcirhillandevis liinge i arbetsli-
vet. Fclr utfiende av deltidspension kunde i lik-
het med vad som skulle giilla for yrkesmdssig
fortidspension kriivas att fcir den f<irsiikrade un-
der minst tio av de senast fcirflutna femton Sren
har uppkommit pensionsskydd. Dessutom skul-
le fcir utfiende av deltidspension kriivas att den
fcirsiikrade har kunnat fi deltidsarbete. Deltids-
arbete borde h6rvid definieras nirmare exem-
pelvis si, att den normala arbetstiden bcir nedgi
med minst 20 och hogst ffi%o.

I motsats till den totala, pi en ging skeende
pensioneringen skulle denna pensionsform till-
godose en ildrande m6nniskas behov att succes-
sivt minska pi arbetsmingden. Deltidspen-
sionen skulle silunda svara viil mot den
lingsamma nedging i funktionsfcirmigan som
ildrandet for med sig. Till fordelarna med del-
tidspensionen hcir ocksi att kontakterna med
den tidigare milj<in inte skulle upphcira alltfcir
bridstcirtat. Minga fcirsdkrade, som inte mera
skulle orka med fullt arbete och dErfor skulle bli
tvungna att s6ka yrkesmdssig fdrtidspension el-
ler invalidpension, kunde innu en tid fortsdtta
att arbeta pi deltid och fi sin utkomst tryggad
tack vare deltidspensionen.

Hur populiir deltidspensionen skulle bli skulle
givetvis bero pA mdjligheterna att fi deltidsarbe-
te. Deltidspensionens hnansiering skulle fdrde-
las pi mAnga olika arbetsgivare, och pensionen
skulle diirfcir vara ett fdrdelaktigare alternativ
fcir den enskilda arbetsgivaren 6n t.ex. yrkes-
miissig fcirtidspension. Man har ocksi formo'
dat, att tvi arbetstagare med halvtidsarbete pro-
ducerar mera 6n en heltidsarbetande. I det inle-
dande skedet riiknar man med att var tionde
fcirsdkrad i Aldern ffi-& ir skulle begagna sig
av deltidspensionsmcijligheten, och senare iir det
troligt att andelen cikar ytterligare. Till dessa
siffror har man kommit genom en jiimf<irelse
med bl.a. den deltidspension, som infcirdes i Sve-
rige hr 1976. Den svenska deltidspensionen utbe-
talas numera till en dryg fiiirdedel av de for-
sikrade i deltidspensionsberiittigande ilder.

KOSTNADER
I det inledande skedet skulle kostnaderna fdr de
nya pensionsformerna riiknat pi de forsiikrades

totallcinesumma enligt uppskattning vara fol-
jande:

Pensionsform
Yrkesmdssig fcirtids-
pension
Tidigare eller upp
skjuten Alderspension
Deltidspension

Aldersgranser
60--64 ir 63-64 tr

0,l5%o 0,057o

RSknat pi l98l 6rs lcinesumma for den priva-
ta sektorn skulle totalkostnaderna fcir alternati-
vet 60-64 ir uppgi till ca 200 milj. mark om
iret, medan kostnaderna fcir alternativet 63-U
ir skulle uppgi till ca 100 milj. mark om iret.
Om ett subventionerande rdknesltt anviindes,
skulle merkostnaden bli 20 resp. l0 milj. mark
om 6ret.

PENSIONS,LLDERN OCH
ARBETSKRAFTSFRAGOR
Pensionsildersavgcirandena inverkar alltid
ocks6 pi en miingd arbetskraftsfrigor. Enligt
kommitt6n Iinns det arbetskraftspolitiska skiil
som talar for ett infdrande av en elastisk pen-
sioneringstidpunkt. Sa liinge arbetslosheten

0,02%b
0,15%o

0,0tvo
0,05v0
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fortsiitter att vara hdg i virt land, kommer han-
dikappade och ildrande personer att fi kiinna
av ett pensioneringstryck. Detta tryck har under
desenaste iren tagit siguttryck ibl.a. arbetsgivar-
specifika fcirtidspensionsanordningar. Om det
diiremot skulle hiinda att det blir brist pi arbets-
kraft, kan man rikna med att det ocksi blir
f6retagsekonomiskt ldnsamt att hitta arbetsmdj-
ligheter f6r dem som iir handikappade men trots
det kan utfcira t.ex. deltidsarbete.

Kommitt6ns fcirslag har iden offentliga debat-
ten betecknats som ett genombrott fcir valfri-
hets- och individualitetsprincipen in pensionsil-
dersbetiinkandet, Sven om man pi vissa hill
velat hilla fcire att nuvarande pensionsilders-
praxis iir "mera littsk6tt" och gott kunde till-
ldmpas l6ngt in i framtiden. Till problemen hcir
ocksi hur de elastiska pensionsformerna skall gi
ihop med den pensionsilderspraxis, som giiller
inom den offentliga sektorn. Pensionsilders-
kommitt6ns betankande har numera skickats ut
till ett stort antal instanser frir utlStande, och
dessa utlStanden kommer siikerligen att ge lag-
stiftarna nya v6rdefulla id6er.

F A RTID S PE N S I o N TILL FRo NTMLN NE N
Pensionsilderskommitt6n har i ett tidigare fors-
ta delbetiinkande (Kommitt6betankande
1978:18) utrett en miingd pensionsfrigor med
anknytning till arbetskraftspolitiken och arbets-
lcishetsskyddet. Med utgAngspunkt i kommit-
t6ns f6rsta delbetiinkande har man bl.a. siinkt
den till arbetsloshetspension beriittigande liigsta
Aldern och dessutom har under tiden 1.7.1979-
30.6.1980 giorts ett experiment med fcirtidspen-
sion i syfte att ge arbetsplatser it unga arbetslcisa
m6nniskor. Kommitt6n har vidare i en skrivelse
30.6.1981 fcireslagit att en ny lag, en lag om
fcirtidspension fcir frontveteraner, skulle stiftas i
syfte att gcira det mcijligt fcir personer som haft
fronttjinst att gi i pension frire den normala
pensionsildern pi grund av skada eller annan av
kriget orsakad pAfrestning, som inverkar men-
hgt pA funktionsf6rmAgan. Denna pensions-
form skulle f<ilja samma principer som den ovan
relaterade yrkesmiissiga f<irtidspensionen, dven
om kommitt6n frireslAr att en sirskild lag stiftas
om veteranpensionen, som anses vara mera an-
geliigen iin de andra pensionerna.
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Sociala formdner utdkades
vid riksdagsbehandlingen

Riksdagen antog i slutet av sin virsession vissa
till den senaste inkomstpolitiska helhetslcis-
ningen anknutna lagar rcirande utvecklande och
beskattning av sociala fcirminer. Lagarnas in-
nehAll har tidigare behandlats i denna tidnings
nummer 781, sidant det tedde sig i regeringens
proposition till riksdagen.

Vid riksdagsbehandlingen tillkom i lagarna
vissa 6ndringar, som niirmast giiller sjukfcirsiik-
ringslagen" Andringarna i och tilliiggen till rege-
ringens proposition iir fciljande:

- Sjukf<irsiikringens dag- och moderskapspen-
ning skall utgi med ett barntilliigg, som be-
talats till den av makarna som fcirtjdnar me-
ra. Barntilldggets storlek iir enligt 1982 6rs
nivk" 4,25 mk fcir ett barn och 8,50 fcir tvi
eller flera barn.

- Beloppet av barntilliigg binds i likhet med
minimidagpenningbeloppet vid APl-index.

- Moderskapspenning utbetalas enligt en
hcigre nivi (80Vo) f<ir 100 dagar (enligt re-
geringens proposition 75 dagar), varefter
moderskapspenningnivin dr 70Vo. Frin in-
gingen av april 1983 iir moderskapspenning-
nivin likviil 80 7o under hela moderskaps-
penningperioden.

- Foriildraledighetsperioden (faderns riit till
moderskapspenning) fcirlings till 100 dagar.
Enligt den nuvarande lagen har en far fr.o.m.
l. 7. l98l riitt till 48 lediga dagar och enligt
regeringens proposition skulle ledigheten ha
blivit 50 dagar. Faderns ratt till 12 dagars
ledighet i samband med fcirlossningen kvar-
stir ofcirindrad.

Dessa till[gg och dndringar innebir att de
fcirsdkrades irliga nettofcirminer kommer att bli
ungefdr 75 miljoner mark stcirre iin enligt rege-
ringens fcirslag. Ar 1982 iir cikningen dock unge-
ftir 30 miljoner mark.

Nigra nya finansieringsanordningar har inte
fcireslagits f6r tiickande av merkostnaderna, och
kostnadsbcirdan fcir iindringarna kommer diir-
fcir att falla pi sjukicirsiikringsfonden. Om sjuk-
fcirsiikringsfondens medel inte rdcker till, miste
staten betala vad som fattas.

Efter riksdagens iindringar och tilliigg uppgir
de fcirsiikrades totala nettonytta av reformen 6r
1982 till ungefdr 220 miljoner mark och efter det
att reformen triitt i kraft i sin helhet till ungeftir
240 miljoner mark om iret miitt i 1982 irs
pengar.

De nya lagarna, som giiller i sjukforsiikrings-
lagen, lagen om olycksfallsforsikring och trafik-
fcirsikringslagen forutsatta f<irminer som kom-
penserar inkomstbortfall, triider i kraft vid
ingingen av ir 1982. Vad arbetsl<ishetsskyddet
betriiffar 4r frigan om motsvarande reforms
genomfcirande diiremot fortfarande cippen.
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Fort s cit tning p d fo lkp ensionsr eformen
till riksdagen

Vissa lagforslag, som utgjorde en fortsittning pi
den ir 1980 pAbcirjade folkpensionsreformen,
avlits 12. 6. l98l till riksdagen. De nya refor-
merna har indelats itre olika skeden, som trdder
i kraft med ett irs mellanrum ir 1983, 5r 1984
och ir 1985.

Lagfcirslagen syftar till en successiv hcijning av
folkpensionens nivi och till slopande av behovs-
prcivningen. I borjan av tr 1985 blir folkpen-
sionen en personlig pension, vars storlek inte
mera piverkas av andra 6n pensionstagarens
egna pensionsinkomster. Nir reformens liirde
och sista skede skall infalla avgcirs senare. Ett
fcirenhetligande av pensionernas beskattning in-
leds enligl lagfcirslaget ibcirjan av ir 1983 samti-
digt som den forsta delen av folkpensionsrefor-
mens andra skede trdder i kraft.

Efter reformen fir alla utom de personer, vil-
kas folkpension blir nedsatt pi grund av arbets-
pension, i folkpension (minimipension) ett be-
lopp som motsvarar minst den nuvarande fulla
folkpensionen. De sistniimndas minimipen-
sionsskydd bestir av folkpension och arbetspen-
sion.

Efter folkpensionsreformen och forenhetli-
gandet av pensionernas beskattning i borjan av
ir 1983 kommer uppskattningsvis 650 000 folk-
pensionstagare och l0 000 mottagare av en liten
arbetspension att fi hcigre nettoinkomst. Den
stdrsta nyttan av folkpensionsreformen fir
frontmdnnen, husm6drarna, studerandena samt
lantbruksfciretagarna och de civriga fciretagarna.
Fcir uppskattningsvis 90 000 mottagare av folk-
pensionens basdel och for de 70000 pensionsta-
garmakar, fcir vilka giiller att den enas folkpen-
sion minskar i samband med pensionernas dif-
ferentiering, kommer nettoinkomsten ddremot
att sjunka. Ocksi i detta fall kommer familjens
sammanrdknade nettoinkomst emellertid niis-
tan alltid att stiga. Fcir drygt 40 000 mottagare av
forvdrvspensioner kan nettoinkomsten likasA
sjunka.

kan av det nuvarande inkomstbundna pensions-
systemet och den progressiva inkomstbeskatt-
ningen. Syftet med folkpensionsreformen har
ocksi varit att gora den sammanlagda effekten
av den nya pensionspiverkade folkpensionen
och beskattningen mera fciljdriktig vad pen-
sionstagarnas nettoinkomst betraffar (att folk-
pensionen dr pensionspiverkad innebir i prak-
tiken, att varje mark som kommer frin arbets-
pensionssystemet minskar folkpensionen med
50 penni). Eftersom en indexjustering dr aktuell
inom arbetspensioneringen samtidigt som pen-
sionsbeskattningsreformen trdder i kraft, skulle
nettoinkomsten i praktiken sjunka betydligt me-
ra sdllan 6n ovan anfcirdes. Dessutom kommer
regeringen sdrskilt att dvervega huruvida stad-
gandena om indexfdrh<ijningar inom folkpen-
sionssystemet borde dndras fdr att forhindra
alltfor stora siinkningar av pensionerna.

FO LKPE N S IO N S REF O RMEN S
OLIKA SKEDEN
Skede II A av folkpensionsreformen, som trader
i kraft vid ingingen av ir 1983, innebdr att pen-
sionerna i genomsnitt stiger med ungeftir l16
mark i minaden. Detta skede bestir av foljande
itgdrder:

- hcijning av understcidstilliigget med 36 mk i
minaden

- ombildning av alla arbetsinkomster till privi-
legierad inkomst

- sammanslagning av folkpensionssystemets
understodsdel och underst6dstilliigg till en
tilliiggsdel, som nedsdtts av pensionstaga-
rens eller makens inkomster med 50 procents
inkomstbindning

- fcirenhetligande av pensionernas beskatt-
ning.

Folkpensionens basdel och tilliiggsdel blir di
skattepliktig inkomst. Den som enbart har folk-
pension behciver emellertid inte betala skatt pi
sin pension. Samtidigt blir beskattningen av smi
arbetspensioner mildare.

Skede II B av reformen, som trdder ikraft vid
ingingen av ir 1984, medfcir att omkring
620000 pensionstagare fir sin pension forhdjd
med i genomsnitt 93 mark i minaden. I detta
skede ingir fciljande:

D ET N YA PEN S I O N S BE S KATTN I N G S-
S Y STEM ET S K AI U C,qNT,4I N
DAGENS SYSTEM
Den enhetliga pensionsbeskattning, som kom-
mer i stdllet fcir folkpensionernas inkomstbind-
ning fir en betydligt skdligare effekt dn samver-
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- hdjning av folkpensionens tilldggsdel med
42 mk i minaden

- individualisering av folkpensionen.
Skede III av reformen, som trdder i kraft vid

ingingen av ir 1985, medflcir att omkring
210000 pensionstagare fir sin pension fcirhcijd
med i genomsnitt 125 mark i minaden. Detta
beror pi att foretagar- och kapitalinkomster blir
privilegierad inkomst. Folkpensionen blir i detta
sammanhang pensionspiverkad. Behovsprciv-
ningen skulle silunda efter l. L 1985 kvarsti
endast i frfiga om folkpensiondringens bostads-
bidrags-, familjepensions- och frontmannapen-
sionsdrenden.

O M PEN S I O N SBESKATTN IN GEN
Folkpensionens skattefrihet och fcirmildringar-
na i arbetspensionsbeskattningen fcirverkligas
genom tvi speciella pensionsinkomstavdrag, det
ena inom den statliga beskattningen och det
andra inom den kommunala. Avdragen garan-
terar tillsarnmans med de civriga avdrag, som 16r
goras pi pensionsinkomst, att folkpensionen till
den som inte har annat an folkpension blir skat-
tefri. Pensionsinkomstavdragen sjunker ndr en
pensionstagares totala inkomst cikar. Regering-
en har fcir avsikt att hdja avdragen irligen i
samband med justeringarna av inkomstbeskatt-
ningen si, att pensionernas indexbundenhet inte
kan leda till att de pensionstagare som har en-
bart folkpension skulle bli tvungna att betala
skatt pi sin pension.

Pensionsinkomstavdraget for en ensamstien-
de person skulle utgcira I I 500 mk vid statsbe-
skattningen och avdragets basbelopp vid kom-
munalbeskattningen skulle utgcira 14700 mk.
Fcir tvi makar med folkpension skulle avdraget
utgora l2 200 mk. Niir en pensionstagares totala
inkomst civerstiger I I 500 mk skulle pensions-
avdraget vid statsbeskattningen nedsdttas med
75 procent av det belopp. som civerstiger I I 500
mark. Vid kommunalbeskattningen skulle av-
dragets basbelopp minska, om den totala in-
komsten fiir en ensamstiende person civerstiger
20 700 mk. Fcir dkta makar gir grdnsen vid
l8 200 mk. Basavdragets minskningsprocent dr
100, vilket betyder att en inkomst som civerstiger
de ovanndmnda grdnsbeloppen minskar basav-
draget med motsvarande belopp.

Ndr pensionsinkomstavdraget infcirs skulle
man liAngi de nuvarande ildringsavdragen vid
statsbeskattningen och kommunalbeskattning-
en. Andringen fcirsvagar inte stdllningen fdr
pensionstagare med liten eller medelstor in-
komst. Kommunalbeskattningens invalidav-
drag skulle i framtiden endast fi gciras av dem
som deltar i arbetslivet. Invalidavdraget skulle

kompensera en handikappad arbetstagare fcir de
specialkostnader som orsakas av invaliditeten.
Grunderna fcir det avdrag som invaliderna fir
gcira vid statsbeskattningen skulle vara ofcir-
dndrade.

Avdragsprincipens iakttagande leder till att
bruttokostnaderna fcir fol kpensionsreformen in-
te stiger och att civer 300fi)0 pensionstagare
slipper att betala skatt. Beskattningsl6ttnaderna
utstrdcks till en arbetspensionsnivi av ca 17000
mark. Med beaktande av folkpensionen skulle
detta motsvara en totalpension pi ca 24CfJ/l.
mark.

FO LKP EN S I O N S REFO RM EN S
FINANSIERING
Det dr meningen att folkpensionsreformen skall
finansieras dels med arbetsgivarnas och de fcir-
sikrades folkpensionsforsikringsavgifter, som
kommer att sta kvar pi sin nuvarande nivi (de
fcirsikrade 2 p,/skattecire och arbetsgivarna ca
4,62570 av beloppet av forskottsinneh6llning
underkastad lcin), och dels med den skatteintekt
som uppstir vid f<irenhetligandet av folkpen-
sionernas och arbetspensionernas beskattning.
De totala irskostnaderna lcir reformens II och
III skede kommer att vara som stdrst ir 1985 (ca
1,65 mrd mk). Skatteintdkten kommer att 6ka
med ca 420 milj. mark tack vare forenhetligan-
det av beskattningen, varfor nettokostnaden fdr
reformen skulle uppgi till ca 1,23 mrd. Ocksi
statens och kommunernas finansieringsandel
skall enligt planerna reellt sett bevaras pA 1980
irs nivi.
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FOLKPENSIONSSYSTEMET I, I. 1983
Frin ingingen av ir 1983 har folkpensionen
alltid en basdel, som utgcir 223 mk i minaden.
Dessutom kan pensionstagaren fi en tilliiggsdel,
vars fulla storlek l. l. 1983 i kommungrupp I iii
1000 mk i minaden och i kommungrupp II 946
mk i m6naden. Beloppen iir angivna ehligt niviin
r.3. 1981.

Folkpensionen kan under vissa fcirutsdtt-
ningar omfatta fciljande tilliigg eller fcirminer:

- barntilliigg 130 mklmin,
- hustrutilld gg 203 mk,/min,

- hjalptillagg 203 mk/mhn,
- virdtilliigg 299 mk,/min och

- begravningsbidrag 2221 mk.



ANTERO AHONEN

Delad arbetspension vid skilsmcissa?

Pensionsskyddscentrolen har giort en framstcill-
ning hos social- och hiilsovdrdsministeriet i syfte
attfd lagbesttimmelserna cindrade sd att en make,
som st annot hemma frdn fdrvcirvsarbet e t fdr at t ta
hand om ett barn, inte fdrlorar sitt pensionsskydd
vid en eventuell skilsmiisso. I proktiken skulle re'
formen genomfdras sd, att de pensionsrcitter som
baserar sig pdfi)rvtirvsarbete under ett iiktenskap
vid en eventuell skilsmiissa skulle delas mellan
makarna.

I en familj, ddr bara mannen har fitt riitt till
arbetspension pi grund av fcirvdrvsarbete, tryg-
gas husmoderns pensionstid, om dktenskapet
fortsdtter, av makens arbetspension och, vid
makens frAnftille, av den familjepension som ut-
betalas efter honom. Det har emellertid blivit allt
vanligare att iiven lingvariga iiktenskap blir upp-
l6sta, och dA fir den make som har arbetat i
hemmet ingen arbetspension och fcirlorar ocksi
sin riitt till familjepension. Ar 1978 upplcistes
omkring l0 000 iiktenskap, av vilka hiilften hade
varat civer l0 ir.

Den fcireslagna delningen av arbetspensions-
rdtterna skulle fi den effekten att pensionen fdr
den av makarna som under hktenskapet infor-
tjiinat mera arbetspension blir mindre medan
den andra makens pension blir storre. Fciriind-
ringen skulle beaktas niir pensionen i sinom tid
bcirjar utgi i form av en normal ilders-, invalid-
eller arbetslcishetspension. En eventuell ldpande
pension skulle bli indrad direkt efter skilsmiis-
san. Om den ena maken t.ex. under ett lktenskap
som varat i 25 6rs tid har infcirtjiinat 2500
mklmin i arbetspension och den andra maken
500 mklmin, skulle bdgge makarna efter en
delning ha en arbetspensionsratt av 1500
mk,/mAn fcir tiden fcir Aktenskapet. Dessutom
kunde vardera makens pension givetvis innehil-
la ett pensionsbelopp, som intjdnats fcire eller
efter Sktenskapet och som inte berors av delning-
en. Tekniskt sett skulle delningen i det ovan
avsedda fallet tillgi s6, att 1000 mk,/min 6ver-
fcirs frin de hopsamlade pensionsmedlen fcir den
av makarna som fcirtjdnat mera till de hopsam-
lade pensionsmedlen fcir den andra maken. Del-
ningen skulle givetvis gdlla alla arbetspensioner.
Om det ovann6mnda pensionsbeloppet, 2500
mk./min, t.ex. skulle besti av APL- och SIPL-
pension, skulle de tvi berorda pensionsanstal-

terna bdgge utbetala sin relativa andel av det
civergiende minadsbeloppet om 1000 mk till
den make som fortjdnat mindre och 6 andra
sidan skulle de biigge fi rdkna sig till godo den
inbesparing som orsakas av minskningen i den
andra makens pension. Uppgifterna om civerfti-
ringsitgdrderna skulle i likhet med uppgifterna
om arbetsforhillanden infdras centralt i Pensi-
onsskyddscentralens register, ddr de skulle fin-
nas tillgiingliga ndr pensionerna skall beviljas.

PENSIONERNA DELAS INTE ALLTID
Om ett dktenskap har varat kort tid, skulle en
delning inte vara av stcirre betydelse for de
frinskildas totala pensionsskydd. Fordenskull
och i synnerhet med beaktande av den arbets-
miingd som en delning fcir med sig lbreslir Pen-
sionsskyddscentralen, att delning skulle verkstdl-
las endast om ett dktenskap har varat minst tio
6r. Fcir att gransen inte skall bli alltfcir skarp
borde pensionsratterna i andra sidan fdrdelas
jdmnt forst efter minst l0 irs dktenskap. Vid
kortare dktenskap dn 20 ir t'6reslis en successivt
mildare delningsrelation.

Domstolen borde ha prcivningsrdtt, detta for
att slutresultatet i annat fall ibland, t.ex. om ena
maken huvudsakligen har infcirtjinat pension
utomlands, kan bli oskiiligt. Pensionsdelnings-
losningen borde ocksA avpassas efter de andra
arrangemang giillande fcirsdrjningsplikt och
egendomsdelning, som vidtas i samband med en
skilsmdssa. Slutligen borde makar ha mdjlighet
att sinsemellan komma civerens om att ingen
delning skall gciras.

ARBETSPENSIONEN
EN GEMENSAM BESPARING
Utgingspunkten fcir en delning av pensionsrdt-
ter ar att de arbetspensioner som har intjdnats
under ett dktenskap bcir anses som ett kapital,
som har sparats ihop gemensamt, genom bhgge
makarnas arbetsinsats. Den make som stannar
hemma har i allmdnhet genom sitt hemvtrds-
och barnavirdsarbete giort det mdjligt fcir den
andra maken att fdrvarvsarbeta och intjdna pen-
sion. Nir ett samarbete upphcir, borde biigge
makarna diirfcir ha riitt att fi sin andel av det
ihopsparade pensionsskyddet pi samma sdtt
som ifriga om annan fcirm<igenhet. Det hade i
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sjdlva verket varit befogat att frin borjan stadga
att arbetspensionsskyddet lyder under ikten-
skapsrdtten - arbetspensionen har ju i fcirsta
hand kommit i stiillet fcir de gamla sparformer-
na. Med avvikelse frin vad som giller vid egen-
domsdelning har den av Pensionsskyddscentra-
len [oreslagna pensionsdelningen emellertid det
siirdraget, att tva makars pensionsrdtter sedda
sisom kapital i enskilda fall kan I'cirdndras be-
tydligt, emedan makarnas pensionsutbetal-
ningstider i allmdnhet 6r olika l6nga och infaller
under olika tider. Genomsnittligt sett skulle sys-
temet dock vara i det ndrmaste kostnadsneu-
tralt, dvs. de frin pensionssystemet vid en viss
tidpunkt utbetalda pensionstillskotten skulle till
sitt sammanlagda belopp pi ett ungeldr svara
mot det sammanlagda beloppet av pensions-
minskningarna.

IKRAFTTRAO,qNOE AN I CASZ
Reformen rorande delning av arbetspensionsrdt-
ter har pi uppdrag av social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet beretts i en arbetsgrupp vid Pensions-
skyddscentralen, som dven har haft representan-
ter fcir de olika pensionsanstalterna. Pensions-
skyddscentralens stiillningstagande och arbets-
gruppens ytromemoria har overldmnats till mi-
nisteriet i maj.

Vid beredningsarbetet har det framgitt, att
det pensionstillskott en husmor skulle fi vid
pensionsdelningen skulle nedsdtta den skattefria
folkpensionens belopp si, att hennes pensions-
inkomsttillskott i allmdnhet skulle bli mindre dn
minskningen av makens pensioner. Missforh6l-
landet blir emellertid avhjiilpt ndr beskattningen
av smi arbetspensioner och folkpensionerna fcir-
enhetligas i andra skedet av den aktuella folk-
pensionsreformen. Ddrlcir vore det motiverat att
delningsretormen skulle genomfciras tidigast vid
ingilngen av ir 1983.

Pensionsdelning skulle enligt framstdllningen
vidtas vid skilsmdssor som intriiffar efter refor-
mens ikrafttrddande. Det betyder, att reformen i
praktiken ocksi skulle komma att gella de
ildersklasser, ddr det varit och iir mindre vanligt
att kvinnor forvdrvsarbetar dn i de yngre Alders-
klasserna.

ANDRA ALTERNATIV DALIGA
I en del ldnder kan en frinskild kvinna fi iinke-
pension efter sin forra make, om han har betalat
underhillsbidrag till henne. Hos oss i Finland
innehiller pensionslagen fcjr den kommunala
sektorn ett stadgande av detta slag. I Finland 6r
det siillsynt att en frinskild make fir underhAlls-
bidrag, och diirfcjr Ar det inte liimpligt med en
pension som skulle vara bunden vid underhills-

bidrag. Om dnkepension utbetalades till
frinskilda utan underhillsbidragsbindning vore
det inte heller si bra, eftersom pensionen vore
beroende av den forra makens dod och inte.av
den liinskildas eget behov av pension. Av dessa
skdl har man bl.a. i Tyska F6rbundsrepubliken
sedan iLr 1977 tryggat de frAnskildas pensions-
skydd genom en pensionsrdttsdelning, som har
ersatt den dnkepension som tidigare utbetalades
till tiinskilda kvinnor. Ett liknande arrange-
mang har nyligen infcirts i Kanada och Nya
Zeeland.

I nAgra ldnder dr det mcijligt att frivilligt fcir-
sdkra en hemmamake isamband med pensions-
arrangemangen. Denna utvidgning av arbets-
pensionsskyddet beror inte bara frinskilda utan
husmcjdrar i allmdnhet. Forsdkringsavgifterna
har emellertid gjort att den.frivilliga fdrsdkrings-
lormen aldrig har blivit sdrskilt populiir. Avgif-
terna skall ju betalas i ett skede av familjens liv,
di inkomsten i allmdnhet 5r liten och de ncid-
vdndiga utgilterna lcir barnen dr stora.

EN MODELL rOn ANXepnNstotttet2
Aven om den aktuella framstdllningen endast
gdller skilsmiissofall har den vissa bercirings-
punkter med familjens pensionsskydd mera all-
mant sett. Under de senaste tiderna har det i
minga ldnder och ocksi hos oss i Finland yppat
sig ett behov att begransa utbetalningen av dn:-
kepension till sidana fall diir en dnka inte fcirut-
sdtts kunna anskaffa sig en tillrdcklig arbetsin-
komst och att samtidigt utvidga pensionsretten
till iinklingarna. Om det skulle bli aktuellt med
ett sidant arrangemang, vore det mihdnda be-
fogat att tillden normala pensionen pi grund av
dktenskapstid foga en del, som mcijligen till be-
loppet skulle motsvara den sisom resultat av en
delning uppstaende "skilsmdssopensionen".
Aven om pension inte skulle utbetalas till alla
efterlevande makar, skulle de pensionsintji-
ningsir, som eventuellt saknas pi grund av ett
iiktenskap, hiirigenom bli beaktade.
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Riklig skord av utldtanden
eft er arbet sgrupp s be t cinkande

Underrdrens lopp har de t'iktigastc instanserno
avgelt sina utldtanden om ell betcinkarulc av
STAT-orbetsgruppen - en arbctsgrupp som ldtt i
uppdrag att gdra cn bedt)mning av utgillsulveck-
lingen och mdjligheterna att nd dc mdl som upp-
strillts inom omrddet.[dr soc'ial tr.t'gghet. Utldtan-
dena re.f-ercras htir nedan. I mdnga av'utldtarulcna
pocingteros tlet att STAT:s arbcte har varit a"'
synnerligen stor be!.t'delse, kanske rcnl av unikt i
hela vcirlden. I reJ-eratcn hrir nedan rignas enteller-
tid den stiirsla uppmcirksamheten dt den kririk
som ingdtt i utldrandcna.

FINANSMINISTERIET:
Modellberiikningen och de alternativa utveck-
lingstrenderna dr sakliga. Vad de ekonomiska
utgangspunkterna betriiffar kan man dock kriti-
sera, att bytesforhillandet aldrig dndrats. En
utveckling diir realinkomstnivin stiger
lingsammare dn BNP utan att lcintagarna skulle
fi kompensation i form av exempelvis skatte-
lAttnader miste likasi betecknas som tvivelak-
tig. Detta anses Aterigen innebira en begrdns-
ning av de 6vriga offentliga utgifternas titlvdxt-
mojligheter.

I friga om de lortsatta kalkylerna dgnar fi-
nansministeriet uppmdrksamhet it fciljande tre
detaljer:
1. Frigan om hur vdl fdrenliga de olika produk-

tionsfaktorsinkomsttypernas utveckling
och produktivitetsutvecklingen dr sinsemel-
lan.

2. Frigan om hur personaloverfldringar och fri-
brevspensioner inverkar inom arbetspen-
sionssystemet.

3. FrAgan om inflationens inverkan pi flonde-
ringsgraden Crch avgiftshojningar.
I friga om resultaten har man poengterat, att

de pensionsbeslut som fattats hiller pi att leda
till en situation ddr det finns mycket smi mdjlig-
heter att forbdttra den fcirvdrvsarbetande be-
folkningens stdllning.

A R B ET S K RA FT S M I N I STE R I ET:
Familjepensionstagarna borde beaktas pi ett
annat satt 6n ilders- och invalidpensionstagar-
na. Di skulle relationen aktiva-passiva inte hel-
ler fcirindras pi ett fullt si alarmerande satt som
man antagit i rapporten.

Bruttoskattegraden har i granskningarna bi-
behAllits pi den nuvarande nivin. I stdllet borde
man ha utgitt ifrin, att bruttoskattegraden sti-
ger di nationalinkomsten successivt hcijs exem-
pelvis till den nivi som nu rider i de <ivriga
nordiska ldnderna.

Ministeriet fcirenar sig inte om uppfattningen,
att den kommande hdjningen av arbetsgivarnas
socialforsdkringsavgifter skulle fcirsvaga landets
yttre konkurrenskraften. Lonerna och arbetsgi-
varnas socialfdrsdkringsavgilier skulle ir 2010
tillsammans utgdra en ungeldr lika stor del av
nationalinkomsten som idag, dven om socialf6r-
siikringsavgifternas andel <ikar vdsentligt. Minis-
teriet anser dock trots allt, att man borde utreda i
vilken min det iir mcijligt att andra prisforhil-
landet mellan arbete och kapital genom att san-
ka de ldnerelaterade socialfcirsdkringsavgifter-
na.

SOCIALSTYRELSEN:
Socialstyrelsen anser att berdkningen dr ojdmn
pi grund av den pensionsdominerade anfalls-
vinkeln. Man anser ocksi, att kostnadsaspek-
terna accentueras pi ett satt som inte dr ldmpligt
nhr man skall angripa de mingfasetterade pro-
blemkomplexen i virt samhdlle. Som exempel
har man nemnt de arbetsol'<irmogna, vilkas ut-
komst inte kan ordnas enbart med tillhjiilp av
pensioner.

TJ A N STEM A N N A O R GA N I S ATIO NER N A S
CENTRALFORBLIND TOC:
Problemen har granskats ur en sniv synvinkel
och sannolikheten fcir att fdrutsagelserna skall
sli in dr ddrfor liten. Det dr inte heller troligt att
BNP skulle 6ka med3Vo.

Det iir inte realistiskt att tro att bruttoskatte-
graden skulle sti kvar pi 36Vo nivh. Att
realinkomstnivin skulle stiga 0,5 procentenheter
lingsammare iin BNP dr ddremot ett rationellt
antagande.

Befolkningsstrukturen I'6rdndras hos oss
snabbare i en ofordelaktig riktning dn i de ldnder
som konkurrerar med oss. Ddrfor dr det ocksi
mdjligt att BNP:s tillvdxthastighet avtar fortare
hos oss dn i konkurrentldnderna. Med dessa
utgangspunkter kommer man till att BNP under
slutet av detta irtusende kommer att cika med
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mindre dn 370 om aret medan den i bcirjan av
nasta artusende skulle <ika med mindre 6n
2Vo om iret.

Enligt 1'OC:s uppfattning borde man diirfor
iigna cikad uppmiirksamhet it den hdlsovirds-
politik och familjepolitik, som riktar sig till den
aktiva befolkningen. TOC uttrycker dven sitt
bekymmer dver att pensionssektorn svdller ut
och befarar att man inte fir rAd med en effektiv
familjepolitik i synnerhet under tider av
lAngsammare ekonomisk tillvdxt. Vi fir inte hel-
ler glcimma att andelen arbetsofcirmcjgna hos oss
dr dubbelt sa stor som i de andra nordiska ldn-
derna.

Vad arbetspensionernas fondering betrdffar
borde man utveckla ett system, som garanterar
en positiv realrdnta. TOC finner det beklagligt
att STAT:s kalkyler inte har beaktats i beslutet
om Fpa-retbrmen.

Vad sjukfcirsdkringen betrdlfar tycker TOC
att man inte borde ha h<ijt minimidagpenningen
i motsvarighet till inkomstnivihcijningen i mo-
dellkalkylen. TOC anser ndmligen att sjukfor-
sdkringen hos oss liksom t.ex. i Sverige endast
borde kompensera inkomstbortfall.

AKAVA.,
Akava noterar, att man av STAT:s rapport kan
dra den slutsatsen att samhdllet l'cir att klara de
<ikande socialutgifterna ndstan helt miste avsti
frin att utcika de civriga offentliga utgifterna,
sivida man inte vill hcija bruttoskattegraden.

Akava kritiserar inte STAT:s utgangspunkter
eller resultat men framhiller att det mycket snart
efter rapportens fdrdigstdllande har fattats
sidana beslut, som gcir kalkylernas utgAngs-
punkter ohillbara. Mot denna bakgrund kon-
staterar Akava, att arbetsgruppens resultat 6r
orealistiska och framhiller att det i allra hcigsta
grad gdller den utgAngspunkt, enligt vilken brut-
toskattegraden inte skulle stiga under hela den
40 ir linga granskningsperioden. Akava pipe-
kar ocksi i detta sammanhang, att det inom
social- och hdlsovArdsministeriets fcirvaltnings-
gren viren 1980 fanns aktuella utvecklingspro-
jekt ldr omkring 3 mrd. mark. Redan genomfci-
randet av dessa projekt skulle hoja bruttoskatte-
graden med 1,5 procentenheter. Ndr beskatt-
ningsreformen gdllande sociala fcirminer tas

med i rdkningen skulle den sammanlagda fcir-
hcij ni ngseffekten bl i over tvi procenten heter.

Arbetsgruppens resultat gcir det mcijligt att
forutsdga liamtida problemomriden. Det gdller
t.ex. I'inansieringsfcirdelningen. Enligt Akava:s
uppfattning kommer det relativt snart att bli
ncidvindigt att avgdra i vilken min det i framti-
den dr mcijligt att klara linansieringen med till-
hjiilp av arbetsgivaravgilter. Arbetspensioner-
nas fonderingsgrad och liigan om bevarandet
av fondernas realvdrde hor likasi till problemen.
Jdmsides med en efl'ektivering av familjepoliti-
ken borde man under alla lcirhillanden trygga
den i lagstiftningen l'aststdllda utvecklingen fdr
uppniende av den avsedda pensionsnivin.

Akava framhiller, att arbetspensionssystemet
dr det primdra pensionssystemet i virt land och
att det ddrfbr ir av speciell betydelse att syste-
mets flnansiering ordnas pA ett rationellt sdtt.
Bl.a. av arbetskraftspolitiska skdl har det an-
setts, att folkpensionssystemet, som ir ett kom-
pletterande andrahandssystem, borde utbyggas
endast i friga om dem som har det stcirsta beho-
vet ddrav. Det har ddrf'cir ansetts rdcka med att
man rdtt och sldtt hcijer understodstilliiggen.
Akava anser, att lolkpensionsfcirmAnerna for
rdttvisans skull borde gciras till skattepliktiga
forminer och I'<ireslir att de I'cirsdkrades folk-
pensionspremie avskaft-as.

A RB ET S P E N S I O N S A N S TA LT E R N A S
rdnnuNo:
De sociala utgifternas cikning under de senaste
Artiondena har, enligt fcirbundets mening med
all rdtt, lett till att man borjat friga sig hur stora
pifrestningar vir nationalekonomi orkar med
utan att de andra verksamhetssektorerna blir
lidande. Mot denna bakgrund anser lcirbundet,
att STAT:s arbete varit utomordentligt betydel-
sefullt och att arbetsgruppens rapport utgdr en
tillriickligt omfattande kartlSggning for att kun-
na ldggas till grund lcir beslut rcirande den kom-
mande utvecklingen.

Vad resultaten betrdffar pekar fcirbundet pi
de sociala utgifternas okande andel av BNP och
konstaterar att i kalkylerna inte beaktas ens de
viktigaste av de aktuella utvecklingsprojekten.
Aven om forbundet inte tror att den i STAT:s
kalkyler forutsatta utvecklingen dr tiinkbar, no-
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terar forbundet att BNP:s nivi under den ifriga-
varande tiden niistan kommer att fyrdubblas,
varigenom spelrummet kommer att cika betyd-
ligt. Den centrala frigan dr enligt fcirbundet hur
pass realistiskt antagandet om BNP:s tillvdxt dr.

Fcirbundet framhiller, att arbetsgivarnas an-
del i finansieringen av de sociala utgifterna, som
redan nu ligger river genomsnittet f<tr OECD-
ldnderna, kommer att oka och tycker, att det
fcirslag av arbetsgruppen, enligt vilket man bor-
de forscika utveckla alternativa finansierings-
former frir hnansieringen av de trygghetsfcir-
miner som inte direkt baserar sig pi fcirvirvsar-
betande, dr sakligt. En dndring av finansierings-
formen borde diirfdr genomfciras i si stor skala
som m6jligt i friga om sidana f<irmAner av
grundskyddstyp som folkpensioner och barnbi-
drag. Nhr det giiller utbyggandet av arbetspen-
sionsskyddet och andra inkomstbaserade fcir-
miner borde man enligt fdrbundets uppfattning
komma civerens om saken vid f6rhandlingar
mellan arbetsmarknadsorganisationerna.

FI NLA N D S FdRSAKRI N G SBOLA G S
CENTRALFORBUND:
Centralfcirbundet anser att arbetsgruppen gjort
ett gott arbete, som kanske rent av dr enastAende
i sitt slag i vdrlden.

Den valda kalkylmetoden och de parallella
alternativen miste anses vara lyckade. Svirighe-
terna att stilla prognoser om den ekonomiska
utvecklingen och de nya beslut som standigt
fattas inom socialpolitiken gcir att kalkylerna
miste kunna fdrnyas vid behov.

Niir de sociala utgifterna cikar kan det bli
ncidvdndigt att utveckla nya former fdr finansie-
ring av den sociala tryggheten, och di borde
man se till att atminstone de fcirmtnsslag, som dr
lcinerelaterade och baserar sig pi fcirviirvsarbe-
tande, ocksA i fortsiittningen finansieras med lci-
nebaserade avgifter. I friga om iterstoden av
den sociala tryggheten anser centralfcirbundet
att ocks6 andra finansieringslbrmer iir mcijliga.

Fcir tryggande av en jiimn befolkningsutveck-
ling anser forbundet att det 6r viktigt, att man i
grunden omprcivar de befolkningspolitiska och
civriga samhdllspolitiska Atgdrdernas tillriicklig-
het och 6ndamilsenlighet. Det giiller i synnerhet
de familjepolitiska itgdrderna. Dessutom dr det
viktigt att rehabiliteringsitgdrderna utvidgas
och intensifieras och att deltidsarbete anordnas
for dem som annars skulle bli tvungna att ldmna
det aktiva arbetslivet.

AFC, AAC,INDUSTRINS
CENTRALFORBUND OCH HANDELN S
CENTRALUTSKOTT:
Arbetsgruppens resultat hade bort utnyttjas re-
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dan vid principbeslutet om folkpensionsrefor-
mens fortsatta skeden. Utan hiinsyn till de i
rapporten ingiende slutsatser, enligt vilka de
familjepolitiska Atghrdernas.andel borde utcikas
inom socialpolitiken, fattades redan under sena-
re hdlften av ir 1980 kostnadskrdvande beslut
inom pensionspolitiken. I fortsdttningen borde
man 6gna uppmdrksamhet it mcijligheterna att
fi utvecklingskalkylerna beaktade i beslutsfat-
tandet pi statsridsnivi.

Vissa sektorer, som iignats mindre uppmiirk-
samhet i STAT:s rapport, t.ex. hiilsovirden och
familjepolitiken, borde granskas ndrmare och
dessutom vore det viktigt att fokusera gransk-
ningen si att 1980-talets problem 6gnas stcirre
uppmdrksamhet.

Arbetsgruppens modellkalkyl iir en rent tek-
nisk berdkning, som inte fir betraktas som en
prognos. Fcir jiimforelsens skull kan det ndm-
nas, att BNP:s irliga tillvdxt pi 1970-talet har
varit 3 70. En betydande del av tillviixten be-
ror pi den kraftiga utvecklingen inom den
offentliga sektorn. Denna utveckling har mdjlig-
gjorts av en hcijning av bruttoskattegraden samt
under de senaste iren dessutom av en <ikning av
statsskulden. Ndr den ekonomiska utveckling-
ens oberiiknelighet beaktas, miste man se kritiskt
pa tillvaxtantagandet i modellkalkylen. Om den
ekonomiska tillvdxten blir lingsammare 6n ar-
betsgruppen rdknat med, blir socialutgiftsbcir-
dan dnnu tyngre dn berdknat, vilket arbetsgrup-
pen ocksA sjdlv framhiller.

Arbetsgruppens resultat dr sirbara ocksi pi
annat satt. Den gynnsamma utvecklingsanda
som ritt inom socialpolitiken efter rapportens
tillblivelse har gjort att arbetsgruppens bedcim-
ning av kostnadsutvecklingen redan visat sig va-
ra underdimensionerad i friga om folkpen-
sionerna, liontmannatilliiggen och -pensionerna
samt de fa mi ljepolitiska i n komstoverfciri ngarna.
Nya krav, av vilka de mest kostnadskriivande
hdnlcir sig till pensionsildern. har likasi stiillts.
Den stcirsta bristen i STAT:s arbete dr mihdnda
att jdmsides med modellkalkylen inte har gjorts
nigon kostnadskalkyl med beaktande av alla
utvecklingsprojekt.

Arbetsgruppens uppskattningar baserar sig
ocksi pi antagandet, att realinkomstnivins hcij-
ning dven pA ling sikt kunde understiga produk-
tivitetsdkningen med l,/2 procentenhet. Om sA
inte blir fallet, kommer det att g& sisom arbets-
gruppens lbrscikskalkyl visar; lcinernas och ar-
betsgivarnas socialtbrsdkringsavgifters andel av
nationalinkomsten <ikar si mycket att fcirmci-
genhetsinkomsternas andel skulle bli negativ vid
utgingen av detta irtusende. En sAdan utveck-
ling iir en omcijlighet.



Som betolkningsprognos har man anvdnt en
av statistikcentralen ir 1978 uppgord prognos.
Enligt en prognos av Folkpensionsanstalten,
som Fdrdigstdllts efter STAT-rapporten, skulle
det emellertid finnas ungefdr 90 000 flera ild-
ringar vid granskningsperiodens slut hn man
rdknat med i STAT-rapporten. Det betyder att
kostnadsutvecklingen blivit underdimensione-
rad. Den omstandigheten, att utvecklingen i

friga om antalet invalidpensionerade under de
senaste tiderna varit lingsammare dn man rdk-
nat med har dock haft motsatt effekt.

Socialutgifternas cikning i l98l 6rs budget dr
storre an rJen genomsnittliga utgiftscikningen i
budgeten. Social- och hilsovirdsutgifterna lore-
faller silunda redan pi kort sikt att vinna rer-
riing pi bekostnad av de andra sektorerna trots
att det finns viktiga utvecklingsbehov bl.a. inom
utbildnings- och arbetskraftspolitiken. N6r det
sHndigt cikande antalet Aldringar beaktas, dr det
osdkert om den i modellkalkylen forutsatta ut-
giftsutvecklingen kommer att racka till ftir h5l-
sovirdens vidkommande. Redan i 198 I irs bud-
get riiknar man med en drygt l07o stor cikning
av hiilsovirdsutgifterna, medan STAT i sin mG.
dellkalkyl har uppskattat den irliga utgiftscik-
ningen till4%0.

Enligt modellkalkylen i rapporten kommer
socialutgifterna redan pi basen av den giillande
lagstiftningen att 6ka till en dryg Ijdrdedel av
bruttonationalprodukten under granskningspe-
rioden. Det betyder bl.a. att arbetsgivarnas
socialfcjrsdkringsavgifters andel av de utbetalda
lcinerna inom den privata sektorn stiger frAn
nuvarande 22Vo till drygt 36Vo. Pi lcinerna fcir
den utfcirda arbetstiden utgcir dessa siffror 27
och 44V0. dkningen beror helt pi en hdjning
av pensionsavgifterna.

Till den utltjrda arbetstiden hdnf6r sig ocksi
andra s.k. indirekta arbetskraftskostnader.
sisom loner fcir semester-, sjuk- och utbildnings-
tider. Aven om det inte skulle ske nigra frirand-
ringar, som skulle cika kostnaderna pi dessa
punkter, och inte heller arbetstiden skulle un-
dergi vdsentliga forhndringar, skulle de indirek-
ta arbetskraftsutgifterna lbr lcinerna lcjr den ut-
frirda arbetstiden rika frin nuvarande 58Vo
till 70-75 %0. En sidan kostnadsutveckling
innebdr en vdsentlig fbrsdmring av fbretagens
konkurrenskraft om den inte beaktas vid over-
enskommelserna om den civriga lonekostnads-
utvecklingen.

De med den gdllande lagstiftningen 6verens-
stiimmande pensionsutgifterna till fasta priser
inom APL-sektorn kommer enligt rapporten att
<ika till det tiodubbla under granskningspe-
rioden. Arbetspensioneringens milsdttning dr

sAledes mycket ambiticis. Hiirtill kommer att nya
reformer, som cikar kostnaderna, stiindigt blir
aktuella. Redan den automatiska tillviixten av de
nuvarande pensionsutgifterna innebdr, att en allt
storre del av nationalekonomins resurser miste
bindas vid pensioniirsbefolkningens behov, var-
vid i synnerhet barnfamiljernas konsumtions-
m6jligheter blir i motsvarande min mindre. Det
betyder sakert att inkomstfcjrdelningskampen
blir hirdare, och till slut blir det sdkert ncidvdn-
digt att omprdva bl.a. pensionsf<irm6nerna och
stadgandena rrirande pensionering. Foratt tryg-
ga en vdl avvdgd utveckling vore det diirfor i
motsats till vad som under de senaste tiderna
skett ncidvdndigt att redan pi kort sikt gcira
aktiva fcirscik att llnna sparobjekt bland pen-
sionskostnaderna. Den av arbetsgruppen fcire-
slagna principen, att vissa av pensiondrsbefolk-
ningens specialfcirminer skulle avskaflas, miste
anses vara ett steg i rdtt riktning.

Ett exempel pi underlitenhet att beakta de
ekonomiska resurserna och pA en civeroptimis-
tisk socialpolitik har vi i den aktuella omfattande
folkpensionsrelormen, som medfcjr stora kost-
nader f6r vir nationalekonomi. De totala kost-
naderna for reformen belciper sig till ca 2,6 mil-
joner mark om iret och finansieringsfrigan iir
alltjiimt oppen. Aven om det dr tvivelaktigt om
vir nationalekonomi under de nirmaste iren
klarar av ens finansieringen av det nuvarande
systemet, piskyndade regeringen for en tid se-
dan de tvi foljande skedena av reformen.

Det har under de senaste tiderna ftirdigstiillts
ett flertal underscikningar som visat att en en-
samstAende folkpensionstagare redan idag har
samma konsumtionsnivi som en familj med go-
da inkomster. Lagstiftningen borde nu anvdn-
das som ett redskap i strdvandena att rdtta till
eventuella brister pA det individuella planet. Det
borde bli ett slut pi de schablonmdssiga refor-
merna, som ber6r omkring 600000 pensions-
tagare. En stor del av dem har redan en god
inkomst om man jiimfdr med aktivhushillen.

Med beaktande av den okande livsldngden
och, sisom dven STAT framhAller i sin rapport,
behovet av lamiljepolitisk accentuering borde de
socialpolitiska 6tgdrderna l'cir dndrande av pen-
sionsildrarna genomfdras utan att kostnaderna
cikar. Det betyder att man ivissa fall dven borde
overvdga att hoja pensionsildern. I forsta hand
borde de obefogat ltga pensionsildrarna inom
den offentliga sektorn dndras si att de motsvarar
ldget inom den privata sektorn. Detta skulle
minska trycket pA en cikning av pensionskostna-
derna inom den privata sektorn. Samtidigt skul-
le det bli mojligt att med en ldmplig lonepolitik
se till att aktivhushillens och i svnnerhet barn-
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familjernas disponibla inkomst utvecklas i en
gynnsam riktning.

Den nuvarande APl-avgiftsnivin 13,3%o
motsvarar inte det pensionsansvar som uppstar i
verkligheten. Avgiften skulle ndmligen i ett
jiimviktsliige enligt modellkalkylen uppgt till ca
28Vo ir 2020. Att cika fonderingen pi 1980-
och 1990-talen dr inte mojligt, emedan det skulle
innebdra att vir yttre konkurrenskraft, som an-
nars ocksi utvecklas pa ett problematiskt sdtt,
och sysselsdttningen i landet skulle forsvagas pA
kort och medelling sikt.

De lonebaserade arbetsgivaravgifterna kan
inte utokas utan att konkurrenskraften och sys-
selsdttningen riskeras. Det ir ju osdkert om ar-
betsgivarna skall klara ens de nuvarande avgif-
terna. I Finland finansierar arbetsgivarna unge-
fidr hdlften av utgifterna fcir den sociala trygghe-
ten, medan motsvarande andel istdrsta delen av
OECD-l2inderna dr betydligt mindre. Enligt fi-
nansieringsstrukturen i modellkalkylen skulle
arbetsgivarnas andel stiga mdrkbart. Ndr ar-
betskraftens minskning mot slutet av gransk-
ningsperioden beaktas, blir liiget ohillbart. Dhr-
f6r borde man med det snaraste genomfcira
STAT-rapportens enhilligt framlagda fcirslag
giillande nya fi nansieringsformer f6r itminstone
en del av den sociala trygghet som nufcirtiden
finansieras med lcinebaserade avgifter.

Siinkningen och slopandet av de lonebaserade
avgifterna borde bcirja med de allmdnna avgifter
av skattemdssig natur, som inte har nigon an-
knytning till anlitandet av arbetskraft. SAdana
med arbetsgivaravgifter finansierade forminer
av grundskyddstyp dr t.ex. folkpensions- och
barnbidragsavgifterna. Dessa avgifter borde helt
avskaffas.

Trots de ovan beskrivna bristerna kan STAT-
arbetsgruppens ofullbordade arbete anses vara
synnerligen betydelsefullt. Eftersom bristerna
frdmst beror pi att arbetet har varit det fcirsta i
sitt slag i virt land, dr det skiil att fortsatta
arbetet fcir att cika resultatens anvdndbarhet och
anvdndningsmcijligheterna. I det fortsatta arbe-
tet vore det skiil att agna okad uppmiirksamhet
it I 98O-talets problem och it de lingtidseffekter
av avgrirandena som di kommer i dagen.

FFC:
Den av social- och hdlsovirdsministeriet tillsatta
arbetsgruppen for bedcimning av utgiftsutveck-
lingen inom omridet fdr social trygghet och av
mcijligheterna att uppni de uppstillda milen
(den s.k. STAT-arbetsgruppen) har enligt FFC:s
mening utfcirt ett fcirtjiinstfullt arbete. Arbets-
gruppen har baserat sina resultat pt egna upp-
skattningar och kalkyler 6ven om man samtidigt

har haft tillging till de fdrskaste uppgifterna om
befolkningsutvecklingen och arbetskraftens
storlek. Man har gjort ett forsok att bedoma
utvecklingen hela 40 ir iiamit i tiden. Vid upp-
skattningen har man begagnat sig av en enda
produktivitetskalkyl. Nigra alternativa kalkyler
har man inte gjort. vilket miste betraktas som en
brist.

Av arbetsgruppens arbete framgir, att pro-
duktivitets- och realinkomstutvecklingen 6r
avg6rande fcir den kommande utvecklingen.
Diirfcir 6r det enligt FFC:s uppfattning oncidigt
att dra alltfdr lingtgaende slutsatser pi basen av
STAT-arbetsgruppens resultat. Det blir iindi
senare, kanske rent av med jdmna mellanrum,
ncidviindigt att bedoma utvecklingen pi nytt.

Utredningen visar, att vi kan klara kostnader-
na for den sociala tryggheten bara vi vet i vilken
riktning utgiftsutvecklingen gir.

FFC iir av den upplattningen att arbetsgrup-
pens arbete har varit fruktbart. Resultaten av
detta arbete bcir utnyttjas vid det socialpolitiska
beslutsfattandet.

P.5'CJ

Modellkalkylen och utredningarna i anslutning
till kalkylen visar, ett det i dagens ldge kan sdgas
existera sidana mojliga utvecklingslinjer, att den
nuvarande milsdttningen for pensionsskyddet
kan uppnis. A andra sidan visar arbetsgruppens
forsdkskalky[, att utvecklingen lika viil kan gA i
en riktning som gcir det omcijligt att uppni den
pensionspolitiska milsdttningen.

Andra socialutgifter dn pensionerna har ar-
betsgruppen granskat mera ytligt med anvdn-
dande av grcivre uppskattningsmetoder.

Fcir sitt andra uppgifltsomride mAste arbets-
gruppen bedcima inte bara utgiftsutvecklingen
utan dven produktionen och inkomsterna.
Uppskattningen av nationalproduktens kvanti-
tativa och strukturella utveckling baserar sig pi
antaganden rcirande bruttonationalproduktens
och lonenivins utveckling. Arbetsgruppen har
inte granskat vilka effekter de alternativa utveck-
lingslinjerna for de faktorer, som dr av betydelse
fdr produktions- och inkomstbildningen, har pi
produktionens kvantitet och struktur. Pi grund
hiirav fcjrblir problemen inom arbetsgruppens
andra uppgiftsomride till stor del olosta.

Vad det tredje uppgiftsomridet betrdffar har
arbetsgruppen endast granskat de kalkylerade
effekterna av den tilliimpade rdntefoten. En or-
dentlig utredning av frigorna rcirande pen-
sionsskyddets finansiering skulle krdva en betyd-
ligt mera omfattande behandling.

Pensionsutgifternas nationalproduktsandel
och i synnerhet pensionsutgifternas storlek i
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jdmfcirelse med lcjnesumman forandras mdrk-
bart om t.ex. efterfrigan pi arbetskraft blir
sidan att en pensionering forsviras. Arbets-
gruppen har i sina uppskattningar utgitt ifrin
att arbetstagarna blir ilderspensionerade si
snart de uppnitt ilderspensionsildern och att
invalidpensioner beviljas i samma takt som un-
der iren 1976-1977 . Om antalet pensionstagare
mot slutet av granskningsperioden pi grund av
exempelvis brist pi arbetskraft skulle vara t.ex.
120 000 mindre 6n man antagit i modellkalkylen,
skulle pensionsutgifternas bruttonationalpro-
duktsandel utgcira l47o i stiilet fcir 16 och ar-
betspensionsutgiften skulle utgora 28%o av lo-
nerna istdllet fcir 33. Exemplet visar hur viktigt
det dr att stadgandena rcirande pensionering och
efterfrigan pi arbetskraft anpassas eller anpas-
sar sig till varandra. Om t.ex. utvecklingen i
friga om antalet nya invalidpensioner eller be-
folkningens mortalitet Aterigen skulle leda till att
antalet pensionstagare blir storre iin arbetsgrup-
pen rdknat med, skulle pensionsutgifterna oka i
samma miin.

En punkt som krdver precisering dr frigan om
inkomstniviindexets beroende av medellcine-
nivins utveckling. I arbetsgruppens rapport har
man utgitt ifrAn att inkomstniviindexet skall
fcilja den genomsnittliga lonenivins utveckling.
Inkomstniviindexets utveckling kan emellertid
avvika frin medellcjnernas utveckling t.ex. av
den anledningen, att eventuella strukturforand-
ringar inte inverkar med full kraft pi inkomstni-
viindexet. Da de APL-indexbundna pen-
sionerna iir bundna vid inkomstniviindexets
och konsu mentprisindexets halvvdgsutveckling,
har den uppstiende skillnaden en viss betydelse
f<ir resultatet. Pensionsutgiftsutvecklingen dr
lingsammare, om inkomstniviindexet utvecklas
lingsammare dn medellcinerna.

Frigan om direkta och indirekta skatter sak-
nar inte heller betydelse f6r hur olika befolk-
ningsgruppers disponibla inkomst kommer att
se ut. Arbetsgruppens granskning baserar sig pt
antagandet att totalskattegraden kommer att
utgcira 36lVo av BNP under hela granskningspe-
rioden. De indirekta skatternas andel fcirefaller
dock att cika betydligt, varvid de direkta skatter-
nas andel kommer att minska i motsvarande
min. Det skulle behcivas en ndrmare utredning
av hur denna utveckling kommer att inverka pi
inkomstfcirdelningen mellan exempelvis pen-
sionstagarna och den fcirvdrvsarbetande befolk-
ningen.

Fcir att kunna bedcima olika sidor av frigan
om arbetspensionsskyddets finansiering borde
man ha err mingsidigare bild av nationaleko-
nomins kvantitativa och strukturella utveckling

enligt olika tdnkbara utvecklingsalternativ dn
vad rapporten ger.

Sisom av rapporten framgir kommer utgifts-
utvecklingen i frAga om arbetspensionsskyddet
att vara sidan, att den nuvarande avgiftsnivAn
pA 13 %o inte kommer att kunna tiicka utgifterna
fcir de pensionsutfdstelser som ges. Di blir det
nodvdndigt att utgiende ifrin den nuvarande
lagstiftningen successivt hoja avgiften i enlighet
med de i rapporten angivna grunderna till
26-28,570 nivh, beroende pA realrdntan.

Vad sjilva rdntefoten betrdffar torde det vara
si att arbetspensionsanstalterna blir tvungna att
h6lla sin rdntelot inom vissa grdnser redan fcir-
denskull att arbetspensionsanstalternas andel av
det totala kreditbestindet i landet dr.marginell.
Ddrfcir vore det med tanke pA arbetspensions-
skyddet 6nskvdrt att den faktiska rdnteintdkten
kommer si ndra det'behovliga beloppet som
mdjligt.

Den fundamentala frigan blir i alla fall hur
det irligen uppkommande pensionsansvaret
fordelas mellan fdretagen och pi tidsaxeln. Ett
konkret tecken pA hur det nuvarande ldget 5r har
vi i den omstdndigheten, att den l3 Vo stora ar-
betspensionsavgiften skiljer sig si mycket frin
den genomsnittliga avgiften hr 2020, som upp-
skattats till28%0. Jdmfcirt med denna skillnad 5r
den variationsbredd, som uppstir som foljd av
de i rapporten framlagda realrdntealternativen,
liten.

AvgiftsnivAns utveckling inom arbetspen-
sionsskyddet miste dimensioneras pi lAng sikt
med beaktande av den exceptionella ildersstruk-
turen under kren 2010-2020. Fonderingen iir
det medel, med vilket vi kan minska trycket'pi
avgiftshcijningar i framtiden och eliminera effek-
terna av hiiftiga fluktuationer iden nationaleko-
nomiska utvecklingen. A andra sidan gdller det
emellertid att se till att ver nationalekonomis
bdrkraft inte utsdtts fcir oncidiga pifrestningar.

Arbetsgruppens konstaterande om liimpliga
itgdrder fdr tryggande av en jimn befolknings-
utveckling hcir ndra samman med frigan om
arbetspensionsskyddets finansiering. Om man
t.ex. utgir ifrin att man pi 2000-talet vill h<ija
det i modellkalkylen fdrutsatta antalet sysselsat-
ta personer dvs. att man vill 6ka den med
tillhjalp av arbetskraften istadkomna produk-
tionens andel istdllet tbr att utveckla teknologin,
miste denna arbetskraft florst fostras och utbil-
das. Det skulle betyda att antalet barn och ung-
domar okar pi 1980- och l990talen. Di skulle
man ocksi bli tvungen att ta deras konsum-
tionsbehov med i rikningen. I detta ldge torde
det vara desto svArare att hcija arbetspensionsav-
gifterna ju hogre konsumtionsnivi man dnskar
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trygga per konsument. Om den icke sysselsatta
belblkningen i enlighet med vad arbetsgruppen
antar skulle vara av samma storlek som idag,
skulle mojlighe tcrna att finansiera pensions-
skyddet ddremot cika.

I slutledningsdelen av sin rapport konstaterar
arbetsgruppen ocksi, att de nuvarande tlnansie-
ringstbrme.rna inom systemet lbr social trygghet
i samband med tiamtida hcijningar av avgifts-
grunderna kan lorsdmra vArt lands yttre kon-
kurrenskralt. Enligt arbetsgruppens resultat dr
det viktigt. att man lbrscikcr utveckla nva flnan-
sieringslbrnrer l'rir itminstone en del av den so-
ciala trygghet som nul'ortiden tinansieras med
lcincbaserade a.vgilter. Till dc lcinebaserade av-
gilicrna hor bl.a. lblkpensions- och barnbidrags-
avgilie rna, i I'riga om vilka gdller att de lrnansie-
rade l'6rminerna inte bestdms cnligt lcine- cller
arbctsinkomsten. Redan i dagens ldge dr det
tvivelaktigt, om sidana socialskyddsavgilier av
skattenrassig natur borde uttas sA Sott som cn-
bart enligt tbretagens lcinesumma. For arbets-
pensionsavgiltcrna utgcir loneinkomsten ddr-
cmot den naturliga avgilisgrunden, ernedan
ocksi l'orminernas storlek dr direkt beroende av
lonen.

STAT-arbetsgruppens kalkyler borde tidvis
revideras med beaktande av utvecklingens
framskridande och de nya data som star till
buds. Redan nu har det l'attats nya beslut och
skett en utveckling, som inverkar pi de tidigare
resultaten. Det lbrelaller ocksi viktigt att man
skulle li en mingsidigare bild av de national-
ekonomiska lingsiktsell-ekterna av bytestorhAl-
landets och andra pi produktionens mdngd och
struktur samt inkomstbildningen och inkoms-
ternas anvdndning inverkande taktorers utveck-
ling enligt olika alternativa utvecklingsmcijlighe-
ter.

PSC anser. att man bcir dgna sdrskild upp-
mdrksamhet it de i STAT:s bethnkande sdrskilt
angivna itgardslinjerna. Dessa linjer dr bl.a.:

En cll'ektivering av rehabi literingsitgdrdcrna
och utvecklande av pensioneringsstadgandena
genom revidering av lagstiliningen si att det t.ex.
blir.ldttare att lA delpcnsion.

Agnande av uppmarksamhet it hur tbrhil-
landct mellan aktivbelblkningen och pensions-
tagarbelblkningen utvecklas pi ling sikt i sam-
band med eventuclla lordndringar i den allmdn-
na pensionsildern och i den livstida arbetstidens
liingd.

Ndr pensionstagarbefolkningens konsum-
tionsnivi stiger till samma nivi som motsvaran-
de aktivgrupps, borde den lorra belblkningsde-
lens speciella beskattningslbrminer. gratistjans-
ter och andra lbrminer pi ling sikt skdrskAdas
mot denna bakgrund.
20
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Foretagarpensionslagarna triidde i krati l. l.
1970. Enligt LFoPL och FciPL skall i Finland
bosatt l'dretagare forsdkras for ilderdom, invali-
ditet, arbetsloshet och dddstall pA sdtt som i la-
garna stadgas. Det finns likvdl fciretagare som
bedriver sin foretagarverksamhet som bisyssla,
varvid deras pensionsskydd dr i ordning pi ba-
sen av en pensionsanordning fcir deras huvud-
syssla. I lagarna har ddrfor intagits stadganden,
som gor det mojligt att i dessa fall hos Pensions-
skyddscentralen anscika om befrielse frin fcir-
sdkringsskyldigheten. Social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet har 7. 11. 1969 utfdrdat ndrmare fore-
skrifter om f'orutsdttningarna for befrielse.

FO R WS A, TTN I N G AR FO R BEFRI ELS E
Enligt huvudregeln beviljas en lciretagare be-
frielse. om hans pensionsskydd pi grund av an-
nan lag uppskattas utgdra minst 250 mark i
minaden. Detta markbelopp hr bundet till
APl-index och dr i ir 945.43 mark i minaden.
Samtidig forutsdttning dr, att fciretagarens in-
komster av foretagarverksamheten dr hcigst en
ljiirdedel av hans ovriga till pension berdttigande
Itirvdrvsinkomster.

Ocksi i de tall di lciretagarens arbetsin-
komster dr hcigre in en Ijdrdedel av hans ovriga
till pension berdttigande lorvdrvsinkomster, kan
han beliias fi6n sin lbrsdkringsskyldighet, om
hans pi annat en pa ldretagarpensionslagarna
baserade pensionsskydd kan anses vara till-
riickligt. Till riickligt har pensionsskyddet ansetts
vara, ndr det dr ungeidr 30-40 procent av fcire-
tagarens sammanlagda fcirvdrvsinkomster, lik-
vdl si att det dr minst 945.43 mark i minaden.
Pensionsskyddscentralens praxis i frAga om det
forfarande som tilldmpas i dessa pi prcivning
beroende Iall, bygger pi pensionsndmndens och
fdrsdkringsdomstolens avgoranden.

Befrielse har dessutom beviljats i sAdana tall,
di foretagaren har rdtt till ett anmdrkningsvlrt
hogt pensionsskydd. Anmdrkningsvirt hcigt har
pensionsskyddet ansetts vara, ndr det 5r 40 pro-
cent av den hcigsta till6tna FciPl-arbetsinkoms-
ten, dvs. av 6302,90 mark i minaden enligt in
dexnivin ir 1981.

BEFRIELSETID
Befrielse frin fcirslkringsskyldighet beviljas i
allmdnhet for fem ir At gingen. Om tbretagaren



B efr iande frdn fo r s ri k rin g s s k y I di gh e t
samt fdrestdende cindring i
handlciggningen av b efrie I s eansr)kningar

redan ndrmar sig pensionsAldern, bcviljas oliast
varaktig betiielse. Detta 6r kan s6lunda en 6r
1925 lbdd fbretagare f,A bcfrielse varaktigt.

c o o xA w r't,q N D E A v Argnrurntl or
I PENSIONSSKYDDET
Foretagare som befiiats frin sin lbrsdkrings-
skyldighet, kan pi ansokan godkdnnas att iter-
intrdda i kretsen f'cir pensionsskyddet. For att
foretagare skall kunna beviljas iterintrdde.
miste l'oretagaren i li6ga om sin hiilsa fylla de
krav Pensionsskyddscentralen uppstiillt lbr
godkdnnandet.

samt om 6terintrddesansokningar gdllande
FoPL. Lantbruksl'oretagarnas pensionsanstalt
skulle ha hand om LFciPl-befrielse- och iterin-
trddesansokningarna.

A NTA L BEFRIELSEANTI,I OTX
Emedan lagdndringen pt visst sdtt utgcir en
vdndpunkt i handliiggningen av befrielsedren-
den, dr det pi sin plats nred nigra siffror om
antalet bcfrielsedrcnden.

FrAn flciretagarpensionslagarnas ikralitrd-
dande fram till slutet av ir l98l har 27923
LF6PL- och 9 187 FoPl-befiielseansokningar
behandlats. Huvuddelen av ansokningarna har
silunda giillt LFoPL. Under samma tid har 230
frAn t-orsdkri ngsskyldigheten befiiade fOreragare
anscjkt om 6terintrdde. Den huvudsakliga orsa-
ken till ansokan om iterintrdde i fbretagarpen-
sionslagarnas krets torde ha varit, att floretagar-
verksamheten dndrats ti6n bisyssla till huvud-
syssla. Att anscjkan om iterintrdde skulle ha
gjorts pA grund av en annalkande arbetsofdr-
mAga har inte pi nigot s6tt kunnat konstateras.

Till slut 6r det mAhdnda skdl art namna. att
minga detta ir pi grund av den l'em 6r ldnga
beliielsetiden ansciker om beliielse liAn sin fcir-
sdkringsskyldighet redan fdr tredje gAngen.

A N DRING I HA NDILI. GGN I N G EN
AV BEFRIELSEARENDEN
Pensionsskyddscentralen har hittills ensam hafi
hand om alla fciretagarnas befrielsedrenden.
Detta fbr att enhetliga tolkningar skulle uppnAs
vid tilldmpandet av de fcir beliielsen nodvdndiga
lbrutsdttningarna. Numera har avgdrandepraxis
i befrielsedrenden stabiliserat sig. For den skull
har det lbreslagits, att handldggningen av
L FciPl--beliielseansok ningarna sk ulle overllyt-
tas till Lantbruksl'ciretagarnas pensionsanstalt,
sorr ju ocksi i civrigt helt centraliserat omhdn-
derhar alla uppgifier med anknytning till
LFciPL:s genoml'orande.

Regeringen har till riksdagen avlitit en propo-
sition med fdrslag till iindring av LFoPL s6. att
social- och hdlsovArdsministeriet kan forordna
om, att de i 4 $ LFoPL stadgade uppgilter som
ankommer pA Pensionsskyddscentralen. helt el-
ler delvis kan overforas pi Lantbruksforetagar-
nas pensionsanstalt. Dessa uppgifter dr lant-
bruksforetagares betiiande fiin i LFdPL avsedd
lcirsdkringsskyldighet samt godkdnnande av
sidan loretagares 6teri ntrdde i pensionsskyddet.
Ndr lagen har antagits, utftrdar ministeriet be-
slut, varmed Pensionsskyddscentralens ovan
an gi vna uppgifter civcrl'cirs pi La ntbru ksl-oreta-
garnas pernsionsanstalt.

BET-R IELSE)NTU O NV S O M K VARBLI R
H O S PE IY S I O N S S K Y D D S C E NTRA LE N
Pensionsskyddscentralen sk ulle fortsdttningsvis
efter lagdndringen ha hand om FoPl--betiielse-
drendena och om de Srenden. vari arrscikan gdl-
ler samti,Jig beliiclse lien LFOPL och FoPL.
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TAPIO KARSIKAS

Andringor rdrande arbet sp ensionerno
i den nordiska trygghetskonventionen

Den sociala iryggheten fcir nordiska medborga-
re i Norden regleras av en nordisk konvention
om social trygghet, som sl6ts 61 1955. Till syste-
met hor dven en konvention om sjuk-, havan-
deskaps- och fcirlossningsforminer (frin ir
1975) och en konvention om arbetslcishetsfcir-
miner (frin ir 1976), som baserar sig pi och
kompletterar den fcirstnimnda konventionen'

Konventionerna baserar sig pi den principen,
att en medborgare i ett avtalsland i alla andra
avtalsliinder intar samma stiillning i friga om
den sociala tryggheten som landets egna med-
borgare. T.ex. finldndare som bor i Sverige 6r si-
ledes berdttigad till samma lagstadgade sociala
f6rminer som de svenska medborgarna. Till
dessa fcirminer hcjr bl.a. pensions-, sjuk- och
olycksfallsfcirsiikringsforminer.

Niir de nordiska trygghetskonventionen nu
har fdrnyats, har ocksi minga punkter som rcir
arbetspensionerna blivit 6ndrade. Om fdruts6tt-
ningar fcjr utfiende av fullviirdig arbetspension
fcir niirvarande fcjrefinns enligt lagstiftningen i
flera avtalsliinder, sammanslis pensionerna si,
att fullvdrdig pension endast beviljas i det land
diir den fdrsiikrade hade inkomster ndrmast fcire
pensionsfallet. Skillnadspension utbetalas i
sidana fall, diir den frin de olika llnderna sam-
manlagt utgiende pensionen 6r mindre 5n den
pension, som skulle ha utgitt enbart pA basen av
lagstiftningen i nigot'av avtalsliinderna. Enligt
den f<irnyade konventionen skall en fcirsdkrad
frin varje land fi rdkna sig till godo det pen-
sionsbelopp, som baserar sig pi den i verklighe-
ten intjdnade pensionsriitten. Dessutom fir han
rikna sig till godo den st6rre av de pensionsde-
lar, som baserar sig pi den kommande tiden.
Diirfdr blir det inte mera ncidviindigt att betala
skillnadspension mot slutet av iret. Bestiimmel-
serna gdller dock inte sidana fall, diir en person
intjiinat pensionsrdtt i flera l4nder samtidigt un-
der de tvi 6ren nArmast f6re pensionsfallet, vil-
ket betyder att man i parallellfall av detta slag
kan fi riikna sig till godo tvi olika kommande
tider. I nigra av de nordiska linderna krdvs
enligt lagstiftningen en viss minimifcirsiikringstid
f6r att pension skall kunna utbetalas. Diirfor har
i den fdrnyade konventionen infcirts en punkt,
enligt vilken en fcirsdkrad vid behov kan fi
riikna sig till godo iiven fcirsdkringsperioder i

andra nordiska ldnder iin pensionsansciknings-
landet. Intjiinad arbetspension utbetalas ocksi
pi basen av den fcirnyade konventionen utan
begriinsningar till ett annat nordiskt land.

Ndr den fcirnyade konventionen triider i kraft
fcirindras ocksi bestiimmelserna om pensions-
intjiiningsstiille mirkbart. Fcir niirvarande iir det
ju si, att en finliindsk arbetstagare, som arbetar
utomlands hos en finliindsk arbetsgivare, omfat-
tas av den finska arbetspensionslagstiftningen.
Nu har man i enlighet med moderna interna-
tionella trygghetsprinciper omfattat en
stindpunkt, i enlighet varmed i en konvention
skall iakttas lagstiftningen i den avtalsstat, dar
vederb<irande arbetar. Om t.ex. en finldndsk ar-
betstagare arbetar i Sverige hos en finliindsk
arbetsgivare, bestiims f<irsiikringsplikten siledes
enligt de svenska stadgandena. Di foreligger
ingen f6rsiikringsplikt i Finland. Ett undantag
utgdr de utskickade arbetstagarna, vilka fortsiit-
ter att lyda under utskickningslandets lagstift-
ning.

Den frirnyade konventionen triider troligen i
kraft l. l. 1982. Blanketter och anvisningar fcir
ansdkan om nordiska arbetspensioner fis frin
Pensionsskyddscentralen, Semaforbron 7, 00520
Helsingfors 52, telefon 90-l5l l.
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KAARINA KNUUTI

O dlorna och dlderspensionsdldern

Medan de som ft)rvcirvsarbetar ofta stdr infdr en
stor livsctmstdllning ncir dlderspensionsdldern
nrirmar si,g, tir det srillsynt att en odlare fdr pro-
blem i sambqnd med dlderspensioneringen. I sjdlva
verket bdrjar dlderspensionen till en odlare stillan
ldpo just rld ndr han bdrjar njuta sitt otium.

Lantbruksfdretagarnos pensionsanstalt har
gjort en undersdkning om LFdPL-dlderspensionti-
rernos levnads/brhdllanden, vid vilken omkring
I 500 dlderspensionstagare interujuades. Htir ne-
dan reloteras en del resultat frdn denna underscik-
ning.

I-/1. G ENHET S H,ILLN I N GEN Fo RTS)TTER
t it t cr n t p,4 lLornoouet't
Niir en iilderspensionstagare iiger en liigenhet
utgdr det ofta ett tecken pi att en generations-
vdxling iinnu inte har intriiffat niir lEgenhetens
iigare uppnitt pensionsildern. Fcirklaringen dr
ofta den, att den andra maken inte har n6tt
pensions6ldern. En generationsviixling kiinns in-
te iinnu naturlig. Om det inte finns egna barn,
som vill fortsiitta att hilla lagenheten, kan gene-
rationsvixlingsfrigans lcisning bli uppskjuten
och kiinnas oncidig, i synnerhet om ldgenhets-
innehavaren fortfarande iir vid god vigcir och
har ork och lust att arbeta.

Av de Alderspensionerade odlarna agde 647o
atminstone delvis sin ldgenhet. 47 Vo rigde sin
ligenhet helt och hillet och 14Vo var deldgare i
ett dcidsbo. Bara 37 Vohade helt avstitt frin sin
liiggnhet.

Agande och ldgenhetsstorlek uppvisar ett in-
bcirdes sarnband. Fcirklaringen iir oftast den, att
det iir liittare att hitta en fortsdttare till stora
liigenheter: tin till smi. Fcir ungefdr hiilften av
alla liigenheter har man redan funnit eller kom-
mer nistan sakert att finna en fortsiittare bland
iigarens egna barn.

l07o av de intervjuade hade avstitt frin sin
liigenhet fcire pensionsfallet. Den stcirsta procen-
ten avtrddelser sker under pensionsfallsiret och
6ret diirpi. Ocksi under de fem diirpi fciljande
iren verkar det att vara vanligt med ldgenhets-
kcip, men efter det minskar antalet kcip snabbt.
Ocksii av dem som uppburit pension iminst fem

hundra procent.
Av svaren i intervjuunderscikningen att d6ma

gdrs ldgenhetskcipen, diir siidana dverhuvudta-
get gdrs, oftast fcirst sedan avtrddaren bcirjat
kiinna av sin 6lder och fi ildersbetingade besvdr.
Ocksi av de ilderspensioniirer, som tidigare haft
invalidpension, iger nistan hiilften eller 48 7o sin
liigenhet helt och hillet iinnu en tid efter sin
ilderspensionering.

VAR TREDJE PEN SIONSTAGARE
FORTSA.TTER ATT ARBETA
Medan tvi av tre ilderspensoniirer alltjiimt 6ger
sin ldgenhet itminstone delvis, uppgav nastan
var tredje tillfrigad att han sjiilv odlade hela sin
ikerareal. Den som inte mera odlade sina iikrar
sjtilv hade i allmiinhet arrenderat ut dem till en
annan odlare.

Det var betydligt vanligare att miinnen fort-
satte med lantbruksarbeten efter sin pensione-
ring 6n att kvinnorna gjorde det.

Ovan har redan anfcirts vissa skdl till att od-
larna fortsdtter att arbeta i pensionsildern. Od-
larbefolkningen 5r ju i den lyckliga situationen,
att det ofta gAr att fortsatta yrkesutcivningen
efter-ilderspensioneringen om krafterna rdcker
till. A andra sidan kan man emellerrid friga sig,
om alla odlare har en faktisk mcijlighet att sluta
att arbeta i ilderspensionsildern om de sii vill.
Ndr ungefdr hiilften av de odlare, som uppnir
pensionsildern, inte har egna barn, som skulle
vilja riverta ldgenheten, undrar man om dessa
odlare civerhuvudtaget har en.praktisk m<ijlighet
att sluta att utdva sitt yrke. Aven om det finns
vissa mcijligheter (t.ex. avtredehepensionssys-
temet), visar undersdkningen att odlarna ofta
inte kiinner till dem eller att de av attitydmissiga
eller andra skdl inte dr redo att begagna sig av
dem.

De intervjuade tillfrAgades om orsaken till att
de fortsitter att utctva sitt yrke i pensionsildern.
27 7o av demsom fortsatte uppgav som viktigas-
te orsak att de tycker om sitt arbete och ddrf<ir
inte vill sluta. Fcir 6nnu flera var de ekonomiska
orsakerna dock viktigare: "man miste n6r pen-
sionen ir si liten" svarade 2970 och "man fir
stcirre inkomst" 47a. Denna accentuering av
ekonomiska omstendigheter tyder pi att odlar-
na inte alltid har ekonomiska mcijligheter att
sluta att arbeta.

23

*ss



PENSIONERNA GER DEN
HUVUDSAKLIGA WKOMSTEN
De unders6kta odlarna hade alla folkpension
utciver sin LFdPl-pension. Var fiiirde odlare
hade dessutom arbetspenion och var tredje hade
inkomst av idkande av lantbruk. Fdrutom dessa
mera allminna inkomstklllor fcirekom andra
pensioner eller pensionsliknande inkomster, in-
komst av skogsforsiiljning eller utarrendering av
mark etc.

67 Vo av de intervjuade ansig att folkpen-
sionen var den viktigaste inkomstk6llan. Som
den niist viktigaste inkomstkiillan betraktade
man iallminhet LFoPl-pensionen: 45Vo av de
intervjuade. Bara l3 Vo av de intervjuade betrak-
tade inkomsten frin lantbruksidkande som sin
huvudsakliga utkomst. Endast 14Vo av samtliga
intervjuade och 38 Vo av dem som silt sin liigen-
het uppgav att de hade sytningsinkomst. Det
forefaller dock som om de som har silt sin lii-
genhet skulle ha sytningsliknande inkomster
(sisom bostadsfcirmin) oftare iin de 6vriga' De
intervjuade tyckte pi dit hela taget inte att syt-
ningsinkomsterna var av sdrskilt stor betydelse:
bara 4%b av dem som silt sin ligenhet ansig att
sytningsinkomsten var den viktigaste inkomst-
kiillan.

Pensionsinkomsterna betraktas i allmiinhet
som den viktigaste utkomstkdllan 6ven idet fall
att odlaren fortfarande 6ger sin liigenhet. Aven
om LFtiPl-pensionen atminstone hittills inte
varit 6gnad att befrimja ldgenhetsaltridelser,
fyller den en viktig uppgift, ndr den som en
regelbunden inkomst som tillkommer alla gcir
det littare fcir odlarna att civergi till en produk-
tionsinriktning som kriiver mindre arbete.

LFttPL-ildirspensioniirens genomsnittliga
totalpension var i mars l98l ca 950 mVmin.
Mdnnens totalpension var i genomsnitt narma-
re 200 mk stdrre an kvinnornas. @Vo av mdn-
nens pensioner utgiordes av folkpension, medan
iterstoden var arbetspension - till stdrsta delen
LFciPl-pension. Kvinnornas pensioner var till
76Vo folkpension, medan iterstoden till storsta
delen var LFoPl-pension.

Ungefdr hiilften av LFdPl-Slderspensionii-
rerna har en make, som ocksi uppbiir pension.
Niir biigge makarna hade LFciPl-pension, var
deras sammanlagda pensionsinkomst enligl

nivAn i mars l98l med beaktande av bide folk-
pension och arbetspension ca 1700 mVmin.
Aven om summan absolut sett fcirefaller ritt
liten, iir den inte si liten om man jiimfor med
nettoinkomsten frin g&rdsbruket. Den beskatt-
ningsbara inkomster fcir hela odlarbefolkningen
iir i genomsnitt bara nigot stdrre. En av orsa-
kerna till lantbruksbefolkningens liga pen-
sionsskydd iir ocksi, att inkomstnivin iir si lig.
LFdPl-systemet ar ju i likhet med de andra
arbetspensionssystemen bundet vid inkomst-
nivin. Om odlaren kan fortsdtta sitt "bondeliv"
efter pensioneringen, riicker det vid aktivtidens
inkomstnivi bundna pensionsskyddet till fcir att
b evara den tidigare konsumtionsnivin. Annars
kan det vara fara vart att det inte ricker till.

Totalpensionens nivi varierar riitt litet med
ilderspensionstagarens liigenhet, eftersom folk-
pensionen i allmiinhet blir stcirre ju mindre
LF6Pl-pensionen 6r. Folkpensionens belopp
piverkas givetvis ocksi av andra inkomster an
LFciPl-pensionen. DSrfdr har man pi de
mindre liigenheterna i relation till aktivtidens
inkomster under pensionstiden mera pengar att
rdra sig med 6n pi de stcirre. Den genomsnittliga
lantbruksinkomsten iir dock st6rre fcir pensions-
tagarna pi stcirre l6genheter.

Inkomstskillnadernas decimering i pen-
sionsildern framgir av de intervjuades svar pi
frigan: "Om Ni tinker pi Er nuvarande ut-
komst, si ar den enligt Er mening nu bdttre, lika
bra eller sdmre dn den utkomst Ni hade vid 55
irs ilder?" Bland pensionstagarna pi smibruk
eterfinns det stdrsta antalet personer som tycker
att den nuvarande utkomsten 6r biittre 6n den
tidigare.

Pensionstagarna tyckte i allmiinhet att den
nuvarande utkomsten var bra ijiimforelse med
den tidigare. 32Vo anshg att utkomsten var
bhttre nu, 33Vo tyckte att den vara lika bra nu
och 3l /o tyckte att den var sdmre iin vid 55 6rs
ilder. Resten av de tillfrigade hade ingen isikt
om saken. Bland dem som hade silt sin liigenhet
Sterfanns det storsta antalet ndjda personer'

FO RH,LU-AN DEV I S O F O RA: ND RAD E
LEVNADSFORH,LLLANDEN
827o av ilderspensionirerna bor kvar pi sin
hemliigenhet. Det normala ar att en LFOPL-
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pensionar bor ensam med sin make (r10 7o). Un-
geflAr var sjiitte (17 %) LFdPL-alderspensionir
bor ensam. De s.k. tregenerationsfamiljerna, diir
far- eller morfcirildrar bor tillsammans med sina
barn och barnbarn, har blivit relativt sdllsynta. I
sidana familjer bor 13 7o av LFiiPL-pensiond-
rerna.

Aven om var tredje pensionstagare fortsatte
att arbeta pi sin liigenhet, har de flesta efter
pensioneringen mera fritid iin f6rut. I synnerhet
fcjr dem som bor pi sin hemliigenhet iir fritids-
intressena till stor del koncentrerade till hemmet.
De vanligaste fritidsintressena 6r liisning och
handarbete. Deltagande i olika slags evenemang
dr mindre vanligt, om man bortser frin religicisa
sammankomster. Var tre dje pensionir 96r minst
en ging i minaden i kyrkan, och var fjdrde
pensiondr deltar itminstone ett par ginger om
iret i en pensionirsfcirenings eller en klubbs
verksamhet. Var femte pensionstagare gir ett
par ginger om iret pi olika tillstiillningar, som
ordnats av producent- eller ridgivningsorgani-
sationer. Var {jiirde man besoker nigot slags
ncijestillstiillningar ett par ginger om iret, kvin-
norna mera siillan. Kvinnorna gir isin tur nigot
oftare pi teatern An mdnnen: ungeflir var sjunde
kvinna gir pi teatern ett par ginger om iret.

En stor del av LFdPl-pensioniirerna 6r nojda
med sitt hiilsotillstind och med livet dverhuvud-
taget. 6ver hiilften av de intervjuade, 52Vo,tyck-
te att deras helsa var itminstone nigorlunda god
med hiinsyn till deras Alder. Var femte pensiondr
tyckte atl. hans hiilsa var god. Bara 28 Vo tyckte
att deras hiilsotillstind var diligt. Pi frigan om
de var tillfreds med sitt nuvarande liv civerhu-
vudtaget, svarade 817o av de intervjuadejakan-
de. De missncijda iterfanns i allmiinhet bland
dem som tyckte att deras hhlsa var dilig.

PEN S I O NARSTRA.NIN G Fd R O DLARN A
En pensionirstraning i stil med den som anord-
nas fdr fdrviirvsarbetande anses i allminhet inte
behcivas fcir odlare. De problem som mciter en
sjiilvstindig fdretagare, som nlrmar sig pen-
sionsildern, iir i minga avseenden annorlunda
6n den fcirvirvsarbetandes.

Pi en finsk familjeodling bildar hem och ar-
betsplats, yrke och levnadssdtt alltjiimt en
oskiljbar helhet. Samma levnadssiitt fortsdtter

for mingen pi ett naturlig satt in i pensions6l-
dern. Nigon klar grlns mellan aktivtid och pen-
sioniirstid kan siillan dras.

Fcir att de socialpolitiska itgdrderna skall ha
samma betydelse fcir olika yrkesgrupper borde
alla ha praktiska mcijligheter att handla i enlig-
het med det isyftade beteendemcinstret. annars
miste man medge att "massatgiirderna" inte
giiller lika fcir alla. Det dr meningen att arbets-
pensionen skall komma i stiillet fcir arbetsin-
komst i pensionsildern. Man utgir alltsi ifrin
att vederborande kan sluta att arbeta. Fdr odla-
ren och privatfciretagaren <iverhuvudtaget lir det
emellertid inte alltid en enkel sak att liimna yr-
ket. Det kriver ett komplicerat beslutsfattande.
Beslutet dr i allmlnhet inte heller nigon privat
angeliigenhet. Det bercir ju alla som bor och
arbetar pi en liigenhet. Om man inte vet vem
som skall civerta ldgenheten, blir situationen 6n-
nu mera komplicerad. Ofta kanner man inte
heller tillriickligt viil till alla alternativa lcis-
ningsmcijligheter. Man har inte frirberett sig pi
stora fciriindringar och ju liingre ett avgcirande
skjuts upp desto svirare blir det i allminhet att
fatta ett beslul

Samhdllets itgiirder fcir underliittande av
liigenhetsavtrSdelser fir inte den cinskade effek-
ten, om infoimationen rorande dem iir bristfiillig
si att de bercirda inte fir tillriickligt mycket tid
pi sig fcir sina avgoranden.

Odlarnas pensioniirstriining borde diirfdr gi
ut pi att i ett tillriickligt tidigt skede fcire pen-
sionsildern pi ett iskidligt siitt ge information
om olika lcisningsalternativ. En av l<isningsmo-
dellerna bcir ocksi i fortsdttningen vara fortsatt
utovning av yrket, om en pensionstagare si ons-
kar. I samband ddrmed vore det dock viktigt
med information om liittare arbetsmetoder och
om de risker ett tungt arbete innebiir fcjr hiilsan.

Resultaten av den relaterade underscikningen
har rapporterats i fciljande tvi publikationer av
Lantbruksfciretagarnas pensionsanstalt:

Knuuti, Kaarina: Onko viljelijiillii mahdolli-
suutta eliikepiiiville. Selvitys sukupolvenvaih-
dokseen ja toimeentuloon liittyvistii ongelmisla.

Tolonen, Sirkka: Eliikeaika viljelijiin eliimlin-
vaiheena. Elinympiiristci, ajankiiytto ja yleinen
tyytyviiisyys.
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RISTO LASSAS

De kommunala ./'6rtoendevalda Jic'k ett scirskilt
pensionsskydd 1. 1. 1978. Dd tillkom en lag om
pension fdr kommunala fdrtroendevalda (Nr
578/ 1977). Lagen cir avsedd att utgdra en s.k.
romlag, med stiid varav Kommunala pensionsan-
stalten sjtilv kan bestcimma om pensionsrcittens
nrirmare innehdll. Detaljerade bestiimmelser om
pensionsskyddet har getts i en pensionsslodgo,
som trcidde i kraft vid samma tidpunkt som lagen.

Pensionsskydd tillkommer enligt den ovan-
ndmnda lagen de i kommunallagen avsedda fcjr-
troendevalda samt dem som av en kommun eller
ett kommunalforbund har utsetts till dtt statligt
fortroendeuppdrag och som kommunen eller
kommunalfdrbundet har skyldighet att betala
arvode till. Till de hiir avsedda fortroendevalda
hcir t.ex. ndmndemdnnen vid hiiradsrdtterna.
Det nya pensionsskyddet giiller ddremot inte
statens fortroendevalda, som inte fir arvode av
nigon kommun. Till den sistndmnda kategorin
hor bl.a. medlemmarna av skatte-, prcivnings-
eller uppbidsndmnd samt socialforsdkrings-
kommissionernas medlemmar. Lagen iiger 6ven
tilliimpning pi kommunernas och kommunal-
fcirbundens centralorganisationers, Kommuna-
la pensionsanstaltens, Kommunala Avtalsdele-
gationens samt pensionsanstaltens andra med-
lemssamfunds fcirtroendevalda. Det nya pen-
sionsskyddei bercirde i slutet av senaste er ca
I l9 900 personer. Liksom pensionssystemet for
kommunala tjiinsteinnehavare och arbetstagare
baserar sig ocksi pensionssystemet fcir fcirtroen-
devalda pi principen om obligatoriskt pen-
sionsskydd.

Fcirtroendevald har rdtt till ilders- och inva-
lidpension och hans fcirminstagare har rdtt till
familjepension. Alderspension utbetalas ndr sci-
kanden har fyllt 63 6r, fcirutsatt att han inte
dessfdrinnan skriftligt meddelar pensionsanstal-
ten att han vill ha pension fcirst vid 65 irs ilder.
De frirtroendevalda fir alltsi sjdlva besluta om
de vill ha ilderspension vid 63 eller 65 irs ilder.
Fcjr utfiende av ilderspension krdvs inte att
fdrtroendeuppdraget upphort. Pension kan
alltsi beviljas dven om scikandens fcirtroen-
deuppdrag fortsitter.

F6r beviljande av invalidpension krdvs att
vederborande har fitt invalidpension pi grund
av tjinste- eller arbetsfdrhillande eller foreta-
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garverksamhet samt att hans fcirtroendeupp-
drag har upphcirt. Om en scikande inte har om-
fattats av nigot pensionssystem, som berdr ar-
bets- eller tj6nstefcirhillande eller fciretagarverk-
samhet, krdvs fcir utfAende av invalidpension att
Kommunala pensionsanstalten konstaterat att
han iir arbetsof<irmdgen.

Familjepension utbetalas endast efter manlig
forminslitare. Pensionen utbetalas med vissa
begrdnsningar till 6nkan och till barn under l8 6r
(eller lingvarigt arbetsofcirmogna barn i ildern
18-21 Ar).

Pensionen till fdrtroendevald bestims pi ba-
sen av de motesarvoden och ersdttningar fcir
bortfallen arbetsinkomst, som den fcirtroende-
valda har fitt efter lagens ikrafttriidande l. l.
1978, med avdrag fcir pensionsfallsirets inkoms-
ter. Ersdttningar fcir omkostnader beaktas inte.
De till pension berdttigande arvodena och er-
sattningarna fcjr inkomstbortfall registreras irli-
gen i Kunnallistietos adb-register.

Alders- och invalidpensionens irliga belopp
ar 2,27o av det totala beloppet av de fram till
utgingen av kalenderiret narmast fore pen-
sionsfallet till den fcirtroendevalda utbetalda in-
dexjusterade arvodena och inkomstbortfallser-
siittningarna.

Familjepensionens belopp dr lika med hiilften
av den ilders- eller invalidpension, som
fcirminslitaren fick eller hade varit berittigad
till vid tidpunkten fcir sin dcid. Om det finns flera
fcirminstagare, h6js pensionens belopp med l0
procent fcir varje foljande fcirminstagare.

Pensionerna till fcirtroendevalda samordnas
itminstone inte tillsvidare med andra pensioner.
De kan dock inverka pi de av Folkpensionsan-
stalten utbetalda folkpensionernas, frontman-
napensionernas och allmdnna familjepensioner-
nas inkomstbundna delar.

Ifall en sokande inte samtidigt beviljas nedan
ndmnd extra pension, utbetalas den lagstadgade
pensionen i ett fcir allt om dess belopp 5r hogst
68,06 mk/min (ind. 745).

Beslut rorande lagstadgad pension fcir for-
troendevalda kan civerklagas pA samma sett som
inom KTAPl-pensionssystemet, dvs. fcirst hos
pensionsanstaltens pensionsndmnd och sedan
hos hcigsta forvaltningsdomstolen.

Under iren 1979-1980 har f6ljande antal
anscikningar om lagstadgad pension fcir fcir-
troendevalda behandlats vid pensionsanstalten:



Anscikningar Ansokningarnas behandling Iltbetalda
Ar

6ver-
fdrda

Inkomna Bifallna Avslagna Obehand-
lade

St MK

1919
1980 169

198
610

J
48

26
293

t69
438 130 143 850

Under innevarande ir har allt som allt 224 anscikningar rcirande lagstadgad pension for fcirtroende-
valda blivit avgjorda fore 31. 5.

EXTRA 1ENSIONER blivit arbetsoformcigen och att hans for-
Utciver den lagstadgade pensionen har pensions- troendeuppdrag har upphort,
anstalten riitt-att bJvilja'extra pension. Besluten - att scjkanden sisom fcirtroendevald har haft
om dessa pensioner faitas av ptnsionsanstaltens hand om uppgifter, som 6r av central be-

styrelse. ' tydelse frir kommunalfcirvaltningen, eller

Kommunala pensionsanstalten har enligt 5 $ uppgifter, som annars har kriivt mycket tid
lagen om pension fdr kommunala f6rtroende- och arbete (en sAdan uppgift dr t.ex' ex-
valda r6tt att enligt egen prdvning bevilja extra ceptionellt lingvarigt medlemskap i en

pension, nar beviljinde diirav medbeaktande av niimnd),
icikandens verksamhet i kommunala f6rtroen- - att scjkanden inte har rdtt till kommunal
deuppdrag iiven fcire lagens ikrafttradande och pension, som baserar sig pi 6ver 240 tjinst-
eventuella andra pi sakin verkande omstdndig- gciringsminader,
heter iir motiverat. att sokanden lever di beslutet treffas. I annat

Redan av lagens formulering framgir, att be- fall kan pension beviljas endast pi sociala
viljandet av peisionen i friga iir en ai provning grunder'
beioende fd,rvaltningsitgerd. En sokinde hai Sisom av det ovanstiende framgir, iignar
alltse inte subjektiv e-iler-ovillkorlig siitt till pen- pensionsanstalten sdrskild uppmdrksamhet it
sion, utan deis beviljande dr beroinde av pen- arten av sokandens fcirtroendeuppdrag, den av
sionsanstaltens prrivning in casu. Pensionian- uppdragenfcirorsakadearbetsmdngdenochden
staltens prdvningsriitt bigrinsas givetvis av de tid de tar i ansprik, ndr den skall avgcira ett
principei, som v-unnit allmint erkdnnande och iirende rcirande extra pension fcir fortroende-
Lard inom den pA fri prdvning baserade fcirvalt- valda'
ningsverksamheten. 

-'^"'-o En liten fcirvirvspension och andra sociala

6xtra pension kan endast beviljas it den fcir- skdl' som scjkanden har iberopat' kan beaktas

troendevalde sjiilv. Sidan pension kan alltsa inte som en pensionshcijande faktor' Bland de upp-

utgi i form av lamiljepension till en avliden gifter som krdver speciellt mycket tid och arbete

fcirtroendevalds anhciriga. Pensionsanstaltens kan hdr ndmnas exempelvis uppgiften att verka

beslut om extra pension kan inte heller dverkla- som ordfcirande i socialndmnden och uppgiften

gas. som ndmndeman vid hdradsrdtt'
--Enligtettbeslutavpensionsanstaltensstyrelse Minimipensionen uppgir till 64'14 mVmin
forutsa-tts fcir beviljande av extra pension i re- (ind. 745) och den h6gsta pension som kan utbe-
geln, talas dr 384,87 mVmin (ind' 745)'

- att scikanden varit kommunal fcirtroende- Pensionsanstaltens styrelse har under 6ren
vald iminst l0 irs tid, 1978-1980behandlatfciljandeantalanscikning-

- att sdkanden antingen har fyllt 65 ir eller har ar om extra pension fcir fcirtroendevalda:

Ansdkningar Ansrikningarnas behandling Utbetalda
Ar

6ver-
fcirda

Inkomna Bifallna Avslagna Obehand-
lade

St MK

1978
1979
1980

*
779

l 885
2015

874

291
I 179

766

998
779
4t2

596
l 055

475

326
t 528
l9ll

296370
l 986 750
2693358

Under innevarande ir fdre 31. 5. hade allt som allt 455 anscikningar rcirande extra pension for for-
troendevalda blivit avgjorda.
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KIRSTI SUOMIVUORI

En handikappad orbetar
lika vril som en frisk
Frdn och ntcd slutet av nuj har i Pcnsion.ssk)'dds-
ccntralens vci.tel ocksd en s.vtnpati.rk trtunsrost
st'arat. Bakont rdstcn ddl.jcr sig Kcrkko Sulkuncn,
cn s.t'nskadod tclc/onist, sonr Arhctspensiotu'n in-
tervjuade i tecknt't av Dc handikuppadcs dr. Vdrt
arulra intarrjuohickt, ADB-skriyurcn Maritta
Hamntarlund, trci./lodc vi i sotnnra b.r'ggnad (tt pur
vdningar hdgre upp. Hrirsclskadatlc Maritta arbe
tar pd Tictokoncpalt'clu, dcir Pcttsionssk.vld.;-
ccntralen ldter ut.l.dra sitt ADB-arbL,tc.

Kerkko Sulkanen dr -14 Ar och arbctade innarr
han bcirjade som telclirnist t'vra ir som rnetallar-
betare och tre Ar som tclelbntbrsdljare . Han lrar
gitt sju Ar i blindskolan i Kuopio. Dc rrc sisra
6ren iskolan skulle ha utbildat honom till endast
korgmakeriarbetare, vilket yrke Kerkko inte var
intresserad av. Vid de synskadades vrkesskola i

Alberga avlade Kerkko pi trc ir sAvdl grundsko-
lans ldrokurs som den tviAriga kursen lbr tele-
lbnister.

For metallarbetets del ansAg Kerkko att det
var speciellt besvdrligt att rora sig i dc stora
fabrikssalarna. Inte heller uppstod dct nigra
kontakter mellan arbetskarnratcrna. lbr arbctet
uttbrdes pi ackord. "Forrcstcn llnns intc he ller
det arbetet mera. I'or det har bortrationalise-
rats". berAttar Kerkko.

Te letbnf'orsiiljningsjobbet miste han sluta
med. emedan depressiorrcr.r slog till och ntiir.rnis-
korna inte mera hade pengar att k6pa extra
saker f<ir. Kerkko hann vara tvi och ett halvt
6r arbetslos innan han bdrjade gi i 1'rkcsskolan.

I Mellaneuropa linns det hundratals svnska-
dade telelbnister. berdttar Kerkko. Hos oss :ir
inte yrket lika populdrt bland synskadade - dc
relativt sjdlvstdndiga konditionsskotar- ocl.r
massciryrkena dr klart populdrare.

PE.N.S/ONSS K Y D D S C E N T R A LE N
TOG KONTAKT
Kerkko fick tag i arbetsplatsen pA Pensions-
skyddscentralen elier det att ccntralcn k()ntaktat
De synskadades centrallbrbund. Ddril'rAn hdn-
visade man vidare till vrkcsskolan i Albcrga.
Kerkkos ldrare deltog i alla f'orbcredandc arbe-
ten. vilka var nodvlndiga l'or att Kerkko skulle
kunna skcita sitt arbete. Kerkko anser ocksA att
ldraren gjort en stor insats.

For svnskadadc telelbnistcr tlnns specialtill-
vcrkade telelirnvdxlar. Mcd h.iiilp av dcssa kan
dor synskadadc genom kdnselsinnct cntotta
sanrnla inlbrnrationer. sonr en seende tclclbnist
16r l'ia olika lanrpor sorn tands.

NAr nAgon bcr onr att bli uppringd. tar Kerk-
ko fbrst upp numrcrl pi abakus-rdknetavla. som
deponcrar numrcn nred hjdlp ar kulor. FrAn dcn
civ'erlbr han derl nro.jligast lbrt mcd punktskrili
till en minneslapp fcir pi kulramen ryms inte si
minga uppgifter pA en ging. Kerkko anvander
inte bandspelare som hjiilp, fastiin minga syn-
skadade fciredrar sidana.

Undernumren hittar Kerkko iett punktskrifts-
kartotek, "Dettar lite liingre tid att scika upp
numrcn l'rAn kartotekct. dn liin tclelbnkatalo-
gen, si kunden mistc '"'Anta". bcrAttar Kcrkko.

Men arbctskamrate 11 gdr ett inliigg: "Kerkko
har ett ol anligt gott sillcrnrinne, si han kommer
nog ihig numren."

Tclelbnistarbetet er enligt Kerkkos isikt ren-
ligt och liitt. "Ps1'kiskt kan det dock vara myckct
anstrdngandc". slger Kcrkko. Det dr rhtt li
kunder sonr dr l'<jrbittradc. me n lbrliigningarna
Aterspeglar olia brist pi inlorrnation. Olia har
den som ringcr litt ett papper liAn Pcnsic'rr.rs-
skyddscentralcn, me n vet inte till vem han skall
vdnda sig eller vad han bcjr gora med det.

Kundbetjdningen kommer ocksi enligt
Kerkkos isikt att spcla en allt storre roll inorl
telelirnistcns arbete medan den tekniska rollen
inskrdnks.

Nackdelen n.recl yrke t dr, att de t dr synne rligen
bindandc. lbr tclclirnistcn mistc alltid sitta pi
sin plats.

Annu lrar man inte i tillriicklig utstrdckning
kartlagt. inonr l'ilka alla yrken cn synskadad kan
arbeta, sdgcr Kerkko. Handikapporganisa-
tionerna blir inte heller i tillrAcklig omlattning
horda i till excmpel l'rAgor. som gdllcr samhhlls-
plar.rering och kulturella drendcn. Alltid iir det
inte ens liAga onr nAgra kostnader.

"Fle rtalet nriinniskor skulle nog r,'ilja lbrhAlla
sig positirt till handikappade". berdttar Kerkko.
"dc borde bara li tillliille att battre bekanta sig
nred handikappade. si att dc lir se, vad en han-
dikappad kan utretta och ndr han behovcr hjdlp.
Mingas isikt Ar. att det er hclt naturligt. ctt en
blind kan spela. rncr.t de lbrundrar sig over att
han kan rora sig i trappor."
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Kerkko Sulkoncn sk.t'nclur sig att skriva ned alla
dnskemdl om tcle/bnpdt'ingningar i punktskri/i.

Fcirutom i liiga om dc s.k. liiskas attitydcr.
linns det ocksi mycket som borde rdttas till vad
gdller de handikappades egna instdllningar, be-
rdttar Kerkko. "Det hr intc ratt. att cn sr-nska-
dad omedelbart vid lcirsta sammantrhll'andet
lbrvdntar sig just den korrekta insthllningcn av
en secnde. Det tar i ena och andra sidan tid
innan den rdtta instdllningcn uppster."

Svnhandikappct gor det t.cx. svArt att lblja
med yrkeslitteraturen, sdger Kerkko. "Livct dr
en skola, som sivhl svnskadadc som andra bor-
de ha mojlighcter att gA i."

FYRA ITdRSELSKADADE
SOM ADB.SKRIVARI:'
Pi Tietokoncpal"'elu llnns samnrar.rlagt l'vra
hcirsclskadade ADB-sk rir arc.

En av dem 6r Maritta Hammarlund. Hon dr
dciv allt ifrin fcidelsen och har vuxit upp i en helt
dov lamilj. "Som barn hade.jag ingct besvdr av
rnin dovhct." Marittas "r-r-rodcrsmil" dr
teckensprikct.

Ddremot ir det sonr lirllvuxen bcsvtirligt, ndr
mdnniskorna bcirjar konversera ocl.r inte mdr-
ker, att Maritta dr dol . Ibr "dovheten svns.ju
inte pi utanskriften", sdger Maritta.

Maritta bcirjade arbeta pa Tietokonepalvelu
hr 1962. Hcnncs lbrrnan Hilkka Hakola minns
Maritta som en utetvend och glad flicka. som
gcnast anpassadc sig till arbctsmiljon.

Vi sanrtalar i Hilkka Hakolas rurn och an-
vdndcr cmellanit pcnna och pappcr. Hilkka
Hakola betonar. att Marittas tall'cirrn6ga utl'cck-
lats nrycket.

Maritta hann crr tid vara scin-rr-nerska. r.r.rcr-r

hon bytte gdrna bransch efter det hon av en

Maritta Hommarlund rir en avfyra hArselskodade
ADB-skrivare, som jobbar pd Tietokonepalvelu.

dovstumsarbetare fatt veta, att Tietokonepalvelu
sokte horse lskadadc i'lickor till pcrlirrerare.

Maritta tycker, att yrket dr ldmpligt lbr dova
pcrsoncr. l'or dct dr rdtt s.j:ill'stdndigt och krdvcr
inga tbrhandlingar med andra personcr.

Hon upplevcr att hor.r dr helt likstdlld med de
anclra pi arbctsplatsen. Nigon diskriminering
har inte lbrekonrrnit. Diskussionen lbrloper i

allmiinhct bra. l'crrutom ndr cn som hcir talar
"mcd litcr.r rnun". sorl Maritta kallar dct. Mera
oktincla r.ndnniskr>r ber lron skriva ner pA ett
papper det de har att sega.

Enligt Marittas isikt Ilnns det inga hinder fcir
en handikappad att gA pi arbetc. our personen
litt bchor. lig 1-rke sutbildning ibr ctt ldmpligt vr-
ke. Hon hade intc s.jdlv nigra svirighete r att lA
tag i arhctc.

Err nackdel i arbctct dr. att inlirmratioucn on.r
nya saker inte alltid ges skriftligt.'"Jag gldmmer
ibland alldeles bort, att flickorna har h6rsel-
handikapp". bcrlttar Hilkka Hakola. och hon
avser dA cle l_vra ADB-skrivarc sonr jobbar dir.

Ndr clc rry'a ADB-skrivanordningarr.ra inlbr-
des. behovclc de horsclhandikappade arbetsta-
gama en liingre anpassningstid, berdttar Hilkka
Hakola. Anordningarna 5r ldttarc och l'cir
ruindre oljud. nrerr det dr svArare nu att la ken-
nirtg rtted r ad ntuu skrir it.

O N S X EPI A tI.T A R TV-TI: XT
Maritta dr glacl lor att man nu Atmir.rstone har
b6rjat tala onr att saitta tcxt tillTV-programmen.
Det skulle gt: nrera l'iirg pi det tysta livet. I
Svcrigc llnns dct redan texttelcfbner lbr dovd
och i Ar har de reclan ocksA borjat introduccras i
Finlaud.
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RAILI HYRKKANEN

Yrke s sjukdomarrua s ant al ofdrcindrat

Institutet f6r arbetshygien publicerade i slutet av
maj sin irliga statistik civer yrkessjukdomar.
Publikationen fcir ir 1980, som i likhet med sina
fciretriidare baserar sig pi de meddelanden som
gjorts till registret <iver yrkessjukdomar, iir den
sjiitte irliga publikationen med samma uppgif-
ter. Statistiken innehiller utom ett par tidsserier
uppgifter om antalet nya fall av yrkessjukdomar.
Yrkesutslagssjukdomarna och de civriga yrkes-
sjukdomarna behandlas sdrskilt f6r sig i publi-
kationen.

Ar 1980 konstaterades 4471 nyafall av yrkes-
sjukdomar, vilket 61 27 fall mera dn nermast
fciregienden ir. Antalet yrkessjukdomar hade
alltsa inte undergitt nigon stcirre fcirlndring
under iret. Om man betraktar utvecklingen un-
der en liingre tid, t.ex. jdmfor 1980 SLrs siffror
med siffrorna fcir ir 1975 eller ir 1976, kan man
dock skcinja en klar nedging i antalet yrkessjuk-
domar, i synnerhet antalet utslagssjukdomar.
Av de nya sjukdomsfallen var l2l4 yrkesut-
slagssjukdomar och 3257 andra yrkessjukdo-
mar.62%o av de insjuknade var mdn, dven om
kvinnornas andel var storre dn mdnnens i friga
om utslagssjukdomarna. I ungefdr hdlften av
yrkessjukdomsfallen var det frigan om en sjuk-
dom ien hand eller en underarm, och i en tredje-
del av fallen giillde det sjukdomar i innercirat.
Om man bortser frin yrkesutslagssjukdomarna
var buller, en iterkommande ensidig arbetsrci-
relse, bakterier och virus, svampar och mcigel-
svampar samt ultraviolett strilning de fem vanli-
gaste sjukdomsorsakerna. Enbart bullerskador-
nas andel var 46%o och de av en Aterkommande
ensidig arbetsrdrelse orsakade skadornas andel
3270, varfor de andra fcirorsakarna var av rela-
tivt liten betydelse. Bullerskador forekom frdmst
hos mdn. BaraT 7o av dessa skador konstatera-
des hos kvinnor. Yrkessjukdomar, som fcirorsa-
kats av en iterkommande ensidig arbetsrcirelse
var iterigen vanligare hos kvinnor dn hos mdn.
En fiiirdedel av yrkesutslagssjukdomarna hade
orsakats av tvlittmedel, och ddrefter kommer
plaster och lim som sjukdomsorsaker.

En granskning av de olika branscherna visa-
de, att det stcirsta antalet yrkessjukdomar hos
md.nnen f6rekom inom tillverkningen av metall-
och verkstadsprodukter samt inom husbygg-
nadsverksamheten. Hos kvinnorna var yrkes-

sjukdomar vanligast inom livsmedels- och textil-
industrin samt inom servicendringarna. Morbi-
ditetsrisken, vilken i publikationen har riiknats
sivil per bransch som per yrkesomride, iir lik-
vdl stcirst i de yrken, som hcjr till gruv- och
bergbrytningsarbetet, samt i soldatyrkena, ddr
ndrmare en procent av de yrkesverksamma un-
der 61 1980 insjuknade i en yrkessjukdom. Hos
mdnnen fcirekom 6ven det stdrsta antalet yrkes-
utslagssjukdomar inom tillverkningen av metall-
och verkstadsprodukter, hos kvinnorna Sterigen
inom serviceniiringarna. Var sjiitte person som
insjuknat i yrkesutslagssjukdom var en stddare
eller ett anstaltsbitrede i ett servicearbete. Mor-
biditetsrisken 6r ocksi storst i de yrken som
rdknas sisom servicearbete. Pi siffran inverkar
bl.a. de hos stiidare konstaterade, av tvattmedel
orsakade utslagen. Regionalt sett fdrekommer
den stdrsta yrkessjukdomsrisken i friga om
sivdl yrkesutslagssjukdomarna som de civriga
yrkessjukdomarna i Tavastehus liin, diir det
ocksi jiimte Nylands ldn konstaterades det stcirs-
ta antalet nya yrkessjukdomsfall under ir 1980.

30



MIKKO PELLINEN

Statistikbok rorande
arbetspensionssy st eme t har foruyat s
Den nya statistiska irsboken civcr arbetspensi-
onssystemet utgdr en direkt fortsdttning pi den
irsstatistik med uppgilter om arbetspensionsta-
garna, som Pensionsskyddscentralen har publi-
cerat fcir iren 197 l-1979. Den nya Arsstatisti-
ken kommer att utkomma i tvi band: del I
innehiller frdmst uppgifter om pensionerna
inom den privata arbetspensionssektorn, medan
del 2 innehAller uppgilier om dem som stAr i
arbetslcjrhillande och om arbetspensionssyste-
mets finansiering. I irsstatistiken kommer dess-
utom att ingi nigra tabeller 6ver samtliga ar-
betspensionstagare - alltsi dven arbetspen-
sionstagarna inom den oflentliga sektorn -samt nAgra tabeller <iver samtliga pensionstaga-
re (dven folkpensionstagarna). Del I komrner i
fortsdttningen att utkomma pA viren och del 2
pi hosten. Den innehillsmdssiga uppdelningen
har gjorts sidan, att bdgge delarna skall kunna
forses med sA tlrska data som mojligt.

Den nyligen utkomna fcirsta delen av 1980 irs
statistiska 6rsbok over arbetspensionssvstemet
innehiller bl.a. tvi helt nya avsnitt, dcls en be-
skrivning av huvuddragen av Finlands pen-
sionssystem och dels ett kapitel med pensions-
tekniska data (lll). som bl.a. gcr uppgilier om de
enligt I och I.5 % vdxande pensionerna och mi-
nimipensionerna, barntilldggen, de med arbets-
loshetstilliigg ltirhcijda pensionerna, de upp-
skjutna Alderspensionerna, de samordnade pen-
sionerna, pensionernas lagdelar osv.

Det dr meningen att den pensionstekniska
delen skall vara mera dynamisk dn de anclra
delarna sA att den alltid upptar lbr tilllhllet
aktuell statistik.

Kapitel II, som innchiller uppgifter om pcn-
sionerna ir 1980. upptar numera en nrdngd be-
greppsmdssigt nya tabeller och samtidigt har
antalet gamla tabeller minskats genom att dc
procenttabeller, sonr tidigarc l'cirekclm i anslut-
ning till antalstabellerna, ltirtrrats bort. Dcn
stdrsta klassiliceringsdndringcn dr mihdnda att
man bcirjat anvdnda en indelnir.rg enligt sista
anstaltcr.r i stAlle t lbr den tidigare lagindelningen.
Fciratt silli'ornas jdmfdrbarhet skall bevaras har
de viktigaste uppgilierna i den n1'a bokcn emel-
lertid ocksA klassillcerats pA sanrnra sdtt som
under tidigarc ir.

Helt nya uppgifter dr uppgifterna om pen-
sionernas f'cirdelning pi lullvirdiga pensioner
och liibrevspensioner, uppgifterna om den s.k.
pe nsionsbakgrunden. dvs. om liiget lcire
pensionsslagets beviljande (pensionen har bcirjat
sisom ny pension eller har sisom fortsatt pen-
sion omvandlats frin t.ex. invalidpension till
ilderspension) och uppgifterna om pensionsut-
betalningen. I statistikboken ingir numera sdr-
skilda tabeller civer utfldrdade invalidpensionsbe-
slut och en speciell tidsserie med uppgifter om av-
slagsprocenterna for nya scikandes invalidpen-
sionsansokningar. Vissa speciall-rigor. som tidi-
gare upptagits i lotnoter, t.ex. de registrerade
tilldggspensionerna, barntilliiggen och engings-
utbetalningarna, har likasA upptagits i sArskilda
tabeller. Tidsseriedelen (kapitel I) har utvidgats
nagot och tidsserierna omtattar i regel maximalt
l0 Ar. Slutligen har i statistikpublikationen gjorts

e n mdngd mindre klassifice ringsdndringar, -pre-
ciseringar och -tilliigg, som bdst framgir vid ett
studium av sjdlva publikationcn.
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KAISU AALTO

Eget onsvor och gemensamt onsvor*
Det finlAndska samhdllet undergick stora fciriin-
dringar mellan ir 1964 och irsskiftet 1977/1978.
Aven om vissa fcirhillanden, sisom exempelvis
inkomstfcirdelningen var relativt ofcirdnderliga,
var foriindringar snarare regeln in ett undantag.
Arbetslcisheten okade. Alkoholkonsumtionen
<ikade till ndstan det tredubbla. Det materiella
vilstindet cikade om man ser till bruttonatio.
nalprodukten. Socialutgifterna cjkade mirkbart
och detsamma giillde deras andel av bruttonatio.
nalprodukten. Inflationen ci,kade och be-
skattningen blev striingare.

Det iir den bild av samhillsutvecklingen som
Markku Heinonen skapar i sin utredning av
attitydf<iriindringarna i virt samhiille. Allt flera
finlSndare tror att understdden iir iignade att
fdrta miinniskorna arbetslusten. Hirt arbete och
stora anstrangningar ses allt mera s6llan som
den biista medicinen mot ndd och brist. Livet
kiinns inte mera lika liitt som fcirut: vem som
helst kan utan egen f<irskyllan hamna pi fallre-
pet. Allt flera finliindare tycker ocksi numera att
inkomstskillnaderna 6r alltfdr stora.

Det ursprungliga syftet med utredningen var
att klarliigga om finliindarnas instiillning till eget
ansvar och gemensamt ansvar har fcirdndrats
mellan ir 1964 och irsskiftet 1977/1978. Med
eget ansvar f6rstis att en manniskas ekonomis-
ka trygghet iir beroende av hennes eget arbete
och fciretagsamhet, medan gemensamt ansvar
innebiir att samhiillet sorjer fcir mdnniskornas
ekonomiska trygghet genom exempelvis en so-
cialfcirsiikring, som ingriper ndr en miinniska
rAkar ut frir en social risk, sisom arbetslcishet,
sjukdom etc. De socialpolitiska reformerna har
varit sA stora under den aktuella tidsperioden,
att attitydfdrskjutningar kan antas ha intriiffat.
Nigot entydigt svar pi frigan ger utredningen
dock inte, vilket niirmast beror pi att underscik-
ningssamplen inte motsvarar varandra helt.
1964 irs sampel ingir i Yrjo Helenius doktors-
avhandlingsmaterial rcirande eget och gemen-
samt ansvar. Helenius intervjuade en del av skat-
tebetalarna i Tammerfors. Social- och hiil-
sovirdsministeriets sampel iir representativt f6r
hela landets befolkning i Sldern 15-69 ir, iven
dem som inte f6rviirvsarbetar. Fdrfrigningen
besvarades av civer 40(X) personer.

Enligt resultaten kan samma personer under-
stcida biigge principerna, bide principen om eget
ansvar och principen om gemensamt ansvar. Ju
mera allmiin och obestiimd form ett p6stiende
hade, desto llttare accepterades det av de under-
s6kta. Vid irsskiftet 197 7 / 197 8 tyckte <iver 90 7o
av finliindarna att var och en efter biista f6rmlga
borde fcirscika fcirbiittra viirlden. I runt tal 80 %
av de undersdkta tyckte att samhdllet borde ge
ekonomisk hjtilp it de samhiillsmedlemmar som
har det siimst stiillt ekonomiskt och att in-
komstskillnaderna iir alldeles fcir stora. Trots det
besvarades emellertid f<iljande pistienden ja-
kande av civer hiilften av de unders<ikta: Miin-
niskor fir numera understcid sA l4tt, att ingen
snart har lust att arbeta (57 Vo). Den bdsta medi-
cinen mot ncid och brist iir eget arbete och egen
fciretagsamhet och inte samhtllets hjelp $9 Vo).
Beniigenheten att bejaka dessa p&stienden 6ka-
de med Aldern.

Htilften av de undersdkta trodde, att en men-
niska som blir "politlyrgrubbe" har sig sjiilv att
skylla mera in olyckliga omstdndigheter, medan
bara 18 Totrodde att det mAste vara ens eget fel
om man annars fir lida ncid och bara var tionde
tyckte, att samhdllet inte borde ge nigra under-
strid utan att var och en borde ta hand om sig
sjiilv.

Forskaren Markku Heinonen har fltt initia-
tivet till sin utredning av den ovannimnda av-
handlingen av Yrjci Helenius. Utredningen 6r en
biprodukt av en mera omfattande frideunder-
scikning rcirande arbetslivet, som fciretagits av
social- och hilsovirdsministeriet.

* Omavastuu ja yhteisvostuu
Markku Heinonen
S ocia l- oc h hdl sovdrds mini s I eri e t
Publikationer 3/81
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JOUKO JANHUNEN

.rh'
Pensionsskyddet ftr lontagorna
i Ty ska fdrbundsr epub liken

M el lon Finland och Ty ska ft)rbundsrepub liken har
ingdtts en konvention om social trygghet, som
snart skall trcida i kraft. Konventionen utgtir bl.a.
en garantifdr att enfinsk medborgore, som arbe-
tar i Tyska jbrbundsrepubliken, inte gdr miste om
den pensionsriitt som han har fiirvdrvat i sist-
ntimnda land. Fdljande artikel innehdller en redo-
gdrel se fdr pensions sy s t emen ftir funktiontirerna
och arbetstogarna i Tyska fbrbundsrepubliken.
Dessa system omfotlar med undantag av gruvar-
betarna samtliga ldntagore inom den privata sek-
torn och en del av ldntagarna inom den offentliga
s e k t orn. Re do g dr e I s en b tirj ar me d en fdr t e c kning
iiver pensionssystemen ft)r ldntogarna och de
sjiilvstrindiga fdretagarna i Tyska fdrbundsre-
publiken.

PTNYONSSYSTEM:
Pensionssystemen fcir l<intagare

- Pensionssysternet fcir arbetstagare

- Pensionssystemet fcir funktioniirer

- Pensionssystemet fcir gruvarbetare

- Pensionssystemet fcir tjiinstemiin inom den
offentliga sektorn (f<irbundsstaten, delsta-
terna, kommunerna och kommunalfcir-
bunden)

Tilliiggspensionssystemen for ldntagare

-Tilleggspensionssystemen f<ir l6ntagare
inom enskilda yrkesomriden (kol- och stil-
industrin, jord- och skogsbruket, sotnings-
branschen och sjdfarten); 5 olika slitem

- Tilliiggspensionssystemen fcir arbetstagare
och funktionirer inom den offentliga sek-
torn (fdrbundsstaten, delstatema, kommu-
nerna, kommunalftirbunden, jirnviigarna,
posten, vissa kultur- och penninginrdttning-
ar och kyrkosamfunden); 35 olika system

Pensionssystemen fcir sjllvstdndiga fciretagare

- Pensionssystemet fcir jordbruksidkare

- Pensionssystemen fcir utcivare av fria yrken
(likare, tandliikare, veterinirer, apotekare,
notarier, advokater, revisorer, skattekonsul-
ter och arkitekter); 45 olika system

- Vissa utdvare av fria yrken (bl.a. musiker,
konstndrer, lirare och en del av sjukvirds-
personalen) i pensionssystemet fcir funktio-
ndrer

- Hantverksidkarna i pensionssystemet fcir ar-
betstagare

- Frivillig pensionsforsikring i pensionssys-
temet fcir arbetstagare eller pensionssystemet
fcir funktioniirer for samtliga sjiilvstindiga
foretagare utanf6r den obligatoriska fcirsiik-
ringen

Icke formbundna tilliiggspensionssystem

- 657o av ltintagarna inom den privata sek-
torn i frivilliga tilliiggspensionssystem; fdr-
verkligas genom fdretagets bokftiring, f<ire-
tagets pensionskassa eller understodskassa
eller ett forsiikringsavtal med ett fdrsdkrings-
bolag.

PEII,SIONS,S Y STEMEN FOR ARBETS-
TAGARE OCH FUNKNONilRER
Omfattning
Det finns skilda pensionssystem for arbetstagare
och fcir funktioniirer (frin 5r 1957), men syste-
men 6r helt lika.

Det iir obligatoriskt att tillhcira ett pensions-
system. Om fcirutsiittningarna for obligatorisk
fcirsiikring upphcir, kan en forsiikrad fortsega
sin fcirsikring pi frivillig viig under fcirutsiittning
att han omfattats av systemet i minst 60 kalen-
derminaders tid. De utanfcir pensionsf<irsiikring-
en stiende sjiilvstiindiga fciretagarna och hem-
mafruarna kan ansluta sig frivilligt till fcirsiik-
ringen. De kan sjiilva besluta till vilketdera pen.
sionssystemet de vill hcira.

Pensioner
Frin pensionssystemen utbetalas Alders-, inva-
lid- och familjepensioner. Begravningsbidrag
utbetalas frin sjukforsiikringen.

.iLorasptNstot't
Den allmiinna dlderspensionsdldern dr 65 lr.
Frin denna Alder utbetalas pension oberoende
av om den fcirsikrade fortsitter att arbeta eller
inte. En fcirsdkrad kan skjuta upp sin Alderspen-
sionering med tvi ir, och dA hcijs den pension
som skulle utgi vid 65 Ars 6lder med 0,670 per
uppskjuten minad.

Fcirs6krad kan ta ut ilderspension redan vid
63 irs ilder, om han har minst 35 fArstikringsdr
bakom sig. Till den som fortsiitter att arbeta
utbetalas oforminskad pension fcire 65 irs ilder,
om hans arbetsinkomst inte civerstiger 1000 DM
per minad eller om arbetstiden inte Overstiger
tvi minader eller 50 arbetsdagar per ir.
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Kvinnlig fcirsiikrad fir pension vid 60 irs
Alder, om hon arbetat minst l0 av de senaste 20
iren. Till pensionstagare som fortsiitter att arbe-
ta utbetalas ofcirminskad pension, om arbetsin-
komsten inte dverstiger 425 DM i minaden (eller
1000 DM efter det att den fcirsikrade fyllt 63 ir)
eller om arbetstiden inte civerstiger tvi minader
eller 50 arbetsdagar om lret.

Bide kvinnlig och manlig fcirsiikrad, som fcir-
lorat minst hiilften av sin arbetsfiirmdga, fAr pen-
sion vid 60 6rs 6lder. Detsamma giiller fcir-
sikrad, som varit arbetslds minst 52 veckor un-
der senast fcirflutna 1,5 5rs tid. I biigge dessa fall
tilliimpas pA pensionstagare som fortsatter att
arbeta samma pensionsminskningsbestiimmel-
ser som pi kvinnlig fcirsiikrad som arbetat l0 av
de senaste 20 iren.

I alla ovan relaterade fall krivs fcir utfiende
av ilderspension att den fdrsiikrade har erlagt
Jiirsiikringspremier for minst 180 minader eller
l5 ir. I forsiikringsiren inrdknas iiven de tider,
di den fcirsiikrade varit arbetsl<is, haft militar-
tjinst eller varit ofcirmcigen till arbete, samt de
ir, som han efter att ha fyllt l5 ir har anviint for
skolgAng eller studier.

Alderspensionen utgdr 1,570 av pensions-
grunden h6jd med antalet fcirsdkringsir. Pen-
sionens maximibelopp kan vid 65 irs ilder efter
50 fdrsiikringsir vara 7 5 %o av pensionsgrunden.
Pensionsgrunden fas si, att for varje fcir-
siikringsAr frAn det sextonde levnadsiret utriik-
nas relationen mellan den fcirsSkrades fcirsdk-
ringspremiegrundande inkomst och den fcir res-
pektive ir utrdknade genomsnittliga fcjr-
sdkringspremiegrundande inkomsten fcir samt-
liga forsiikrade. Vid pensioneringstidpunkten
tas medelvdrdet av dessa irskalkyler, och detta
v6rde multipliceras sedan med pensionsmedel-
viirdet fcir pensioneringsiret. Med sistniimnda
medelvirde forstis den genomsnittliga forsiik-
ringspremiegrundande inkomsten fcir de tre se-
naste iren - pensioneringsiret och det nermast
fciregiende iret frinriiknade - fcir samtliga for-
siikrade. Vid pensionens utrdknande beaktas
Srsinkomsten hdgst upp till det belopp, som
motsvarar det dubbla Arliga pensionsmedelvir-
det avrundat till ndrmast hcigre belopp, som lr
jimnt delbart med 600.

FrAn detta pensionsberiikningssiitt awek
man tillftilligt under Aren 1979-81 si, att den
faktiska stegringen av medelinkomsten i landet
inte beaktades vid pensionsmedelviirdets be-
stammande. Det for Ar 1979 faststillda pen-
sionsmedelvdrdet hcijdes med 4Vo under 6ren
1980 och 1981. Ar l98l ir pensionsmedelvlrdet
1899 DM i minaden. Vid ingingen av ir 1982
tas det gamla siittet att faststiilla pensionsmedel-
vdrdet igen ibruk.

Alderspensionen utgir med ett tillEgg fcir var-
je bam under 18 ir och varje barn under 25 ir
som studerar. Tilliigget ar l0%o av det aktuella
pensionsmedelvdrdet.

Fcirsikrad, som har betalat fcirsikringspre-
mier fcir minst25 ir, iir beriittigad tlllminimipen-
slon. Den utriiknas si, att sisom den f<irsiikrades
irsinkomst f6r iren 1957-72 anvdnds 75Vo av
medelinkomsten fcir samtliga fcirsdkrade, sivida
den fcirsiikrades inkomst fcir dessa ir understeg
sagda belopp.

INVALIDPENSION
Invalidpension utbetalas till fcjrsiikrad, som pi
grund av sjukdom, kroppsskada eller fysisk eller
psykisk svaghet inte kan arbeta i nAgot yrke.
Denna pension kallas fdmdrvsinvolidpension.In-
validpension utbetalas dessutom till f<irsiikrad,
som pi grund av sjukdom, kroppsskada eller
fysisk eller psykisk svaghet i sitt eget yrke inte
kan fortjiina minst 50 % av den normala in-
komsten i yrket. Denna pension kallas yrkes-
mdssig inv alidpension.

Fcir utfiende av invalidpension krivs att den
fcirsikrade omfattats av pensionsfcirsikringen
minst 60 kalenderminader fcire arbetsof6r-
migans intriide. Fcjrviirvsinvalidpension utbeta-
las hven i det fall att den fdrsikrade dA han
ansciker om pension har minst 240 kalender-
minader fcirsiikringstid eller diirmed j6mstdllbar
tid bakom sig.

Invalidpensionens storlek utriiknas pi samma
sett som ilderspensionens, ndr det 6r frigan om
forvSrvsinvalidpension. Vid yrkesmiissig arbets-
ofcirmiga utgcir pensionen 2/3 av den pension
som skulle utgi vid fcirviirvsarbetsofcirmiga.

Vid invalidpensionens utrdknande beaktas
for fdrsiikrade under 55 6r sasom fdrslkringsir
iiven tiden mellan pensionsfallets intriffande

34



och uppneendet av 55 drs dlder. Detta f6rut-
siitter likviil, att den fdrsiikrade har erlagt for-
sikringspremier fOr minst 36 av de 60 senaste
kalenderminaderna eller alternativt att han er-
lagt fcirsiikringspremier fcir hiilften av det antal
mAnader, som forflutit frin hans intrtide i for-
sdkringen.

En arbetsofcirmogen fcirsSkrads rehabilite-
ringsmi)jligheter utreds innan pension beviljas.
For rehabiliteringstid utbetalas en rehabilite-
ringspenning, som utg6r 8070 av lcinen.

FAMILIEPENSION
For utfiende av familjepension krlvs att
fcirminslAtaren hade erlagt forsiikringspremier
fcir 60 kalenderminader eller vid sin dod uppbar
ilders- eller invalidpension. I familjepension ut-
betalas efterlevandepension och barnpension.

EFTERLEVANDEPENSION
Efterlevandepension utbetalas tlll alla tinkor och
tinklingar i tre minaders tid efter fdrminslita-
rens drid. Denna tillftilligo efterlevandepension dr
lika stor som den invalidpension, till vilken
fdrminslitaren var beriittigad vid sin dcid, eller
den ilderspension, som han uppbar.

NAr den tillfiilliga efterlevandepension slutat
utbetalas normal efterlevandepension till tinka,
som fyllt 45 6r eller ir arbetsoftirmogen eller har
hand om ett barn. I de tvi senare fallen utbetalas
pensionen endast si liinge Snkan 6r arLetsofcir-
mogen eller barnet ir berittigat till barnpension.
Den efterlevandepension, som betalas i dessa tv6
fall, kallas "stor" iinkepension. Den utgcir 60 7o
av den fdrviirvsinvalidpension utan barntilligg,
till vilken fcirminslitaren var bertttigad. Ovriga
6nkor fir "liten" tinkepension. Den utgor 60%
av den yrkesmissiga invalidpension utan barn-
till6gg, som forminslAtaren hade intjlnat fcire
sin d<id. Kommande tid fram till 55 irs 6lder
beaktas inte i denna pension.

Pensionen till tinkling utbetalas efter den till-
Iiiltiga pensionens slut enligt samma principer
som pensionen till ?inka under fciruts6ttning att
mannen var ekonomiskt beroende av sin hustru.
For att si skall anses ha varit fallet bcir
fdrminslitaren ha f<irtjiinat <iver hilften av de
inkomster som behdvts for familjens utkomst.

Enligt en ny lag inom iiktenskaps- och famil-

jeriitten, som tridde i kraft i jr'rli 1977, delas for
iikta makar uppkommen pensionsriitt vid en
skilsmiissa jiimnt mellan makarna pi det siitt
som relateras nirmare i slutet av denna redogci-
relse. I samma sammanhang iindrades en
frinskild persons riitt till efterlevandepension.

En man eller kvinno, som skilt sigfdre juli 1977,
fir efterlevandepension, om han eller hon hade
riitt till underhillsbidrag frin sin make eller om
han eller hon fick underhillsbidrag under iret
narmast fcire makens ddd. Utan h6nsyn till un-
derhillsbidragsfrigan kan pension utbetalas,
om den dcida maken inte hade ingitt nytt iik-
tenskap eller makens nya (andra) make hade
dott eller ingitt nytt iiktenskap fcire dennes dod.
I detta fall kriivs likviil, att den avlidna maken
pi grund av en liten inkomst inte varit fors<irj-
ningspliktig eller att den pensionssokande forna
maken pi grund av sin egen inkomst inte varit i
behov av underhillsbidrag och att vederbcjrande
vid tiden fcir skilsmdssan hade ett till barnpen-
sion beriittigat barn att fcirsdrja eller hade fyllt 45
ir. Pension utbetalas endast si l6nge den
frinskilda maken 5r arbetsofcirmcigen, under 60
ir gammal eller forscirjer ett till barnpension
berittigat barn. Till frinskild make betalas efter-
levandepension endast fcir tiden fcir Sktenska-
pets varande. I ovrigt bestSms pensionen pi
samma satt som de ovriga efterlevandepen-
sionerna. En frinskild make har inte riitt till
hdgre tillftillig pension 6n den normala pen-
sionen for de tre fcirsta minaderna efter fcir-
minslitarens ddd.

En man eller kvinna, som skilt sig efter juni
1977, dr efter sin f.d. makes dod beriittigad till
s.k. uppfostringspension. For denna pension
kriivs att den pensionsscikande maken varit pen-
sionsf<irsdkrad i minst 60 kalenderminaders tid.
Detta krav beror pi att pensionen inte utbetalas
pi basen av den avlidna makens pensionsriitt
utan pi basen av den pensionsscikande makens
egen pensionsriitt. I pensionen beaktas den pen-
sionsrlittsdelning som gjorts vid skilsmissan.
Vidare fcirutsiitts det att pensionsscikande
frinskild make inte har ing6tt nytt iiktenskap,
att han har minst ett till barnpension beriittigat
barn att fcirsrirja, att den inkomst han har av sitt
fdrvdrvsarbete i genomsnitt inte civerstiger 3/10
av den forsiikringspremiegrundande hopta in-
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komsten (dvs. 1320 DM i minaden ir l98l) och
att han pi grund av vird av smi barn inte kan
anses kunna ta emot ett arbete, som skulle ge en
inkomst som dverstiger denna griins. Pensionens
belopp utriiknas pi samma satt som fcirviirvsin-
validpensionen, om den frinskilda maken har
minst tre till barnpension berdttigade barn eller
minst tvi till barnpension berdttigade barn un-
der 6 Ar och vederbclrandes arbetsinkomst inte i
genomsnitt civerstiger l/8 av den f6rsdkrings-
premiegrundande hcigsta inkomsten (eller 550
DM i minaden ir l98l). I alla andra fallutriik-
nas pensionen pi samma siitt som den yrkes-
missiga invalidpensionen. Om fcirminstagaren
har andra pensioner - invalid- eller ilderspen-
sion - utbetalas till honom endast den till be-
loppet stOrsta pensionen. Utbetalningen av efter-
levandepension slutar niir barnet nitt den dvre
ildersgriinsen f6r utfiende av barnpension eller
f<irminstagaren bcirjat arbeta i ett arbete, diir
inkomsten <iverstiger det ovanndmnda beloppet.

Den som inglr nytt ciktenskap gir miste om
sin efterlevandepension men fir i stiillet i ett fdr
a//, en summa som motsvarar efterlevandepen-
sionen fdr fem ir. Utbetalningen av pension kan
bcirja igen, om det nya dktenskapet upphiivs.
OcksA en frlnskild make som fitt efterlevande-
pension fAr en engingsbetalning, om han eller
hon ingir nytt iiktenskap.

BARNPENSION
Pension utbetalas tills barnet fyller l8 ir och till
den som fortsEtter att studera tills han fyller 25
ir. Om ett studerande barn dessforinnan miste
avbryta sina studier f6r att fullgora sin viirnplikt,
fAr han barnpension for en mot vdrnpliktstiden
svarande studietid efter att ha fyllt 25 6r. Pen-
sionen till barn som mist ena fciriildern ar l07o
och pensionen till barn som mist biigge foriild-
rarna20Vo av den pi basen av fdrminslitarens
fcirviirvsarbetsofcirmiga utrdknade invalidpen-
sionen. Dessutom kommer till pensionen till
barn som mist ena fcirildern ett jamnstort tillagg
om 152,90 DM och till pensionen till barn som
mist biigge f6rildrarna l0Vo av pensionsmedel-
vdrdet eller 189,90 DM i minaden 61 1981. Des-
sa tilliigg slnks med hiilften, om barnet fir pen-
sion ocksi frin ett pensionssystem inom den
offentliga sektorn eller fr6n nigot icke form-
bundet tillii€€spensionssystem.
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FAMILIEPENSIONERNAS
SAMMANI-AGDA BELOPP
Familjepensionernas sammanlagda belopp fir
inte dverstiga den pA basen av fcirminslitarens
frirviirvsarbetsofdrmiga utriiknade invalidpen-
slonen.

BEGRAVNINGSBIDRAG
Begravningsbidrag utbetalas frin sjukfdrsdk-
ringen. Understcidets belopp motsvarar beroen-
de pi den betalande sjukkassan fdrminslitarens
inkomst fdr 20-40 dagar. Den som fitt pension
fir ett mindre begravningsbidrag.

INDEXJUSTERING
De lopande pensionerna justeras en ging om
aret med tillhjiilp av en siirskild koefficient, som
baserar sig pi samtliga forsdkrades medelin-
komst under tidigare ir och den pi basen dirav
utrdknade pensionsmedelvSrdesutvecklingen.
Sisom ovan relaterats, fcirstis med Srligt pen-
sionsmedelviirde samtliga fcjrs6krades fcir-
siikringspremiegrundande medelinkomst fcir de
tre senaste Sren - justeringsiret och ndrmast
fdregienden ir fr6nriiknade. Pensionsjuste-
ringskoefficienten dr lika med relationen mellan
justeringsirets pensionsmedelviirde och motsva-
rande medelviirde frir nirmast fciregiende Ar. En
fdriindring under 3 7o i pensionsmedelviirdet
medfor ingen pensionsjustering.

Frin detta pensionsjusteringss6tt gjordes en
tillftillig awikelse under iren 1979-81. Ar 1979
h6jdes pensionerna med 4,5Vo. Aren 1980 och
l98l hdjdes pensionerna med 470. Ar 1982
kommer man att Atergi till det ovan relaterade
justeringsf6rfarandet.

FRIVILLI G TILIA G G S PEN S I O N
Jiimsides med den obligatoriska eller frivilliga
pensionsfcirsiikringen kan de fcirsiikrade sjiilva
uppta en frivillig tilliiggspensionsfcirsiikring.
Denna fcirsiikring omfattar ilders-, invalid- och
familjepensioner. Pensionens belopp cikar fcir
varje fcirs6kringsir med en av den fcirsiikrades
ilder vid tidpunkten fcir tilliiggspensionsfcirsEk-
ringens bcirjan beroende procentuell del av de
erlagda fcirsiikringspremierna. Fcirsiikringspre-
miens storlek kan viiljas fritt inom vissa griinser.
De frivilliga tilliig€spensionerna 6r inte index-
bundna.



FINANSIERING
Fcir finansieringen av pensionssystemen for ar-
betstagare och funktiondrer svarar de fcirsiikra-
de, arbetsgivarna och fcirbundsstaten.

Def1rstikrode li)ntagarnabetalar 9,25 Vo av sin
arbetsinkomst. Om inkomsten understiger 390
DM i minaden eller om arbetstiden understiger
15 timmar i veckan eller tvi minader eller 50
arbetsdagar om iret, betalar den fcirsdkrade in-
gen fcirslkringspremie pi sin inkomst. Fcir-
siikringspremie behciver inte heller betalas pi en
inkomst, som civerstiger den hogsta fcirsdkrings-
premiegrundande inkomsten eller1400 DM i
minaden ir 1981.

Arbetsgivorna betalar i fdrsikringspremie
9,25Vo av de fcirsiikrades lciner. En arbetsgivare
betalar sin andel iven f<ir en sidan forsiikrad,
som pi grund av liten lcin eller kort arbetstid inte
iir skyldig att betala forsiikringspremie. Fcir
sidan f6rsiikrad betalar arbetsgivaren i fcirsiik-
ringsavgift 18,5 Vo av l6nen. Fcir inkomster, som
<iverstiger fcirsdkringspremiegrundens civre
gr6ns, behciver inte heller arbetsgivaren betala
f6rsdkringsavgifter.

De till systemen hcirande sj alvstindigafdreta-
garnaltnansierar sj6lva sitt pensionsskydd till de
delar det inte bekostas av fcirbundsstaten.

Fdrbundsstatens andel av kostnaderna for
pensionssystemen 6r ca 16Vo. Dessutom betalar
fcirbundsstaten 187o av de fcirslkrades fcirsdk-
ringspremier fcir tid av arbetslOshet eller mo-
derskapsledighet.

FORVALTNING
For fcirvaltningen av pensionssystemen fdr ar-
betstagare och funktioniirer finns det tvi olika
slags organisationer. Funktiondrernas system
ombescirjs centralt, medan forvaltningen av ar-
betstagarsystemet iir decentraliserad.

En fdrsrikring sans t alt fdr funkt iontirerna skii-
ter fcirvaltningen av funktionirernas pensions-
system fdr hela fcjrbundsstaten. Anstalten iir
ekonomiskt sjiilvstindig och verkar fristiende
frin den civriga socialfdrs6kringen.

inom pensionssystemet fi5r arbetstogore ver-
kar 20 olika anstalter. Av dessa anstalter 6r l8
regionala allminna fcirsiikringsanstalter inom en
delstat, medan Sjdmanspensionskas san och Jtirn-
v eigs miinnens fiirs iikringanstal, ar fackliga anstal-

ter, vars verksamhetsomride utstriicker sig till
hela fcirbundsstaten. F<irbundsstatens f6rsik-
ringsverk skciter om kostnadsutjdmningen mel-
lan dessa i ovrigt forhillandevis sjiilvsttindiga
anstalter.

De lokala sjukkassorna samlar in fdrsikrings-
avgifter for systemen. Den allminna tillsynen
<iver pensionsfcirsikringen ankommer pi ar-
bets- och socialministeriet.

P E N S I O N S RAl lt S O Zr t't t X C r U
VID SKILSMASSA
Enligt en ny lag inom iiktenskaps- och familje-
ratten, som tridde i kraft i juli 1977, delas pen-
sionsrdtt som makar fcirviirvat under ett iikten-
skap jiimnt mellan dem vid en eventuell skils-
m6ssa. Pensionsrdttsdelningen giiller alla pen-
sioner: de lagstadgade och frivilliga pensionerna,
de av arbetsgivarna anordnade icke formbundna
tillIggspensionerna, de privata pensionsf6rsiik-
ringarna samt pensionerna frin utlandet.

Pensionsrdtten delas mellan makarna fcir iik-
tenskapstiden s6, att den av makarna som fcir-'
vdrvat st6rre pensionsrdtt cjverlAter si stor del av
sin pensionsriitt till den andra maken, att pen-
sionsritterna efter delningen iir lika stora. Om
en sidan pensionsrettsdelning inte 6r mdjlig,
kan den pensionsrattsciverlitande maken med
forsiikringspremier kdpa den pensionsrdtt, som
maken skall ha, frin pensionssystemet. Den
pensionsrittsciverlitande maken kan di samti-
digt kcipa lika mycket ny pensionsritt till sig
sjilv som han cjverlAter till maken. Pensions-
riittsdelningen leder inte till nigon fcirkortning
av de fcirsdkringstider som kriivs i pensionssys-
temen.

Tvi makar kan sinsemellan komma civerens
om att ingen pensionsrittsdelning skall gdras vid
en eventuell skilsmiissa. Ett sedant avtal ir emel-
lertid ogiltigt, om skilsmdssa scjks inom ett ir
frin dess ing[ende. Det iir ocksi mcijligt att
komma civerens om ett annat delningssiitt 6n
jiimn delning.
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KIRSTI VARPULA

Socialskyddet i Ungern

Centralfdrbunder Jbr Socialskydd anordnade i
maj en studieresa till Budapest i Ungern ft)r att
stifta bekantskap med landets so<'iqlsk-vddss.ys-
tem. Besdksmdlen var Arbetskraftsrninisterict,
soci a lfdr sti k ri ng savcle I ninge n v id Foc k /'6r bunclcns
ce n t ra lfd r b un d, K r u b bo rna s r i k s omfa t t a nde i ns t i
tut fdr arbet smetodkiro, SocialvdrdsattstaIternas
central,lklringshemmet och Aldringarnas hah.
dogshem sqmt Barnhemmet. Fdljande artikel rir
ett sammandt'ag ov vissa drag inom socialsk.l'ddet i
Ungern baserande sig pd de uppgtfter, som arbets-
tagarna vid de olika inriittningorna berrittade om.

Ungerns socialskyddspolitik kiimpar i stor
utstreckning med samma slags problem som
ocksi Finlands: otillriickliga ekonomiska resur-
ser och ddrmed bl.a. platsbrist siviil pi ildrings-
hemmen som inom barndagvirden.

Enligt den nuvarande femirsplanen dr barn-
familjerna socialskyddspolitikens specialobjekt.
Resan gav ocksi intryck av att samhallet strdvar
till att dra allt storre fcirsorg om ildringarna.

FA C KFO REN IN G SRO RELS E N H AR
EN CENTRAL UPPGIFT
Skritseln av Ungerns socialskyddssystem an-
kommer pi staten, men fack[oreningsrorelsen 6r
intimt fcirknippad med verksamheten genom att
ta del i lagarnas forverkligande och overvaka
verksamheten pi olika nivier. Dessa uppgifter
6r koncentrerade till Fackfcirbundens central-
forbund och dess socialforsiikringsavdelning,
som skciter frigorna i anslutning till ekonomin,
lagstiftningen och beslutsfattandet samt behand-
lar de frin flltet insamlade uppgifterna om so-
cialskyddets f<irverkligande.

Fackfrireningsrcirelsens liinsrid och socialfdr-
sdkringskommissioner deltar i beslutsfattandet
inom sitt omride. Vid industriinrdttningarna
har inrdttats socialfcirsdkringsavdelningar f6r att
scirja fcir socialskyddets fcirverkligande med de
s.k. fackfcireningsaktivisternas krafter.

REFORMEN AN DZS
Ungerns nuvarande socialfcirsdkringssystem ba-
serar sig pi den reform som trddde i kraft ir
1975, da ett flertal system som tidigare var gdl-
lande sammanslogs till en helhet. Avsikten var
att fa till stind ett enklare och mera logiskt sys-

tem. I detta nu bygger socialskyddet i Ungern pi
elva lagar, vilka tiicker medborgarnas social-
skydd frin vaggan till graven.

Som statligt iliggande utvecklas social-
skyddet baserande sig pA nationalekonomin.
Varje arbetare deltar i utvecklandet av social-
skyddet genom att betala en andel av sin lcin, en
s.k. socialskyddspremie, till statskassan.

S PEC IELLT BARNFA M ILIERN A
INTRE.SSER A R S O C I ALFO R S A KR I N G E N
DEN OMTALADE MAMMALONEN
Fcir ett par decennier sedan var man i Ungern si
bekymrad civer den liga nativiteten, att man
ansig det vara ncidvdndigt att gripa sig an saken
med sociala hjiilpmedel genom att med olika
ekonomiska medel stcjda barnfamiljerna och pi
si s6tt entusiasmera ungrarna att skaffa sig flera
barn. Ar 1967 infcirdes det omtalade mamma-
lcinsystemet. Mammalcinen gcir det mojligt fcir
modern att stanna hemma och skota sitt barn
iinda tills barnet fyller tre ir. Staten betalar fcjr
denna tid "en lcin" enligt barnantalet sA, att fcir
ett barn i detta nu fis 1090 forinter i m6naden
(cirka 150 mark, genomsnittslonen 6r cirka 500
mark i minaden), och beloppet cikar med 100 7o
per barn och 6r som stcjrst fcir det tredje barnets
del. Sammanlagt ca 200000 ungerska modrar
lyfter i detta nu mammalcin. Efter det barnet fyllt
tre er kan modern Stervdnda till sin forna ar-
betsplats. Den linga moderskapsledigheten kan
ocksi avbrytas. Staten eller ockst arbetsgivaren
ordnar virdplats fcir barnet.

Mammalcinen ersatter inte ekonomiskt fcir-
tjinsterna och avsikten dr ocksi att hdja under-
stcidsbeloppet. Bakgrunden till detta iir id6n om
att bereda barnet mcijligast god vird under de
fcirsta levnadsiren. Staten har ocksi tack vare
mammaldnsystemet besparats frAn att anskaffa
virdplatser.

ANDRA STODFORMER
Moderskapspenning utbetalas till varje fcir-
sdkrad mor fcir minst 180 dagar. Erhillandet av
moderskapspenning forutsatter ldkarunderscik-
ningar, sA att samtliga fyra undersdkningar som
krdvs berdttigar till maximalt belopp, medan
beloppet reduceras om underscikningarnas antal
iir ftrre.
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Virt barnbidragssystem motsvaras av ett s.k.
familjeunderstcidssystem. Stodet utbetalas till
varje familj med minst tvi barn. En ensamfor-
scirjarfamilj erhiller understcidet 6ven om famil-
jen har bara ett barn, likasi en enbarnsfamilj,
om barnet iir sjukt. Denna stcidform prioriterar
dock familjerna med tre-fyra barn, emedan
summan fdr deras del dr stcirst. Principen dr, att
bidraget erldggs till den, som har virdnaden om
barnet. Siledes utbetalas understcidet ocksi fcir
skilsmdssobarn och fosterbarn till den som skci-
ter barnen. Bidraget utbetalas dnda tills barnet
fyller I 6 ir och om barnet studerar dnda tills det
fyller 19 ir.

BA RN FA M I LIERNA S BO STA D S S ITU ATI O N
UNDERILI'TTAS
Bostadssituationen i Ungern dr svir. Vid erhil-
landet av bostdder gynnas barnlamiljerna, och
de ftr ocksi sdnkt hyra i enlighet med hur stor
familjen dr och hurudana inkomster den har.
Ocks6 vid anskaffandet av egen bostad fcire-
kommer ldttnader. sA att ett barn sdnker bo-
stadens pris med 30 000 forinter. Och om ett akta
par ing6r ett avtal med staten om hur minga
barn de har tenkt skaffa sig, avdras samma
30 000 forinter per barn frin bostadsl6net, ehuru
barnet 6nnu inte fcitts. Ifall inte planerna av
nigon orsak fdrverkligas, miste detta ldttnads-
belopp senare iterbetalas som ett normalt l6n.
Linetiderna [r linga och nigra rdntor uppbdrs
inte. Ocksi arbetsplatserna beviljar lcirdelaktiga
bostadslin 6t barn[amiljer.

PENSIONS.SYSTEMET
Pensioner utbetalas baserande sig pA ilderdom,
sjukdom och invaliditet samt ndr fdrsorjaren
avlidit. Pensionsildern dr for kvinnor 55 Ar och
for mdn 60 ir. De som har tunga och riskabla
arbets uppgifter kan gi i pension redan fore
uppnAdd allmdn pensionsilder. Pensionen base-
rar sig pi arbetsfcirhillandet. Emedan det i Un-
gern rider full sysselsdttning, dger i teorin alla
riitt till pension. Ocksi sidana specialgrupper,
som konstndrer, privatfciretagare, arbetstagare
inom familjefciretag, hantverkare och hjiilp-
arbetare dr berdttigade till pension, ehuru dock
bara till en viss del. I Ungern finns det ca tvi
miljoner pensionstagare.

PE N S IO NERIN G MED MJ UKLAND N IN G
Fackforeningsrorelsen, staten, fdretagen och in-
dustriinrdttningarna scirjer i allmdnhet for de
arbetstagare som skall gi i pension. Vid in-
dustriinriittningarna har redan i 20 ir uttryck-
ligen pi fackfcireningsaktivisternas fcirsorg
bedrivits arbete med att fcirbereda de personer
som skall avgi med pension. Vid fcirberedelsen
utreds personens forhillanden och den miljci diir
han lever, man ger rid och vdgledning i olika
praktiska drenden samt fcirbereder arbetstaga-
ren psykiskt pi den fbreliggande fcirdndringen i
livet.

Arbetstagaren kan trots pensioneringen fort-
satta som fackfcireningsmedlem och pi si sdtt
alltjiimt inverka pi f6retagets verksamhet. Ar-
betstagarna kan di de gitt i pension, for ett
tbrminligt pris dta pi sin forna arbersplats.
Fackfcireningarna arrangerar ocksi olika slags
rekreationsverksamhet for pensionArer; fritids-
sysselsdttning, utflykter. Detta allt dr synnerli-
gen lorminligt eller helt gratis.

Det dr ocksi mojligt fcir arbetstagaren att
fortsiitta arbeta trots uppnidd pensionsilder.
De kan siledes lyfta siviil pension som lcinein-
komster. I Ungern finns det sammanlagt ca
400 000 pensiondrer som dr i arbete. Arbetstiden
dr dock begrdnsad s6, att maximiarbetstiden per
ir iir 840 timmar, men inom nationalekono-
miskt viktiga branscher sex m6nader per ir eller
1020 timmar. Om dessa timantal civerskrids.
minskar pensionsbeloppet. Pensiondrer med in-
tellektuellt arbete lir fcirtjiina hcigst 35 000 forin-
ter per Ar utciver sin pension.

PE N S I O N E N S FA STSTALLAN DE
Alderspensionens storlek dr beroende av arbets-
fcirhAllandets liingd. Ett tio irs arbetsfcirhillan-
de medfor t.ex. en pension pA i medeltal 33 7o av
medellonen, och om arbetsfcirhillandet dr ldng-
re, stiger pensionen med 270 per ir s6, att ett 25
irs arbetsforhillande ger en ca 6570 andel av
medellonen. Ndr arbetsfcirhillandet varar liin
25 till 32 ir, cjkar pensionen med ytterligare I 7o
per ir och ndr arbetsforhillandet fortgAr frin 32
ir dnda upp till 42 ir,6kar pensionen ytterligare
med l/270 per hr, vart-6r pensionen efter 42 Ar3
arbetsfcirh6llande uppgir till 75Vo av medell6-
nen. Ifall arbetstagaren inte vill gi i pension vid
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uppnadd pensionsalder, erhaller han senare en
3-10 procents fcirhcijning pi sin pension.

Alderspensionen faststiills utgiende ifrAn ar-
betsfdrhillandets fem sista ir, av vilka de tre ir
under vilka medellcinen varit hcigst viiljs sorn
grund fcir pensionsbeloppet. Genomsnittspen-
sionen uppgir till ca 2000 forinter i minaden
(cirka 280 mark), de hcigsta till 7000-8000 fo-
rinter. Frin och med ir l97l har pensionerna
stigit med 2Vo per 6r. Man strivar trll att hcija
minimipensionen till minst 1000 forinter i
minaden. I samband med stora prisstegringar ir
det m<ijligt fcir pensiondrerna att fi nedsiittning
pA t.ex. uppvdrmningskostnader och kottpris. I
Ungern uppbdrs ingen skatt pi pensioner.

PENSIONSFdRM,{NERNA
VID ARBETSOFORM,IGA
Enligt det pensionssystem som motsvarar vir
invalidpension miste en ungersk arbetstagare ha
fcjrlorat 67 7o av sin arbetsfcirmiga pi grund av
sjukdom eller dyl. innan han iir beriittigad till
pension. Diirtill miste arbetsofcirmigan vara
minst tvA Ar eller ocksi miste arbetstagaren vara
oformogen att arbeta varaktigt. Arbetsofcir-
migan har klassificerats enligt fciljande skala:
lll 67 7o av arbetsfcjrmigan fcirlorad
II arbetsformigan helt f<irlorad
I helt beroende av vird
Pensionsbeloppet ar beroende av arbetsofcir-

migans grad, si att beloppet ar stctrst i grupp I
och minst i grupp IIL Ocksi i detta fall baserar
sig pensionen pi arbetsforhillandet och den lcin
som f6rtjiinats. Griinsen 6r dragen vid 35 ir, vil-
ket innebiir, att fcir en person under 35 6r rdcker
ett kortare arbetsfcirhillande till for att fi pen-
sion. Fcir personer under 22 ir riicker ett tvi irs
arbetsfcirhillande till. Fcir arbetstagare med
tungt och riskabelt arbete iir bestdmmelserna
smidigare. Invalidpensionssystemet revideras
som biist i Ungern.

Till personer som insjuknat i arbetet - t.ex. i
yrkessjukdom - eller skadats till fciljd av olycks-
fall utbetalas ett slags olycksfallsbidrag, som
inte iir beroende av arbetsirens antal. Bidraget
beviljas at arbetstagare, vilkas arbetsfcirmiga av
forendmnda orsaker nedgAtt med minst 15%
och hcigst 67 %o,och om arbetsformigan nedgir
mera 6n 61 7o,dr arbetstagaren berdttigad till en
s.k. olycksfallspension, som utgtr med ett stdrre
belopp dn den vanliga invalidpensionen. Invali-
ditetsgraden dr vid bestdmmandet av olycks-
fallspensioner liigre iin i friga om invalidpen-
sionerna.

TILLBAKA TILL ARBETSLIVET
I Ungern finns det ca 200000 arbetstagare som

delvis fcirlorat sin arbetsfcirmiga. Denna grupp
forscjker man med hjiilp av rehabilitering fi till-
baka till arbetslivet. Arbetsgivarna forpliktas
ocksi att aktivt sysselsiitta personer med nedsatt
arbetsfcirmiga och itminstone borde varje fcire-
tag fcirscika skcita om sina egna invalidiserade
genom att ordna nAgot arbete for dem. Rehabili-
teringsridet, som bestir av ldkare samt repre-
sentanter fcir siviil arbetsgivaren som arbetsta-
garen, avgor slutgiltigt i hurudant arbete en per-
son med nedsatt arbetsfcirmiga kan siittas. Vid
vissa foretag finns det halveffektiva arbetsplatser
eller egna avdelningar lcir invalidiserade. Ocksi i
avlciningen syns denna halveffektivitet. Staten
stoder branscher, vilka sysselsitter personer med
nedsatt arbetsfcirmAga. Pt avdelningarna fcir in-
valider arbetar ocksi socialarbetare. I hela lan-
det finns det 400-500 skyddade arbetsplatser.

Atnnmcsv,iaonx
I Ungern har barnen traditionellt skcitt om sina
f6rlldrar, men emedan familjerna nufcjrtiden iir
smifamiljer och det forekommer minga skils-
mdssor, har minga Aldringar ldmnats ensamma
utan nigon omvirdnad. De facto forpliktar
lagstiftningen iUngern alltjiimt barnen att sk6ta
om sina foraldrar.

Aldringsvirdsformerna iir de s.k. socialhem-
men eller ildringshemmen, halvdagshemmen
samt hemvirden. Halvdagshem fcir ildringar
har inriittats frAn och med bcirjan av 1970-talet.
Avsikten 6r, att i dessa skapa hemliknande f6r-
hillanden och likviil har man fcirsokt ordna
olika slags program fcir hela dagen. Aldringarna
fir tvi miltider i halvdagshemmet och haho-
virdsservice och dessutom idkas kulturell syssel-
sdttning. Denna virdform 6r liimplig for ild-
ringar, vilka vill bo hemma, men vilka saknar
siillskap,_och inte riktigt kan skota sig sjllva.

Hemvirden kan jiimfciras med hemhjdlpssys-
temet i Finland; ildringarna fir hjalp med olika
smi sysslor, inkdp, stidning, matlagning osv.
HdlsovArdsservicen hor ocksi till hemvirden.
Arbetet utf<irs i stor utstrackning med frivillig
arbetskraft. s.k. samhdllsarbetare. Hemvirdens
kontinuitet anses vara viktig, si att ildringarnas
kdnsla av trygghet skall fortbesti.

Fcirutom den ekonomiska och fysiska virden
forsciker man ockst ldmna psykiskt och mora-
liskt st<id. Speciellt frigorna om de miinskliga
gelationerna ar en utmaning i framtiden fcir
6ven ildringarnas del, berdttar de ungerska
ildringsskcitarna.

PA ildringshemmen i Ungern finns cirka
30 000 ildringar, vilket antal verkar att vara ratt
litet. Brist pi platser rider och viintetiden 6r i
medeltal 2-6 mlnader.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fdr srikring sdomst olens o ch
p ensi on sncimnden s ut s I a g
Fdrsdkingsdomstolens utslag nr I I I 19/79 etc.
Utfdrdat 9. 4. l98l
MUSIKER I UNDER APL LYDANDE
,t nn rr s r o n n,1 tl,t N D E N
TILL AKTIEBOIAG
I Arbetspension nr 5/80 konstaterades, att olika
slags frilansmusiker enligt huvudregeln stir i ar-
betsfcirh6llande. Ocksi musikerna pA program-
byriernas lcinelistor har redan l6nge enligt den
av fcirsikringsdomstolen omfattade stAndpunk-
ten ansetts sti i arbetsforhillande till program-
byrln. SAsom programbyrl anses byri, som
f<irmedlar hos byrAn anstiillda artister till olika
slags tillstiillningar.

Det nu ifrtgavarande bolagets syfte var enligt
handelsregistret att bedriva orkesterverksamhet
samt att siilja tjSnster och varor inom verksam-
hetsomrAdet. Aven om bolaget inte skulle anses
som en typisk programbyrA, var dess verksam-
het till den del bolaget fOrmedlade en av yrkes-
musiker bestAende ensemble typiskt program-
byriarbete. Trots detta ansAg pensionsniimnden
i strid med ett antal tillimpningsbeslut, som
Pensionsskyddscentralen utfiirdat med stcid av 1

$ APL, att musikerna var sjalvstandiga fciretaga-
re. Att pensionsniimnden fattat denna
stAndpunkt torde till stor del bero pt musikernas
rett att vagra att ta emot ett erbjudet uppdrag
(vilken riitt de dock i praktiken hade begagnat
sig av mycket siillan) samt pi att storsta delen av
musikerna i ensemblen hade betydligt stclrre in-
komster av musikerverksamhet pi annat hAll.

Forsiikringsdomstolen upphiivde pensions-
niimndens utslag och vidmakthcill de av Pen-
sionsskyddscentralen utflirdade besluten.
Frigan om arbetsf6rhAllandenas kontinuitet
utgiorde inte i detta fall nAgot speciellt problem,
emedan musikerna upptradde mellan 4 och 23
ginger per minad.

Pensionsniimndens utslag nr I 105/80
Utfdrdat 3. 2. 1981

NIiTINIST IV PEN S I O N S BE S LW
En pensionsanstalt beviljade med stcid av APL
och LFciPL familjepension 6t en fcirminslitares
barn. I pensionsbeslutet uppgavs, att bampen-
sionen skulle upphdra niir barnet fyller 2l ir. I
frAga om APl-pensionen var beslutet riktigl.
Till vederbcirandes APl-arbetsfcirhillande hcir-
de nimligen ett registrerat tilliiggspensionsar-

rangemang, enligt vilket barnpension i fall av
familjepension upphor vid 2l irs Alder. I sam-
band med LFdPl-verksamheten fdrekom inga
tilliiggsforminsarrangemang, varf6r den rdtta
tidpunkten for barnpensionens upphtirande ha-
de varit 18 ir. Enligt ett beslut av social- och
hiilsovArdsministeriet (675/69) iir det inte ens
mcijligt att registrera en utvidgning av villkoren
ftir erh6llande av familjepension i enlighet med
LFOPL. Pensionsanstalten utflirdade 6ven ett
nytt, med anvisningar om fullfciljdsanscikan fcir-
sett beslut, diir den meddelade, att LFciPL-pen-
sionen upphor niir barnet fyller l8 ir.

FcirminslAtarens barn anf6rde besvir hos
pensionsniimnden och yrkade pi LFdPLfamil-
jepension fram till 21 6rs ilder. Pensionsniimn-
den konstaterade i sitt beslut, att vederborande
inte med st6d av LFoPL skulle ha ritt till famil-
jepension efter att ha fyllt 18 ir. Emedan pen-
sionsanstalten likviil i ett tidigare, lagakraftvun-
net beslut hade konstaterat, att barnpensionen
upphor ndr barnet fyller 2l ir, upphivde pen-
sionsniimnden pensionsanstaltens civerklagade
beslut och iterforvisade drendet till pensionsan-
stalten fcir hiirav pikallade itgiirder.

PENSIONSANSTALTEN
ANSOKTE OM HiVNING
Pensionsanstalten har sedermera bett fcirsiik-
ringsdomstolen undanrcija anstaltens fcirsta be-
slut pi den grund att det varit uppenbart lag-
stridigt.

Det av pensionsniimnden upphivda pensions-
anstaltsbeslutet var i sjiilva verket ett sjalvrattel-
sebeslut till pensionstagarens nackdel. Emedan
2l a $ 2 mom. APL, till vilket ett stadgande i
LFdPL hiinvisar, endast tilliter sjilvrittelse till
pensionssdkandens,/pensionstagarens fdrdel,
kunde pensionsanstalten inte utan anscikan om
hiivning genom ett riittelsebeslut ftirviigra pen-
sionstagaren en formin som utlovats i ett tidiga-
re beslut.

Pensionsntimnden utslag nr I 8 I 6/80
Utftirdat 9. 2. 1981

TIDPUNKTEN FOR SAMORDNING
En samordning har lett till att APl-familjepen-
sion inte skulle utbetalas till vissa f<irminstagare.
En iinka har ingitt nytt dktenskap i juli 1975,
och en vid samordningen beaktad fcirsorjnings-
pension enligt lagen om olycksfallsfcirsiikring
har di upphcirt. Ny samordning skall verkstiillas
riiknat frin l. 8. 1975,iven om pensionsanstal-
ten fAtt uppgift om det nya iiktenskapet fdrst i
november 1979. Barnen har siledes ratt att fa en
pi den nya sarhordningen baserad pension riik-
nat frin l. 8. 1975. Pensionsanstalten hade
verkstiillt ny samordning fcirst riiknat frin l. 12.
1978. 4l



ARJA SANKARI

Rekommendntioner ov konsultativa
kommi s si onen for inv alidit e t scirenden

KOMMISSIONNN TOUOT SVEN SKT
PENSIoNSAvcdn.qNor
(Protokoll 5/81, punkt 4)

FLyTcNING TILL svERIcr,4n pzo
M.J. hade arbetat i Finland som montcir i APL-
arbetsfdrhillande idrygt femton irs tid. Genast
efter arbetsfcirhillandets upphcirande i augusti
1970 flyttade han till Sverige. Diir har han delta-
git iarbetslivet isammanlagt sex och ett halvt 5rs
tid, varav fem ir som arbetsredskapsfilare. I
mars.1977 slutade han helt att arbeta pi grund
av sjukdom. Han 6r nu 4l ir.

RYGGBESVAA U-TEA,4A DOZ
M.J. har haft ryggbesvdr 6nda sedan tr 1967.
Sedan besviiren f6rvdrrats har han uppsdkt or-
topedisk klinik i februari 1975 och pi nytt i
slutet av sommaren 1976, de han blev opererad
pi grund av ischiassymton. Ef,ter att ha 6ter-
upptagit sitt arbete i Sverige i bdrjan av ir 1977
fick han i mars 1977 pi nytt ryggbesvlr, som
tvingade honom att ldmna arbetet. I juni 1977
hade M.J. enligt liikarutlitandena svart att rdra
sig. Pi hcigra fotens yttersida fanns flera okdnsli-
ga punkter och ryggmusklerna pi kroppens hcig-
ra sida var mycket spinda. Han provade gips-
korsett utan resultat. Arbetsprovningen i febru-
ari 1978 miste avbrytas pi grund av M.J:s rygg-
besvdr. Vid en undersdkning i november 1980
visade det sig att liindkotorna var stela och att
halskotpelarens rcirlighet var nedsatt. M.J. kla-
gade 6ver smirtor av varierande styrka pi hogra
sidan av liindkotorna. Smdrtorna, som strilade
ned i nedre extremiteten, var i allmSnhet verst
om morgnarna.

FULL PENSION FRAN SVERIGE
FRAM TILL NOVEMBER 1982
M.J. har beviljats svensk invalidpension fr.o.m.
l. I l. 1978, fdrst fcir ett irs tid och senare, genom
nya beslut, fram till 30. 10. 1982. Pensionens
storlek har faststdllts med beaktande av inkoms-
ten fcji kommande tjinstgciringstid i enlighet
med den svenska lagstiftningen.

BdR DEN FINSKA APL.PENSIONEN
FORTSA.TTA?
M.J. har beviljats finsk fribrevsbaserad APL-

visstidsinvalidpension riiknat frin l. 10. 1976.
Enligt det senaste pensionsbeslutet skall pen-
sionen utbetalas fram till slutet av augusti 1980.
Den pensionsanstalt som beviljat pensionen har
frigat kommissionen om scikanden bdr anses
vara arbetsofcirmcigen 6ven efter augusti 1980.

BRI STFA: LU G A U PP G IFTER G A R
AVGdRANDET SVART
Ndr ett invalidpensionsiirende rclrande en per-
son, som har bott och arbetat utomlands under
en ldngre tid, skall avgciras i Finland uppstir
ofta samma problem som i M.J:s fall. De uppgif-
ter som behcjvs fcir avgcirandet ar ofta bristftilli-
ga och avviker ifrin vad man dr van vid i Fin-
land. Kompletterande uppgifter skulle behcivas
men kan inte alltid fis.

I Sverige beaktas den medicinska sidan inte pi
samma siitt vid ett pensionsavgdrande som i
Finland utan huvudvikten liiggs vid s.k. social-
ekonomiska omstiindigheter, sisom hemforhil-
landena, arbetsmcijligheterna, boningsorten,
Aldern osv. Diirtcir 6r ocksi den medicinska
utredning som kan fis frin Sverige bristftillig
och summarisk ur finliindsk synpunkt. Exakta
provresultat fattas t.ex. ofta.

Pensionsskyddscentralen anskaffar pi pen-
sionsanstalternas begiiran lhkarutlAtanden, som
redan 6r utfdrdade, frin Sverige och vidarebe-
fordrar dem till pensionsanstalterna. Pensions-
anstalterna miste dock sjiilva be om eventuella
tilliiggsunderscikningar. Detsamma gdller even-
tuellt behovliga uppgifter om en pensionsscikan-
des arbetsfdrhillanden, arten av hans arbete och
andra liknande omst6ndigheter som kan vara av
betydelse fdr avgcirandet och som miste inhiim-
tas fr6n pensionsscikandens svenska arbetsgiva-
re.

Kommissionen har civervdgt om en grundlig
ortopedisk undersokning av M.J. skulle beh6-
vas. M.J. hade emellertid redan tidigare omtalat,
att han fitt den uppfattningen att det 6r svirt
och tar ling tid att fi genomgi en sidan under-
scikning i Sverige. Han hade inte heller visat
intresse fcir att resa till Finland for undersok-
ningar.

KOMMISSIONEN ANSIG ATT
A PL-PEN S I O N EN BO RDE FORTSA:TTA
Efter l6nga diskussioner kom kommissionen
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fram till att man borde rekommendera, att utbe-
talningen av M.J:s APl-invalidpension borde
fcirldngas fr.o.m. l. 9. 1980 fram till 31. 10. 1982.
Kommissionen fdljde alltsi i sin rekommenda-
tion det svenska pensionsavgcirandet. Kommis-
sionen hyste inga stcirre fcirhoppningar om att
kunna fi tilliiggsutredning frin Sverige, och av-
gdrandet gjordes diirfor pi basen av den till-
budsstiende utredningen. Den positiva rekom-
mendationen berodde bl.a. pi att den finska
pensionen 6r en fribrevspension, medan i den
svenska pensionen iterigen beaktats inkomsten
fcir kommande tid, vilket har lett till att den
svenska pensionen 6r minga ginger stdrre an
APL-pensionen. Att den svenska pensionen var
en visstidspension glorde ocksi avgcirandet l6t-
tare. Om fcirhillandet hade varit det motsatta,
dvs. om "huvudpensionen" hade varit finsk, ha-
de den tillbudsstiende utredningen knappast
riickt till fcir rekommendationen i frAga.

FULL PENSION P,4 GRUND
AV VARD AV LITET BARN
(Protokoll l0/81, punkt 4)

VEDERBORANDE UPPHORDE ATT ARBETA
I DECEMBER 1978
M.S. iir en kvinna under 30 ir. Hon har i drygt
tre 6rs tid arbetat som smorfcirpackare. Andra
arbetsfcirhillanden, som skulle ha lytt under ar-
betspensionslagarna, har hon inte haft. Pack-
ningsarbetet gjorde att hon miste brija sig och
lyfta saker, och hon klagade civer att arbetet tog
pi kniina. Mot slutet av arbetsfcirhillandet b6r-
jade hon vara borta ofta, och arbetsgivaren tyck-
te inte alltid att hon fcjretedde tillriicklig utred-
ning over frinvaron. Diirfcir sade arbetsgivaren
upp hennes arbetsfcirhillande 5. 12. 1978.

LEDBESVAR TN,[T,I OCH MED AN DZS
Under fcirra hiilften av kr 1978 bdrjade M.S:s
hcigra knd bli cjmt och svdlla upp. Under en
graviditet minskade knisymtomen viren 1979
men i stillet tillkom vdrk och omhet i hdgra
vristen och handlovarna. Efter fcirlossningen i
oktober 1979 blev ledbesvdren sminingom vir-
re. Frin och med maj 1980 deltog M.S. i ett
experiment med ett nytt reumaliikemedel och
dessutom b6rjade hon fi guldbehandling. Sjuk-
domen klassificerades som aktiv reumatoid
artrit som drabbat de stora lederna. Besvdren
koncentrerade sig frdmst till hcigra vristen och
handlovarna. I februari l98l fcirekom tecken pi
infektion endast i handlovarna, som dessutom
iiven hade en bendgenhet att stelna i felaktig
handbojningsstiillning. M.S. vdgrade emellertid
att gi med pt en operation som skulle gcira
handlovarna stela.

ARB ET S LO S H ET S UN D ERST O D S A MT
M ODERSKAP S- O C H SJ UKDAG PENN IN G
Efter arbetsforhillandets upphcirande fick M.S.
arbetsloshetsunderstcid tills hon bdrjade fi mo-
derskapsdagpenning i september 1979. Moder-
skapsdagpenningen civergick i juni 1980 till
sjukdagpenning, som skulle utbetalas till ut-
gingen av maj 198 L En folkpensionsanscikan 6r
anhiingig.

FULL PENSION PA GRUND AV ARBETS-
OFORMIGA SOM INTRA'TT I JUNI I98O
Det 5r i M.S:s fall friga om en sjukdom som
fcirviirras lingsamt, och det kan diirf6r vara
svirt att fastsli den exakta tidpunkten f6r arbets-
ofdrmigans intrdde. Kommissionen ansig, att
M.S. hade blivit arbetsoformcigen ijuni 1980, di
hon iven borjat fi sjukdagpenning. M.S:s ar-
betsfcjrhillande upphcirde redan i december
1978, dvs. ungefdr ett och ett halvt ir fcire arbets-
oformigans intride. M.S. har emellertid trots
detta ratt till full pension, eftersom hon efter den
i 6 $ 3 mom. APL avsedda tiden (360 dagar *
arbetslcishetsunderstcjdsdagarna) utan avbrott
har haft hand om ett barn under tre er.

PENSION PA GRUND AV ALKOHOLISM
(Protokoll l5/81, punkt 3)
Kommissionen rekommenderade att invalid-
pension skulle beviljas it en person i ledande
stdllning, som fttt avsked pi grund av alkohol-
missbruk, trots att han inte utciver den <iver tio 5r
fortsatta alkoholismen har konstaterats lida av
mera mdrkbara psykiska storningar eller soma-
tiska sjukdomar. Avgcirandet tillkom efter om-
rdstning. Omrcistningen fciregicks av en princi-
piell diskussion om alkoholismens betydelse vid
uppkomsten av arbetsofcirmiga. I samman-
hanget frAgade man sig bl.a. om alkoholism iir
en sjukdom eller inte. Man konstaterade, att in-
validpension i Sverige beviljas med alkoholism
som enda orsak. Ocksi nigra finliindska arbets-
pensionsanstalter har i sina pensionsavg6randen
godkdnt alkoholism som en psykisk sjukdom,
en standpunkt som accepterades av de kommis-
sionsmedlemmar som rcistade fcir en positiv re-
kommendation. Dessa kommissionsmedlem-
mar motiverade 6ven sitt avgorande med att
vederborande pi grund av sin sjukdom inte me-
ra kan fi ett sidant nytt arbete, som vad inkoms-
ten betrdffar ens ndrmelsevis skulle motsvara
hans tidigare tjdnst.
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Frdgor och svar

I den hcir spalten syarar Pensionsskyddscentralens
juridiska direktdr Antti Suominen pd frdgor som
rdr arbet spensionerno.

Frdgor rtirande orbetspensionsongelcigenheter
besvaras ocksd per brev och telefon. Om Ni skri-
ver till Pensionsskyddscentalen, bdr Ni kommq
ihdg att ntimna Ert fullstrindigo nomn samt Er
adress och Er personbeteckning.

Frdga: Jag fdr pension frdn statskontoret och
frdn llmarinen, eftersom jag horfl'llt 65 dr. Frdn
KAPL-kassan fdr jag ingenting. trots att jag en-
bart hade byggnadsorbeten under dren 197 1- 1972
och KAPL-avgifterna har erlagts. Efter byggnads-
arbetet vor jag gdrdskarl pd en centalyrkesskola
och efter det i ett drs tid i ett bostadsbolag. Andra
som har arbetat pd byggenfdr pensionfrdn KAPL-
kassan.

Svar: I arbetspensionslagarna stadgas, att den
pensionsanstalt, till vars krets en scikande senast
har hcirt fcire pensionsriittens utfallande, skall
avgcira pensionsanscikningen och betala ut hela
pensionen Sven om scikanden skulle ha minga
olika anstiillningsperioder. Den sista anstalten
betalar ut pensionen iiven i det fall att olika
anstiillningsperioder har gett rett till pension en-
ligt olika arbetspensionslagar (APL, KAPL,
FOPL, LF6PL).

Det dr dock endast de privatriittsliga pen-
sionerna som kan betalas ut som en enda pen-
sion. Offentligriittsliga pensioner, sisom de stat-
liga pensionerna, krdver alltid ett siirkilt avgci-
rande och de utbetalas ocksi siirskilt. Den
KAPl-pension, som Ni har rltt till, ingiralltsi i
den pension Ni fir frin Ilmarinen och betalas
inte ut siirskilt f<ir sig av Arbetspensionskassan. I
pensionsbertkningen pi pensionsbeslutet kan
Ni fcir sdkerhets skull kontrollera, att Era
KAPl-inkomster har beaktats i Er arbetspen-
sion. Om Ni hade haft ett KAPl-arbete precis
innan Ni blev pensionerad, hade det i stiillet varit
Arbetspensionskassan som hade betalat ut pen-
sionen.

Frdga: Jag hor fdtt ett pensionsutdrag, som
enligt min mening mdste innehdlla ett fel. Jag har
haft ett enda arbetsfi)rhdllande, som enligt arbets-
betyget bdrjode 2. 5. 1976 och slutade 3 l. 8. 1980.
I pensionsutdraget rir begynnelsedatum rcitt ongi-
vet, men slutdatum dr redon 15. 2. 1980. Vid
orbet sfdrhd I landet s upphr)rande hade jag moder-
skopsledighet. Det var min mening att dtergd till
arbetet, men eftersom jagfick svdrigheter med ou
ordna barndagvdrd mdste jog stanna hemma. Gdr
det att rtitta till saken nu efterdt och ldnar det sig
med tanke pd min framtido pension? Jag hade
konlorsarbete och min arbetstid var normala 40
timmor i veckan.

Svar: Pi basen av de uppgifter Ni gett fdrefal-
ler det som om det i pensionsutdraget uppgivna
slutdatumet f<ir Ert arbetsfcirhillande vore rik-
tigt, trots att datumet pi arbetsbetyget ar ett
annat. Ert arbetsforh6llande har upphcirt under
moderskapsledigheten och Ni har fcirmodligen
inte fitt lcin av arbetsgivaren fram till det i ar-
betsbetyget uppgivna datumet fdr arbetsforhil-
landets upph6rande. Ett arbetsfcirhillande anses
enligt 2 $ 2 mom. lagen om pension fdr arbetsta-
gare ha upphort samma dag som utbetalningen
av ltin har upphcirt. Arbetsrdttsligt sett kan ett
arbetsfcirhillande dock fortgi i form av exem-
pelvis sjukledighet eller moderskapsledighet
trots att utbetalningen av lcin har upph<irt.

Om Ni inte har fett ldn lSngre iin till den i
pensionsutdraget uppgivna dagen fcir arbets-
fcirhillandets upphcirande, iir utdragsuppgiften
riktig. Om Ni iterigen har fitt lcin efter sagda
dag, kan slutdatum rittas till i efterskott sedan
den sista lcineutbetalningstiden klarlagts.

Den till arbetspension beriittigande tjanstgd-
ringstiden utriiknas med en minads noggrann-
het. Det betyder att pensionens belopp <ikar, om
arbetsfdrhillandetiden cikar si mycket, att anta-
let fulla minader som ger riitt till pension,6kar
med Atminstone en minad.
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Ny arbetspensions-
lagsttftning
pORORONTNG angiende iindring av fcirord-
ningen om pension f6r lantbrukare (30/16.1.
l98l).

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT
angiende de grunder, enligt vilka den betalning i
ett fcir allt skall beriiknas varom stadgas i 19 b $ 4
mom. lagen om pension fcir arbetstagare, I $
lagen om pension fcir arbetstagare i kortvariga
arbetsfcirhillanden, 19 $ lagen om pension fcir
lantbruksfciretagare och 17 $ lagen om pension
fcir fdretagare (8U27. l. l98l).

Social- och hiilsovirdsministeriets BESLUT
om fastst6llande av i 8 S 2 mom. lagen om
sjomanspensioner avsedd drcij smilsriin ta (84 /
29. l. l98l). Den i niimnda lagrum avsedda
riinteprocenten dr fr.o.m. den I februari l98l
15,25.

Social- och hdlsovirdsministeriets BESLUT
om grunden f<ir i9 $ 2 mom. lagen om pension
fcir arbetstagare avsett fdrskott hr l98l (329/
13. 5. l98l). Till fcirskottsgrund faststiilldes
35/745, vilket hcijer arbetspensionerna med 4,7
procent frin ingingen avjuli.

Petri Jdtiskinen

PIRJO AXNSSON X,qNSLICHEF
VID PENSIONSN/UUONN

Jur.kand. Pirjo Akesson har utnimnts till
kanslichef vid Pensionsniimnden.

Pirjo Akesson har varit fciredragande vid Pen-
sionsndmnden sedan juli 1974. Fcire det var hon i
tre irs tid fciredragande vid Statskontoret.

Nya cirkulcir

t6/81

t7 /81

15. 5. l98l Grunden f<ir det i 9 g lagen.om
pension fcir arbetstagare avsedda for-
skottet ir 1980
15. 5. l98l Andring iansvarsfordelnings-
grunderna samt vdrden fcir vissa i grun-
derna fcirekommande koefficienter frir ir
1980
28. 5. 198 I Lantbruksfciretagares befrian-
de frin fdrsiikringsskyldighet
29. 5. l98l Datatrafiken i anslutning till
fcirhcijningen .av arbetspensionernas mi-
niminivi l. l. 1982
2. 6. l98l Den I juli l98l ikrafttriidande
iindringar i arbetspensionslagarna
15. 6. l98l Vissa i ansvarsfcirdelnings-
grunderna fcirekom mande koeffi cienters
virden 1'or 61 1981.

l8l81

t9/81

t4/8t

t5/8t

Pirjo Akesson
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Ft)r kcinnedom
Arbetspensionsdag 29. 10
Arets arbetspensionsdag kommer att fi h<igtid-
ligare former 6n normalt, emedan Pensions-
skyddscentralen fyller 20 ir i oktober. Arbets-
pensionsdagen - torsdagen den 29 oktober -firas fcir fcirsta gingen i Finlandiahuset.

Arbe t s p ensions ans t a I t erno s Fri rbu nd s
ordft)rande: Nedskrirning av pensionerna
k o t o s t r ofo I t fd r mrinni s k orno s
utkomstskydd
Vir sociala trygghet forutsiitter en selektiv re-
formpolitik. Alla reformer bcir fciregis av nog-
granna kostnadsberikningar och finansierings-
utredningar. Det pipekade Arbetspensionsan-
stalternas Forbunds ordforande Ju han i Sal-
minen iett tal vid fcirbundets fcirbundsmcite
18. 5.

Alla andra forfaringssiitt dr enligt Salminen
ansvarsldsa. "Ndr vi delar ut dessa medel pi
fcirhand till oss sjiilva pi ett satt som blir bin-
dande genom lagstiftningen, tar vi motsvarande
del ifrin vira barn."

Salminen fdrundrade sig civer att vi samtidigt
som vi med ena handen 6r redo att oka pensions-
utgifterna - itminstone delvis utan att det ar
ncidviindigt - med andra handen vill skdra ned
pensionerna.

Salminen erinrade ihcirarna om de centrala
principer och vdrden, som hcir samman med de
moderna pensionerna. Som en av de viktigaste
principerna betraktade han principen om pen-
sionens kompensabilitet, som gir ut pi att pen-
sionen skall tillfcirsdkra minniskorna en ofcir-
dndrad utkomstnivi efter pensioneringen.

Enligt Salminens mening har en kdnnbar
nedskdrning av pensionen storre betydelse f<ir
medborgarens utkomst 5n tillAtande av pilkfiske
eller utbetalning av full expropriationsersatt-
ning, tvi frAgor som anses som centrala fdrmcj-
genhetsfrigor.

Det gdller att hilla huvudet kallt i debatten
om pensionsnedskirningar, framholl Salminen.
Momentana mil skulle inte fi tillitas kasta om-
kull de centrala principer, som det moderna
trygghets- och pensionssystemet bygger pA.

N ), kredit givningsrek o mmendot i on
betonor de produktivo investeringorno
Ndr arbetspensionsanstalterna beviljar krediter
av de medel, som de har rdtt att bestdmma fritt
civer, bcir de Agna sdrskild uppmdrksamhet At de
investeringar som inverkar pi sysselsdttningen,

framhiller den i anslutning till arbetsmarknads-
organisationerna och Arbetspensionsanstalter-
nas Fcirbund verkande kreditgivningsdelega-
tionen i sin nya rekommendation. Pi delega-
tionen ankommer att styra arbetspensionsan-
stalternas kreditgivning genom gemensamma
rekommendationer.

Vid val av investeringsobjekt bcir de produk-
tiva investeringarna ges fciretrdde. Fcirutom sys-
selsittningseffekten bcir i synnerhet effekten pi
konkurrensformigan och betalningsbalansen
beaktas. Investeringsfciretagen skall befrlmja
en anpassning av produktionen till strukturfor-
iindringarna i utlandshandeln och den interna-
tionella arbetsfdrdelningen.

Ar 1980 deltog Arbetspensionsanstalternas
Fcirbunds medlemsanstalter i skapandet av
23 100 nya permanenta arbetsplatser. Arbets-
pensionsanstalterna har irligen deltagit-i finan-
iieringen av vart tredje boningshus. Ar 1980
deltog de ifinansieringen av l6 000 nya bostiider.
Enligt Arbetspensionsanstalternas Fcirbunds
verkstdllandedirektor Pen t t i Kosta mo har
arbetspensionsanstalterna gett mera krediter till
l6nen inom utvecklingsomrAdena 6n andra fi-
nansieringsanstalter.

P ens i o ns/Ur s rikrin g sa k t ie b o I ag e t
Ilmarinen
Vid Ilmarinens bolagsstiimma 29. 5. 8l bevilja-
des professor Teivo Pentikdinen pi egen
begdran avsked frin medlemskapet i Ilmarinens
styrelse riknat frin l. I. 1982. Frin samma
datum blev ekonomidirektciren, ekon.mag.
Olavi Va k io invald i bolagets styrelse.

Bestikorno pd PS C : s mtissavdelning
understikta
Kunderna pi Pensionsskyddscentralens mdss-
avdelning ar betydligt 6ldre dn de arbetspen-
sionsfcirsdkrade i genomsnitt. Att si dr fallet
framgir av en vid forskningsavdelningen glord
utredning, som gdller situationen pi fyra olika
missorter.

De yngsta ildersklasserna 6r klart underre-
presenterade bland besokarna, medan de som
fyllt 65 Ar iir <iverrepresenterade. En av mdssav-
delningsbescikarna hade faktiskt redan fyllt 80
ir.

Minga av bescikarna kdnde redan till Pen-
sionsskyddscentralens registerutdragsservice.
Var tredje mdssbesokare hade tidigare fitt ett
utdrag.

Scindagen visade sig vara den avgiort populii-
raste mdssdagen.
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English Summary
Retirement on pension will become more
flexible if the recommendations made by the
Pension Committee are realised. The work of the
committee is reviewed by its secretary who is
the head of the Planning Department of the
Central Pension Security Institute.

The broad-based Pension Committee was
set up in 1977 to consider means that would
make retirement on pension more flexible,
taking into account individual differences
between persons approaching pension age. The
committee was instructed to find out how
disability, unemployment, reduced work input
and the strenousness of work affect retirement.
It was also to examine specilically the possibili-
ties of taking front-line service into account in
retirement on pension.

New forms of pension proposed by the com-
mittee are an occupational early pension, a
reduced pension before 65 (the present pension
age in the private sector) and a part-time
pension in accordance with the Swedish model.

The occupational early pension would be
granted to an insured person with a long history
of heavy and wearing work whose working
ability has bern lowered by ageing and who,
consequently, is essentially less able to cope
with his work. Another condition for the award
of an occupational early pension would be that
the subject has been employed in heavy work
for at least l0 of the last 15 years. The occu-
pational early pension would differ from the
present disability pension in that illness would
not be a condition for its award. The occupa-
tional early pension would equal the full employ-
ment and national pension in amount. The
committee estimates that approx. every tenth
of the 60---64 year old insured would be covered
by this benefit.

The retrospective earlier pension would apply
to both the national pension and the employ-
ment pension. The insured would be able to
draw his pension as wished before the age of65.
However, the pension drawn prior to pension
age would be permanently reduced.

The part-time pension would compensate for
a certain proportion of the lowering of earnings
when the subject moves from whole time to
part-time work. This pension has been popular
in Sweden.

In the opinion of the committee the possi-
bility of taking a part-time pension should be
reserved for pensions who have been actMty
employed for a long time. An advantage of the
part-time pension would be that the work imput
of the ageing person would diminish by degrees
and not abruptly as today. This concurs with the
observations made about ageing. The committee
estimates that every lOth of all insured aged
60 64 years would go ontoa part-time pension.

The committee has also suggested that a law
be enacted on early pensions for war veterans.
The pension would make it possible for persons
with front-line service to retire on pension before
the normal pension age if their working abfity is
impaired by a war injury or other disability.

If the proposal by the Central Pension Secu-
rity Institute to the Ministry for Social Affairs
and Health is implemented the employment
pension will be divided in Finland betwecn the
wife and husband if the marriage ends in divorce.

The division would apply only to the righ to
employment pension earned during the marri-
age. If, for instance, one of the married couple
during a marriage'of 25 years has earned an
employment pension amounting to 2,500 marks
per month and the other 500 marks per month
the employment pension entitlement of both
spouses for the duration of the marriage would
be 1,500 marks per month. In addition, both
would retain the pension entitlement earned
before marriage. Division of the employment
pension would not, according to the proposal,
apply to marriages of very short duration.
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