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Pensioneringen en lycka
eller en olycka?

En ilderspensionering sker i princip aldrig oviintat, medan
en invalidpensionering ofta kan vara den sista liinken i en
ling kedji av hdndelser men ocksi kan komma mycket
hasiigt pe. Hur som helst innebiir en pensionering alltid
en genomgripande foriindring i en minniskas tillvaro,
siikert en av de strirsta omstiillningarna i livet. En foriind-
ring till det biittre eller till det siimre? Varje miinniskas
levnadstide 2ir unikt, och varje sak kan ses ur si minga
olika synvinklar.

Alderspensionirerna - ca 12 procent av hela befolk-
ningen - bildar en betydande befolkningsgrupp i dagens
samhiille. De har sminingom funnit sin egen plats i sam-
h?illet. Pension6rsverksamheten, de olika sttidformerna f6r
pensiondrer och pensioniirsrabatterna dr bara nigra exempel
pi de fcirminer samhZillet erbjuder sina pensioniirer. Ocksi
milj<iplaneringen, planeringen av byggnader, vlgar, trafik-
medel och konsumtionsvaror, har blivit pensioniirsviinli'
gare dven om framstegen varit lingsamma. I detta hdnse-
ende har invalidpensiondrerna det betydligt siimre stiillt
tin ilderspensionirerna. De fcirras problem [r si ming-
skiftande att de inte i det allmiinna medvetandet kommit
att utgcira en specifik befolkningsgrupp pi sarnma s[tt som
ilderspension[rerna. Aven om vi har flera aktiva och
effelliva invalidorganisationer i virt land stir en miingd
arbetsoformcigrra mlnniskor utanfor deras verksamhets-
krets. Den fysiska miljon ter sig ofta lika besvlrlig eller
besv[rligare frir en invalid [n fcir en Aldring.

Ekonomiskt sett betyder en pensionering inte numera
lika stora omstiillningar som fcir lit oss siiga tio eller tjugo
ir sedan. En ensamstiende pensionlr, som fore pensio-
neringen hade en minadskjn pi I 500 mark (1 l'14 mk
efter avdrag av skatten) och som i arbetspension uppblir
minimipension, 36 procent, fir en totalpension om 1115
mark i minaden eller 74 procent av bruttoltinen; efter
skatteinnehillningen fir han lyfta I 032 mark eller 88
procent av sin nettol6n. En ung invalidpensionlr kan
siigas fi kompensation fcir sina sociala svirigheter sitillvida,
att beaktandet av de kommande arbetsir, som fcir hans
vidkommande blir ogjorda, vid utriiknandet av hans ar-
betspension kan hoja pensionen till 60 procents nivin. En
ensamstiende invalidpensiondr, vars minadslon varit
I 500 mark, har en nettopension om I 231 mark, vilket
utgir 105 procent av hans nettolcin. Den som efter en mi-
nadskin om 3 000 mark fir 36 procents arbetspension fir
efter avdrag av skatterna i hand l27l mark eller 60 pro-
cent av sin nettolcin, den som har 60 procents arbetspen-
sion fir i hand I 599 mark eller 77 procent av sin nettolcin.

Makes inkomst har betydelse frjr folkpensionen. Lit
oss ta ett exempel diir maken till en person, som efter en
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Inremedicirwrna
kan inte erscitta
psykiatrernn

mAnadslon om 3 000 mark fir 36 procents arbetspension,
f<irtjiinar 2200 mark i minaden. Pensionirens totala netto-
pension blir di I 104 mark eller 54 procent av nettolcinen,
medan den totala nettopensionen for en person med 60
procents arbetspension skulle vara I 644 mark eller 80
procent av nettolcinen.

Om man tar den troliga minskningen i konsumtions-
behov i betraktande, har genomsnittspensioniiren det inte
illa stiillt i f<jrhillande till sin tidigare utkomstnivi.

Det har gjorts en del underscikningar om mlnniskors
forviintningar infcir pensioneringen och om pensiondrernas
erfarenheter. Enligt ett resultat kinner sig endast var tionde
mlnniska os:dker infcir ilderspensioneringen. Pension6rerna
med familj ansig att livet hade blivit liittare niir arbets'
stressen fcill bort. De ensamstiende pensiondrerna hade
iterigen upplevt bortfallet av minskliga kontakter som
nigonting negativt. Vad hiilsotillstindet betrii"ffar har ut-
vecklingen i det relaterade underscikningsurvalet gatt i tvi
skilda iiktningar. Beroende pi arbetets art, levnadsftir-
hillandena och pensiondrens pe.rsonliga fcirutsiittningar har
det liittade arbetstrycket fitt en positiv eller negativ effekt,
lett till okad hiilsa eller upplevts som en levnadskris med
fcirsvagad hiilsa som ftiljd.

Alderspensioneringen ter sig alltsi fcir de flesta som
nigonting positivt, inte som ett ncidviindigt ont. Fcir inva-
lidpensioniiren 6r situationen en annan. Att fe ha sin ar'
betsfdrmiga intakt ar givetvis en lycka, men om arbets-
f<irmigan blir nedsatt och det kanske dessutom rider en
allmln brist pi arbete kan en invalidpensionering te sig
som ett lyckligt alternativ i trots av alla anpassnings-
problem.

Hur det riktigt iir att vara pensiondr vet vi - de for-
virvsarbetande, beslutsfattarna - tillsvidare alltfor litet om.
Vi miste oka virt vetande och ta stcirre hdnsyn till pen-
siondrerna vid samhiillsplaneringen. Det iir ncidvlndigt med
tanke pi samhdllsmoralen, men det iir forvisso inte mindre
nodviindigt om man ser rent materialistiskl pi saken:
av tvi 'improduktiva' pensiondrer blir den som inte trivs
i samhiillet med sina sjukdomar, sitt behov av stcid, sina
eventuella protester lingt dyrare for samhiillet dn den som
trivs och kdnner sig som en fullvlrdig medborgare.

Yrjd Larmola

St<irre h?insyn till psYkiatriska
synpunkter vid pensionsav'
gdrandena kr[vde PsYkiatrer'
na vid sina nyligen avhillna
diskussionsdagar, under vilka
man behandlade de mentala
sttirningarna som orsak till
arbetsof <irmiga.

Annu pa 50-talet tiinkte
man att psykiska symtom kan
bemiistras och diirfor blev det
ingen ersiittning. Nu har man
emellertid insett att t.ex. en
neuros ?ir en sjukdom bland
andra sjukdomar. Den socia-
la tryggheten har utvecklats
och trygghetstiinkandet har
vunnit allt stcirre gehtir. Sam-
tidigt i.ar ocksa llkarnas Yr-
kessk' -'klighet cikat.

Huvudparten av fdrsek-
ringsliikarna [r inremedicina-
re, konstaterade man vid dis-
kussionsdagarna. Inremedici-
narnas attityder, utbildning
och patientmaterial 6r annor-
lunda [n psykiatrernas. F<ir-
siikringsliikaren borde kunna
tilliigna sig nytt vetande. Aven
om den klassiska sjukdoms-
beskrivningen mihiinda iir be-
kviim for fors?ikringsltikaren,
tillfredssttiller den inte PsY-
kiatern. Miinniskan bcir ses
sidan hon [r.

Den psykiatriska sakkun-
skapen borde 2ignas sttjrre
uppm[rksamhet savil pi fiiltet
som vid pensionsavgcirande-
na, konstaterade psykiatrerna,
som ocksi fann det beklagligt
att det inte finns niLgon PsY-
kiater i pensionsndmnden.

P, L.
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PEKKA IHALAINEN

Om invalidpensions
beviljande sdsom delpension
eller full pension

Graden av arbetsoformdga iir inte detsam-
ma som tnvaliditetsgraden. Mojligheterna att
fortsiitta att qrbeta pdverkas ocksd av qndra
faktorer iin sjukdom, lyte eller skada. Den
forsta rtittsmedelsinslansen inom arbetspen-
sionssystemet, Peruionsniimnden, mdste ofta
viiga olika faktorer mot varqndra vid sina
avgoranden. Kanslichef Pekka lhalainen vid
Peruionsniimnden beriittar i sin artikel om
beslutsprocessen i iirenden rorande arbetso-
fdrmdga.

Nlr man tiinker pi de praktiska avgciran-
dena f,r de stadganden i arbetspensionsla-
garna, sorn innehiller en definition av be-
greppet arbetsoformiga, niimligcn 4 $ 3
mom. lagen om pension fcir arbetstagare och
4 $ 2 mom. lagen om pension fcir arbetsta-
gare i kortvariga arbetsfiirhillanden, de av-
gjort viktigaste stadgandena men samtidigt
mihiinda de stadganden som ger det stcirsta
rummet fiir tolkning. I synnerhet efter den
revidering av dessa stadganden som skedde
vid ingangen av ilr 1973 forefallEr wirighe-
terna att skapa en klar och enhetlig praxis
fcir avgcirandena i invalidpensionsdrenden
att ha okat. Den nuvarande definitionen
framhiver de sociala och ekonomiska syn-
punkternas betydelse vid bedcimningen av
nedsiittningen i en mlnniskas arbetsformi-
ga. Annu kan man dock inte tala om social
arbetsoform6ga som ett begrepp, eftersom
arbetsoformiga bdr vara en fdljd av en sjuk-
dom, ett lyte eller en skada for att ge rltt
till invalidpension.

Att det blev svirare att faststiilla arbets-
ofrirmiga efter den ovanndmnda reformen
berodde pi att de arbetsofcirmcigna nu kun-
de fi antingen full invalidpension eller del-
pension. Di delpensionen i regel utg<ir hiilf-
ten av den fulla pensionen eller av invalid-
pensionen enligt den gamla definitionen,
potingterades vid reformen att syftet inte va-
rit att iindra fcirutsiittningarna fcir utfiende
av full pension. Den enda avsikten hade va-
rit att rika systemets smidighet si att en miin-
niska med rett till invalidpension kunde dra
nytta av sin iterstiende arbetsfcjrmiga, var-
vid de negativa effekterna av inkomststink-
ningen skulle kompenseras ay delpensionen.

Det ligger alltsi ingqnting lagvidrigt i den
omstiindigheten, att en miinniska fir full in-
validpension fcir en sjukdom av en viss svir-
hetsgrad medan en annan fir delpension for
samma sjukdom med samma svirhetsgrad,
fcirutsatt att deras forhillanden annars 6r
olika i nigot vdsentligt avseende.

I praktiken fcirefaller det emellertid ibland
att ha blivit si, att delpensionsalternativet
viiljs som nigot slags kompromiss ndr en
sjukdom inte dr tillrflckligt svir fcir att be-
rlttiga sokanden till full invalidpension. Det-
ta tiinkesiitt, enligt vilket skillnaden mellan
full pension och delpension ses om en skill-
nad i sjukdomens svirhetsgrad, 6r inte en'
ligt min uppfattning forenligt med de prin'
ciper, som fordes fram i samband med de nya
stadgandenas ikrafttriidande ir 1973. Tlnke-
siittet har nigonting gemensalnt med det all-
miint fcirdcimda "procenttdnkandet", enligt
vilket 40 /6 medicinsk invaliditetsgrad skul-
le ge riitt till delpension och 60 /o medicinsk
invaliditetsgrad riitt till full pension.

BEDdMN ING AV ARBETSFdRM TGA
INTE DETSAMMA SOM BEDAMNING
AV PENSIONENS BELOPP
Stadgandena om bestiimmandet av arbets-
ofrirmiga och stadgandena om utbetalningen
av invalidpension i form av antingen full
pension eller delpension ingir i arbetspen-
sionslagarna i tvi skilda paragrafer. Fcir att
istadkomma en klar och enhetlig besluts-
praxis borde vi dlrfor enligt mitt fcirmenan-
de skilja it avgtirandet rcirande arbetsofcir-
migas bestdmmande och avgcirandet rorande
utbetalning av full pension eller delpension.
Det betyder givetvis inte, att det borde sti
utsatt i pensionsbeslutet att det varit fraga om
tvi skilda avgciranden.

Eftersom arbetsofcirmiga enligt arbetspen-
sionslagarna alltid miste ha en medicinsk
grundval, miste avgciraren fcirst besvara fri-
gan huruvida srikanden trots sin sjukdom
kan klara av sitt tidigare arbete. Ocksa ett
annat med beaktande av de i lagen niimnda
synpunkterna (utbildning, ilder etc.) liimp-
ligt arbete kan komma i friga, fcirutsatt att
fortjiinstnivin uppgir till over 3/5 av den

5



tidigare nivin. Rent allmiint kan det s?igas,
att ju hogre utbildning och ju liingre arbgts'
historia i samma arbete en mlnniska har
desto sndvare blir det yrkesbegrepp som till'
Itimpas vid bedomningen av hennes m<ijlig-
hetel att anvlnda sin iterstiende arbetsfor'
miga i ett annat arbete iin det tidigare. Om
det kan konstateras, att en miinniska pi
grund av sjukdom inte mera ftirmir udora
iitt tidigare arbete och inte heller nigot an-
nat motsvarande arbete, har ett pensionsfall
som ger rett fll invalidpension intriiffat.

Fcirst efter det ovan relaterade avgcirandet
blir det aktuellt att avgora om invalidpension
bor vara en full pension eller delpension. I
detta skede bor avgoraren enligt min mening
giira ett konkret frirscik att ange ett arbete,
diir vederbcirande kan anvinda sin iterstien-
de arbetsfcirmiga, med beaktande av de i
lagen nimnda bedrimningsgrunderna (utbild'
ning, ilder, bostittningsforhillanden etc.).
Om sadant arbete inte finns "tillgiingligt"
(lagens uttryck), bcir s<ikanden beviljas full
invalidpension oberoende aY om sjukdomen
skulle m<ijliggcira annat arbete iin sadant
som motsvarar xikandens tidigare arbete'

Av det ovan sagda friljer att ett diligt sys-
selsiittningsliige inte automatiskt leder till en
hiijning av procenten beviljade invalidpen'
sioner. Den fcirsta bedrimningen av arbets-
fcirmigan innebdr ju en gr[nsdragning mel-
lan invaliditetsfall och sysselsiittningsfall.
Diremot borde delpensionernas andel av
samtliga beviljade invalidpensioner minska
nlr sysselsittningsliiget [r diligt. Att ftjreta'
gare oftare dn andra beviljats delpension
forefaller inte obefogat, om man betiinker
att de i minga fall har miijlighet att med
liimpliga arrangemang anvdnda sin iterstien-
de arbetsformiga i sitt eget fciretag.

OLIKA KOMPONENTER I
BEG REPPET A RBET SOF 6 RM AGA
ACCENTUERAS I OLIKA FALL
Det iir naturligt att man vid bedomningen av
en mdnniskas arbetsfdrmiga miste iigna
uppmirksamhet it nigot olika synpunkter
beroende pi om scikanden arbetar eller inte
vid anscikningstidpunkten. Dessutom utgcir

fciretagarna en kategori for sig.
Ntiien miinniska som ftirvlrvsarbetar an'

sciker om pension, emedan hon anser att
hennes fOrtjiinstnivi har sjunkit pi grund av
sjukdom, iir det centrala problemet att kon-
siatera orsakssambandet mellan sjukdomen
och inkomstminskningen. Vid denna bedtim'
ning intar den i avgcirandet deltagande ltika'
ren givewis en central stiillning. Om ett or-
sakssamband kan konstateras, beror beslutet
hiirefter pi resultatet av en jtimftirelse mel'
lan den tidigare och nuvarande inkomst-
nivin.

Det vanligaste och samtidigt det mest
problematiska fallet dr en mlnniska som inte
irbetar nir hon ans<iker om pension och som
uppger att detta beror pi sjukdom. Vid be'
d6mningen av scikandens arbetsfcirmiga har
man tillgang till dels en av liikarutlitandena
framgiende utredning av begrdnsningarna i
srikandens arbetsfcirmiga och dels en utred-
ning av scikandens tidigare arbetserfarenhet.
Om man kommer fram till att sokandens
frinvaro fran arbetslivet snarare beror pf,
andra faktorer 2in sjukdom, iir stjkanden inte
arbetsoformcigen i den mening arbetspen-
sionslagarna avser. Di iir det i allmiinhet
fraga om ett sysselslttningsproblem. Om ms
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dicinska omstiindigheter iterigen hindrar stj-
kanden frin att utfora sitt tidigare arbete el-
ler nigot annat motsvarande arbete, gir be-
dcimningen in i sitt andra skede. Di tir de
i lagen niimnda omstiindigheterna utbildning,
yrke, bosiittningsftirhillanden etc. samt ar-
betsmarknadsl[get centrala bedcimnings-
grunder. I det sammanhanget borde man en-
ligt min isikt f?ista stor vikt vid arbetskrafts-
myndighetens intyg civer m<ijligheterna att
placera srikanden i arbete.

Betriiffande foretagare iir det ofta svirt
aft fi en tillforlitlig utredning av foriindring-
arna i frirtjiinstnivin eller eventuellt arbete
i fciretaget i det fall att fciretaget fortstitter
sin verksamhet i ofcirminskad skala. Dirftir

SCIEMA ovER AvcdRANDENA t INVALtDpENsIoNsFALL

L----] bedomninacD t fffia haad utgat flin lekaruttitaDdenl

miste man vid arbetsformigans bedomning
stoda sig exceptionellt starkt pe utredningar'
na i ltikarutlitandena. Om fciretaget 6r av
det slaget, att fciretagaren kan ha nytta re-
dan av en obetydlig arbetsf<irmiga, kan sjuk'
domens svirhetsgrad vara direkt avgorande
fcir om full invalidpension eller delpension
skall utbetalas. Fcir att istadkomma en klar
bslutspraxis borde man emellertid enligt min
mening ocksa i dessa fall ftirst bed<jma de
av friretagarens sjukdom beroende begrlns-
ningarna i mojligheterna att utfcira det ti-
digire arbetet eller motsvarande arbete och
friist diirefter avgcira fragan huruvida full
invalidpension eller delpension borde utbe-
talas.

1
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MARTTI HANNIKAINEN

Hur bestrims orbetspensions-
ftrscikringsavgften?

Frdgan om pensionsskyddets finansiering har
under de senaste tiderna vartt foremdl fdr
livlig offentlig debatt. Det storsta intresset
har den tillsvidare helt oppna frdgan om den
kommande f ol k pensionsref ormens f inansie-
ring viickt. Samtidigt har man emellertid
ocksd, niirmast pd grund av den fordrojda
hogkonjunkturen, varit bekymrad over fi-
nansieringen av de kraftigt okande arbets-
pe ns i o ns ko s t nad e r na. D e b at t e n har i nt e allt i d
varit saklig. Tydliga tendenser att |verdriva
arbetspensionsfondernns storlek har kunnat
fc)rmiirkas. Krav pd en tillfiillig siinkning av
fdrsiikringsavgifterna for dr 1980 pd samma
siitt som under dren 1978 och 1979 har ocksd
framfdrts. Det iir dtirfor angeliiget att upplysa
Arbetsperutonstidningens liisare om de prin-
ciper, enligt vilka arbetspensionsforstikrings-
avgif tens storlek bestiims.

OM P RINCIPE RN A Fd R PEN SION S-
SKYDDETS FINANSIERING
Ett pensionssystem kan finansieras pi i prin-
cip tvi olika siitt, enligt ett fordelningssys-
tem eller enligt ett fonderande system. I fcir-
delningssystemet uppbiirs hela tiden just sa
mycket forsiikringsavgifter att det riicker fcir
tiickande av de pensions- och forvaltnings-
kostnader som vid cigonblicket i fraga for-
faller till betalning. Vid folkpensionernas fi-
nansiering fciljer man i stort sett denna prin-
cip. I ett fonderande system uppbiirs diir-
emot i fcirsiikringsavgifter Arligen ett si stort
belopp, som i sinom tid kommer att behcivas
fcir bekostande av det pensionsskydd som
uppkommit under Aret i friga. I det fonde-
rande systemet bekostar varje generation si-
ledes sina egna pensioner.

I det fonderande systemet uppbiirs i for-
siikringsavgift med tanke pi den uppkomna
pensionsskyddsokningen alltid ett belopp,
som i medeltal fcirslir frjr de senare pen-
sionskostnaderna. Lit oss belysa saken med
ett exempel. Vi utgir ifrin att vi har en pen-
sionslag som omfattar l0 000 3O-iriga ar-
betstagare, fcir vilka under ett irs tid upp-
kommer rett till en minadspension om tio
mark. LiLt oss anta att 7 800 av dessa arbets-

tagare lever fram till pensionildern. Di borde
av de 10 000 arbetstagarna i forsiikringsav-
gift f<ir ilderspension uttas ett belopp, som
skulle r[cka till fcjr utbetalning av 10 marks
pension till 7 800 pensionstagare frin pen-
sioneringstidpunkten fram till deras d<id. Vid
avgiftens utrdknande beaktas 6ven att den
uppburna avgiften tack vare den beriiknings-
grundsrdnta som kommer med i bildenhinner
mingdubblas innan arbetstagarna uppnir
pensionsildern.

Den med fcirsiikringsavgiften sammanhiing-
ande ber?ikningsgrundsr[ntan motsvarar i
sj2llva verket bankriintan. Pi frirsiikringsav-
giften rflknas en rdnta av samma storlek som
det belopp som skulle uppsti om pengarna
var placerade pi ett bankkonto fram till pen-
sionsildern, om bankens riintefot skulle vara
av samma storlek som bertikningsgrundsriin-
tan (5 lo enligt APL). Pi banken borde dock
fcir ilderdomen deponeras mera tin det be-
lopp som miste betalas i f<irsiikringsavgift
fcir ett motsvarande skydd, emedan inom fcir-
siikringen vid avgiftens bestdmmande beak-
tas att en del av de fcirsiikrade inte hinner
fi nigon pension.

Arbetspensionernas finansiering sker en-
ligt ett system som utgdr ett mellanting mel-
lan ett fordelningssystem och ett fonderande
system, ett delvis fonderande system. Denna
lcisning har man stannat fcir av bl.a. den an-
ledningen att ett renodlat fonderande sys-
tem under systemets fcirsta tider skulle ha
medfcirt overmiiktiga arbetskraftskostnader
fcir arbetsgivarna och ett renodlat fcirdel-
ningssystem iterigen pi grund av systemets
successiva inforande ett fullstiindigt 6verfo-
rande av pensionskostnaderna till senare ir
och en brant kostnadsstegring i framtiden.

Inom arbetspensioneringen bekostas enligt
huvudregeln den okning av pensionsskyddet,
som uppkommer for en arbetstagare under
ett ir bertiknat efter lcinenivi.n for iret i fra-
ga, enligt fonderingsprincipen. T.ex. de tik-
ningar av pensionsutgifterna, som beror pi
en hojning av lcinenivin efter forsiikrings-
iret och pi indexjusteringar under pensions-
tiden, bekostas ddremot enligt fdrdelnings-
principen.
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AP L-F 6 RS AK RI N G S AV GI FT EN
Forsiikringsavgiften utriiknas enligt beriik-
ningsgrunder som faststiillts av social- och
h?ilsovirdsministeriet.

For storarbetsgivare eller foretag med
minst 50 APl-f<irslkrade anstiillda dr av-
giftens storlek beroende dels av arbetstagar-
nas antal och dels av deras ilder, kon och
kjn. F<jr smiarbetsgivare har avgiften diir-
emot fcir alla arbetstagare faststiillts till en
viss jtimnstor andel av arbetstagarens lcin.
Detta 6r befogat emedan slumpen kan spela
stor roll nlr det glller arbetstagarnas ilders-
struktur hos smiarbetsgivare, varvid en av
ildern beroende avgift i vissa fall kunde bli
oskiiligt stor. Avgiftsprocenten fcjr smiar-
betsgivare faststiills irligen si att den blir av
samma storlek som avgiftsprocenten for stor-
arbetsgivare uppskattas till.

Ftirsiikringsavgiften frir APl-minimi-
skyddet bestir av fciljande delar: ilderspen-
sionsdel, invalidpensionsdel, familjepensions-
del, underhillskostnadsdel, avgif tsf <irlustsdel,
Pensionsskyddscentralens kostnadsdel och
utjiimningsdel.

,TLDERSPENSIONSDEL
Alderspensionsdelens storlek dr beroende

av vederbcirandes ilder och kon. Med den-
na del bekostas den cikning av ilderspension,
som uppkommer under ett irs tid, d.v.s.
1,5 /o av irslcinen. Avgiftens storlek mot-
svarar den i enlighet med den i forsta
stycket relaterade fonderingsprincipen utrdk-
nade kostnaden fcjr framtida ilderspensions-
skydd. Alderspensionsdel uppb[rs inte fcjr
arbetstagare som fyllt 55 ir. Alderspensions-
delens storlek varierar fcir kvinnor mellan
0 och 9,3 f6 och fcir miin mellan 0 och 7,0 to
av irslcinen.

INVALIDPENSIONERNAS
BEKOSTANDE
Invalidpensionernas bekostande 6r beroende
av antalet arbetstagare i en arbetsgivares
tjiinst. Nii.r det giiller fciretag med fdrre ar-
betstagare iin 300 svarar fciretagens arbets-
givare gemensamt frir kostnaderna. Fcirsiik-
ringsanstalten uppbiir av dessa arbetsgivare

en av de forsiikrades ilder beroende, lcinre-
laterad invalidrisksavgift.

Fciretagen med civer 600 anstiillda bekos-
tar ddremot sjiilva sina med full effekt ut-
giende invalidpensioner med undantag av
indexjusteringarna under pensionstiden, som
bekostas gemensamt med medel frin forsiik-
ringsavgiftens utjtimningsdel. Tekniskt har
detta ordnats si, att fcirsiikringsanstalten di
invalidpension brirjar utgi av arbetsgivaren
uppbiir en fcjrslkringsavgift som motsYarar
invalidpensionens fcirsiikringsmatematiskt ut-
riiknade kapitalviirde, d.v.s. det belopp som
enligt uppskattning allt som allt kommer att
utgi frir invalidpensionstiden med undantag
av kommande indexjusteringar. Den upp-
burna avgiften fonderas fcir utbetalningen av
de framtida raterna av pensionen i friga.
Under den tid pensionen utgir justerar fcir-
sikringsanstalten irligen pensionens kapital-
vdrde och uppbiir av arbetsgivaren ytterliga-
re f<irsiikringsavgift eller iterbiir till honom
f<irsiikringsavgifter si att den iterstiende
fonden ut<ikad med beriikningsgrundsenlig
rdnta vid varje tidpunkt dr av sarnma stor-
lek som pensionens kapitalv[rde.

dVRIGA DELAR
Om antalet anstiillda i ett f<iretag iir 300-

600, bekostas invalidpensionerna delvis soli-
dariskt och delvis per foretag.

Forsiikringsavgiftens familjepensionsdel iir
beroende av arbetstagarens kcin och 6lder.
Den utgcir fdr kvinnor 0,3 fo av irslcinen och
fcir miin beroende pi Aldern 0-2,9 lo av
irslcinen.

Underhillskostnadsdelens storlek ir rela-
terad till arbetstagarnas lcinesumma. Den 6r
mindre ju strirre ifrigavarande lcinesumma
dr. Dess storlek varierar ir 1979 frin 0,2 till
0,4 fo av arbetstagares irslcin.

Med avgiftsfcirlustsdelen bekostas ftirlus-
terna pi grund av icke-influtna f<irsiikrings-
avgifter. Storleken av denna del iir fcir stor-
arbetsgivarna 0,05 fo.

Med Pensionsskyddscentralens kostnads-
andel finansieras Pensionsskyddscentralens
verksamhet. Denna del utgcir ir 1979
0,096 % av irslcinerna.
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Med fcirsiikringsavgiftens utjiimningsdel
bekostas de av fcirdelningssystemet fcirut-
satta, pfl pensionsanstalternas gemensarnma
ansvar stiende pensionsdelarna, bl.a. de av
indexj usteringarna orsakade pensionsutgifts-
<ikningarna. Utjiimningsdelen utgcir en av ar-
betstagarens ilder och kcin beroende andel av
irslcinen. Dess storlek varierar for mdnnen
mellan 0,4 och 123 qo och fcir kvinnorna
mellan 0,7 och l2,l7o av irslcinen.

Ocksa smiarbetsgivarnas avgift innehiller
de ovanndmnda delarna, men deras storlek
har di faststiillts si att totalavgiften utgcir en
av arbetstagarnas ilder och krin oberoende
jdmnstor procent av lcinema.

EXEMPEL
Nedan fciljer nigra exempel pi den av

ovanndmnda delar bestaende f<jrsiikringsav-
giftsprocenten enligt APl-minimiskyddet
for ir 1979:
Alder SmAarbetstagare Storarbetstagare

kvinnor mdn kvinnor mdn
20 12,0 12,0 9,4 9.030 12,0 12,0 I1,3 10,840 tz,o 12,0 12.5 12.4
50 12,0 12,0 14,4 14,4
60 t2,0 12,0 15,3 15,3

avgift som uppbiirs i ir utgor ll,7lo av lo-
nerna.

FyPL- OCH LFqPL-
FdRSAKRINGSAVGIFTEN
Bide FoPL-och LFciPl-systemets finansie-
ring baserar sig pi partiell fondering. Fcir-
slkringsavgiften faststiills irligen till samma
storlek som avgiften f<ir APl-minimiskyddet
i medeltal uppskattas till. Fcirs[kringsav-
giften fdr fciretagare med smi inkomster har
dock blivit nedsatt.

FdPL- och LFciPl-avgiftsprocenten [r ir
1979 12. Med beaktande av nedsdttningarna
frir fciretagare med smi inkomster 6r de
genomsnittliga avgiftsprocenterna: FdPL
10,'l % och LF<iPL 4,8 %.

Staten har frin forsta borjan deltagit i
LF<iPl-systemets finansiering genom att be-
kosta hllften av LF<iPl-pensionsutgifterna.

Fcirsiikringsavgiftsfonderna har till friljd
av den kraftiga cikningen av pensionsutgifter-
na inom fciretagarpensionssystemen krympt
si att finansieringen av FoPL- och LFoPL-
systemen fcjr ndrvarande sker i stort sett en-
ligt fdrdelningsmetoden. Den del av pen-
sionsutgifterna som fcirs?ikringsavgifterna in-
te 6cker betalas ay staten. Ar 1979 miste
staten delta ocksa i FoPl-pensionsutgifter-
nas bekostande.Med anledning av den tempordra siinkning-

en av fdrsiikringsavgiftema frir iren 1979
och 1978 uppbiirs en del av fcirsdkringsav-
giften for dessa ir under iren 1980-1983.
Dirfor dr den fcirsiikringsavgift som skall
uppb2lras i ir 0,3 procentenheter mindre [n
de ovannd.mnda siffrorna anger och alltsa i
medeltal 11,7 % av lcinerna.

APl-f<irs?ikringsavgiften frir minimi-
skyddet betalas alltid av arbetsgivaren.

K A P L-F A RS,{KRINGS AV G I FT EN
KAPl-pensionernas finansiering baserar sig
likasa pi partiell fondering. KAPL-fors[k-
ringsavgiftsprocenten [r densamma fcir alla
arbetstagare. Den f<ir ir 1979 faststiillda
KAPl-avgiften utgjorde 12 /o av arbetsta-
garnas loner. Ocksa uppborden av KAPL-
forsiikringsavgiften har uppskjutits si att den

ARBETSPENSIONERNAS
FINANSIERING AR ]978 OCH
F IN AN SI ERIN GSUT SI KT E RN A
Fciljande frirhandsuppgifter frin ir 1978 ger
en god bild av arbetspensionernas finansie-
ringsliige.

Miljarder mk
Pensionsutgifter 3,5
F<irvaltningsutgifter 0,2
Pensionsansvarets rikning 2,7

Utgifter sammanlagt 6,4

Forsiikringsavgifter
Fondavkastning

Miljarder mk
4,5
1,4

l0

Inkomster sammanlagt 5,9



An sv ar sft r de lnin g s sy s t e m e t
mom

Den inom arbetspensionssystemet anlitade
ansvarsfordelningstekniken iir en foljd av
vissa avgoranden som fattades redan vid
systemets inforande. Tekniken hat emeller-
tid visat sig vara anviindbar ocksd vid verk-
stiillandet av de iindringar som med tiden
gjorts i arbetspensionslagarna, konstaterar
artikelforfattaren, som iir aktuarie vid pen-
sionsf or sii kri ngs b ol aget Kal erv o.

Utgifterna for arbetspensionssystemet civer-
steg alltsa inkomstema med ca 0,5 miljarder
mark. Underskottet berodde framfcir allt pi
den med en undantagslag genomfdrda f<ir-
siikringsavgiftssiinkningen, som innebar att
en del av avgifterna skulle uppb?iras senare.

Av de nuvarande utgifterna for arbets-
pensionssystemet har ca tvi tredjedelar tdckts
med fcjrsiikringsavgifternas utjiimningsdelar.
Fonderingsgraden dr siledes frirhillandevis
lig. Om fcirs[kringsavgiftsnivin inte hdjdes
skulle de finska arbetspensionsfonderna even-
tuellt vara uttcimda redan vid ingflngen av
ir 1990, och senast di skulle vi sti infrir en
radikal h<ijning av avgifterna. Fiir j2imftirel-
sens skull kan det ndmnas att de svenska
arbetspensionsfonderna, de s.k. ATP-fonder-
na, utan nigra avgiftsf<irh<ijningar skulle
r[cka till fcir utgifternas tiickande fram till
omkring ir 2010. Det har berdknats att for-
siikringsavgiftsnivin inom arbetspensione-
ringen borde uppgi till ca 25-30 fo av lo-
nerna fcir att avgiften skall riicka till frir pen-
sionsutgifterna efter systemets inledande fas.
Det betyder att avgiftsnivAn minst mAste fcir-
dubblas inom de niirmast f<iljande tjugo-
trettio Aren.

Av det ovan sagda kan vi dra den slut-
satsen att arbetstagarnas pensionsskydd
mycket liitt skulle raka i fara, om arbetspen-
sionsavgifterna som en fciljd av en kortsynt
politik skulle bli spelbrickor i det konjunk-
turpolitiska spelet.

Det av Pensionsskyddscentralen ombestirj-
da ansvarsfcirdelningssystemet utgor en
mycket viktig del av arbetspensionssystemet.
Fcir pensionsanstalternas anstiillda betyder
ansvaisfcirdelningen oftast mekanisk pro-
duktion av statistik, uppdelning av pensioner
i olika delar och erltiggande eller mottagan-
de av ansvarsfcirdelningsbetalningar. Det iir
mera vdllan man har anledning att begrunda
ansvarsftirdelningssystemet i dess helhet, sys-
temets samband med finansieringen inom ar-
betspensionssektorn eller dess betydelse f<ir
den decentraliserade organisationen.

ANSVARSFdRDELNINGS.
FdRF ARAN DET MOT B AKGRUN DEN
AV DE FdRSTA AVGdRANDENA
Rd RAN DE PENS/ONSSY ST EMET
Det nuvarande ansvarsfcirdelningssystemet
baserar sig pi de avgciranden som gjordes
i samband med arbetspensionssystemets in-
forande i borjan av 1960-talet. Som forsta-
rangsfrigor sag man pensionsrlttens kvar-
stiende om ett arbetsforhillande upphor f6re
pensionsfallet, d.v.s. riitten till fribrevspen-
sion, ordnande av inflationsskydd for saviil
lopande pensioner som fribrevspensioner
samt bevarandet av en decentraliserad orga-
nisation som garanterar arbetsgivaren olika
valmcijligheter. Innan APL och KAPL hade
tillkommit hade minga arbetsgivare ju an-
ordnat sina arbetstagares pensionsskydd an-
tingen genom att grunda en pensionsstiftelse
eller genom att fcirsiilira arbetstagarna i en
pensionskassa eller ett forsiikringsbolag.

Pensionsnivin i det nya pensionssystemet
skulle for de iildsta ildersklassernas vidkom-
mande ha blivit ganska lig r[knad enligt den
normala tillviixtregeln. Dirfor piskyndades
tillv[xten genom specialstadganden rcirande
gamla ildersklasser. En arbetstagares pen-
sionsskydd miste i det nya systemet garan-
teras [ven i det fall att arbetsgivaren eller
pensionsanstalten skulle bli ofcirmcigen att
fullgrira sina fcirpliktelser. Att pensionsdren-
denas behandling blev smidig var likasi an-
geliiget.

F<irsiikringspremiens nivi fick inte i det
nya systemet bli alldtir hcig. Systemets finan-
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siering skulle ske enligt en kombinerad fon'
derings- och f<irdelningsmetod.

Den pi fordelningssystemet baserade de-
Ien av pensionsskyddet skulle bekostas soli-
dariskt. Dirfcjr miste man skapa regler for
uppdelning av de pensionsutgifter som skul-
le bekostas gemensamt pi pensionsanstalter-
na. Fcir att kunna garantera en smidig be-
slutsprocess behovde man ett gemensamt
centralregister och en <iverenskommelse om
hur de pensionsrater som anstalterna betalar
fcir varandra skall uppklaras. Stadganden
hdrom ingir fdr APL:s del i 12 $ och for
KAPL:sdeli9$.

Efter arbetspensionslagarnas tillkomst har
de undergitt frir?indring i minga olika om-
gingar. Det omfattade ansvarsfdrdelnings-
och finansieringssystemet har visat sig vara
synnerligen anvdndbart vid dessa iindringars
genomfcirande. Som exempel kan h[r niim-
nas infcirlivandet av ett f amiljepensionsskydd
med systemets fcirminer till en borjan pi
en helt solidarisk grund och senare endast
delvis solidariskt bekostat, de upprepade
nivifdrhojningarna och uppklarandet av de
pi pensionsanstalternas ansyar stiende
fllderspensionsrater som anstalterna betalat
fcir varandra. Vid ingingen av f,r 1970 in-
lemmades fcirmAnerna enligt tvAL helt nya la-
gar, lagen om pension fcir foretagare och
lagen om pension fcir lantbruksforetagare, i
ansvarsf 6rdelningssystemet.

AN SV A RSF d RDE LN IN GS SY ST EM ET S
UPPBYGGNAD
Utredningen av principerna fcir ansvarsfcir-
delningen giiller i fortsittningen endast
grundpensionsskyddet i APL-KAPL-sys-
temet. Pensionssystemen fcir foretagarna och
lantbruksf<iretagarna kan vad grundskyddets
ansvarsfcirdelning betriiffar anses som fcjr-
enklade specialfall som ingir i funktions-
mallen frir APL-KAPL-systemet.

I FriPl-pensionerna ingir inte nigon del
som skulle sti pi en enskild pensionsanstalts
eget ansvar, s.k. fonderad pensionsdel. An-
svarsfcjrdelningssystemets enda uppgift blir
att samla ihop den inom systemet utbetalda
F<iPl-pensionsutgiften och dela upp utgiften
pi de pensionsanstalter som bedriver FoPL-
verksamhet. Di de av pensionsanstalterna
uppburna avgifterna i dagens liige inte t2icker
pensionsutgifterna och underhillskostnader-
na, erllgger staten genom ansvarsfcirdelnings-
systemet den felande delen av pensionskost-

naderna.
LFtiPl-pensionerna stAr iterigen helt och

hillet pi Lantbruksf<iretagarnas pensions'
anstalts ansvar. Pensionsanstalterna debite'
rar genom ansvarsfrirdelningen Lantbruks-
fciretagarnas pensionsanstalt f<ir de LF<iPL'
pensioner de betalat. Uppklarandet sker se'
dan i samband med APL-KAPL-ansvars-
f<irdelningens uppklarande.

APL-KAPL-ansvarsf cirdelningssystemets
uppgifter kan indelas pi ftiljande s?itt:

l. Uppklarande av kostnadsfordelningen for
de solidariska pensionsutgifterna och vis'
sa andra utgifter.

2. Indrivning av de av en pensionsanstalt
betalda, pi en annan pensionsanstalts an-
svar stiende pensionsraterna hos den an-
svarande pensionsanstalten.

Till den fcirsta gruppen htjr de pensioner
och pensionsdelar, som inte i enlighet med
det pi partiell fondering baserade finansie-
ringssystemet tiicks med medel fran de f<ir'
siikringstekniska fonderna. Bland dem kan
hlr ndmnas de iildsta ildersklassernas ilders-
pensioner samt ilderspension som upp-
kommer f<ir forsiikrad efter det 54 levnads-
iret, indexfcirhtijningarna av pensioner, ar-
betslcishetspensionerna och familjepension-
erna efter forminslitare som avlidit fore 1. 1.
1971. Detaljerade regler fcjr hur pensionerna
indelas i en del fcjr vilken pensionsanstalten
sjilv ansvarar och gemensamt bekostade de-
lar ingar i Pensionsskyddscentralens direlctiv
om ansvarsfcirdelningen.

Den andra gruppen bestir av de pensions-
rater, yars uppklarande ii.r en ftiljd av den
omfattade principen om sista pensionsan-
stalt. Pensionen beviljas alltid av den pen-
sionsanstalt, d[r den forsiikrade senast var
fcirsiikrad. Pensionsanstalten avgcir pensions-
irendet bide for sin egen del och fiir de ti-
drgare forvlrvade fribrevens vidkommande
och betalar ut hela pensionen till pensions-
tagaren. Eventuella i pensionen ingflende
rater som star pi en annan pensionsanstalts
ansvar uppbiir den sista pensionsan-
stalten via ansvarsfcirdelningssystemet. Till
denna grupp kan dven uppklarandet i an-
slutning till APl-grundskyddet och de fon-
derade delarna av KAPl-ilderspensionerna
hiinfciras, lven om det sker avskilt frin de
ovanndmnda pensionsdelarnas uppklarande.

Med tanke pf, fortsiittningen av vir fram-
stiillning betecknar vi de ovanniimnda pen-
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sionsdelarna som en pensionsanstalt sjiilv
har att svara fcir med ER, de pensioner som
en pensionsanstalt utbetalat men som stir
pi indra pensionsanstalters ansvar med ERM,

de ilderspensionsdelar som skall bekostas
gemensamt med ErA och ovriga pensioner
och pensionsdelar som bekostas gemensamt
med ErB.

Ansvarsfcirdelningen uppklaras irligen.
For kalenderir v blir utredningen klar fcire
slutet av november f<iljande kalenderir. Fcir
detta har varje pensionsanstalt i delat upp
de under ir v utbetalda pensionem& ir
i de ovann[mnda delarna eller v

ir = iER* iETA+ iETB + iERM

O"n ,olfu pensionsutgitt som skall be-
kostas gemensamt fis for hela systemets del
genom att addera ihop pensionsutgiftema

iFTA och iErB. for de olika pensionsan-
VV

stalterna som sKall utjimnas. De hZirigenom

uppkomna totala pensionsutgifterna f ie]A

-r-18 |

och 4 E,- skall fcirdelas mellan de till sys'

temet hcirande anstalterna.

Med anledning av systemets finansierings'
siitt ingir i fdrsiikringspremien en s.k. ut-
jiimningsdel Pr, varmed utgiften ftir de pen-
sioner som skall bekostas gemensarnt bor
tiickas. Den del av Pr, som inte anvinds for
betalning av pensionsutgifter som skall ut-
jiimnas, overfbrs dll utl2imningsfonden Vr.
En pensionsanstalts totala premieinkomst
betecknas med P.

ANSVARSUPPDELNINGEN
Uppdelningen av ilderspensionsutgift som
skall utjiimnas pi pensionsanstalterna sker i
proportion till de sammanlagda beloppen av
utjiimningsfonderna VI_, och utjiimnings-
delarna pT Pensionsanstalten i:s andel
iaA au den ilderspensionsutgift som skall

ipr 
)

Uppdelningen av de civriga pensionsutgifter
som skall utjiimnas sker iterigen i propor'

tion till inkomsterna Pu , varvid pensions'

anstalten i:s andel iaB au utgiftenf i'l%om

skall utjiimnas iir v I

i_
Prt

I praktiken fungerar ansvarsfcirdelningen
si att en pensionsanstalt underrdttar Pen'
sionsskyddscentralen om beloppen av de
pensioner som den betalat och sorn skall be-

kostas gemensamt isTA och iETB samt om

storheterna ior , i;r och ip . Pensions'
V V-l V

skyddscentralen samlar ihop uppgifterna
och faststiiller enligt den ovan relaterade
principen pensionsanstaltens andelar iaA

och isB , d.v.s. betalningen f<ir de pensioner

som bekostas gemensamt. Om betalningut
civerskrider det sammanlagda beloppet av
de av pensionsanstalten utbetalda pensioner

som skall utjiimnas |ETA + iETB , erl?igger

pensionsanstalten skillnaden till ansvarsfdr'
delningen. I motsatt fall fir pensionsanstalten
gottgorelse for skillnaden mellan pensions-
utgiften och betalningen.

UT GIFT ERN A F dR iN DRING A R
I DE ALLMINNA BERAKNINGS-
GRUNDERNA UTIiMNAS
En till den fcirsta gruppen h<irande viktig
uppgift fcir ansvarsfcirdelningssystemet dr att
skrita utjiimningen av s.k. allmiinna utgifter,
d.v.s. utgifter fcir lndringar i de f<ir alla an'
stalter gemensamma beriikningsgrunderna.
Som ett exempel kan vi ta ilderspensioner'
na och mortalitetsgrunden. Ndr en ilders'
pension begynner dr pensionsanstalten
genom sin ilderspensionsfond beredd pi att
betala ut pensionen. Med tiden kan fonden
emellertid visa sig vara otillrticklig. Niir
mortaliteten sjunker till en l2igre nivi iin
den som fcirutsatts i bertikningsgrunderna
inneblr det att ilderspensioner miste utbe-
talas under en i genomsnitt liingre tid iin
man i fonden berett sig pi. I ansvarsfordel'
ningssystemet rdknar varje pensionsanstalt

i ''J'aB

utjlmnas i 'rJo zir saledes

i -ti-A ('v' +ts = v-l 7
IE(iir. *ipr)- v-r v

I

i 
ETA
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ut det belopp som beh<ivs for komplette-
ringen av dess egna fonder och debiterar den
ovannlmnda utjiimningsfondenivr med
denna summa. Denna vd.g blir iindringen
bekostad av pensionsanstalterna gemensamt.
Mojligheten att pi detta siitt justera grunder-
nas nivi i efterskott iir givetvis av mycket
stor betydelse som en garanti for att grunder-
na iir betryggande och skiiliga. I API-
KAPl-systemet har man varit tvungen att
justera mortalitetsgrunden en ging.

PENS/ONSR ATERNAS
UPPKLARANDE
Vid uppklarandet av de till andra gruppen
hcirande pensionsraterna fir en pensionsan-
stalt i gottg<irelse det belopp som den be-
talat fcir andra anstalteriFRx Pi motsva-
rande sdtt debiteras en ans'talt fcir den pen-
sionsutgift, som de civriga pensionsanstalter-
na sammanlagt betalat fcjr anstalten. Det er
alltsi hiir enbart friga om ett rationellt ord-
nande av pensionsanstalternas inbrirdes be-
talningsf<irehavanden. Det civerenskomna
systemet iir enkelt och Httsk6tt i jiimf<irelse
med det arbete och den betalningsrcirelse
som skulle beh<ivas om varje pensionsanstalt
slrskilt fcir sig gjorde upp sina mellanha-
vanden med alla andra civer etthundra pen-
sionsanstalter.

ALDERSPENSIONERNAS
FONDERADE DELARUTREDS
SARSKILT FdR SIG
Pensionen enligt APl-grundskyddet och de
fonderade delarna av KAPl-ilderspen-
sionerna, d.v.s. beloppet av den pension som
pensionsanstalten sjiilv svarar fcir vdxer mel-
lan 23 och 54 levnadsiret. De personer som
under de kommande 6ren blir ilderspen-
sionerade kommer att hinna omfattas en
llngre tid av systemet medan de 6r under
55 ir ?in de som just nu gir i pension. H?ir-
av fciljer att bland dem som senare blir pen-
sionerade kommer att finnas ett i genom-
snitt stcirre antal personer med sidana fri-
brevspensioner, som innehiller fonderad
ilderspension och som star pi nigon annan

ln den pensionsbeviljande pensionsan-
staltens ansvar. Det har inte ansetts iinda-
milsenligt att ta med dessa pensioner i sys-
temet fcir de ovanndmn6u Enu-pensionernas
uppklarande utan dessa pensionsrater be-
handlas slrskilt fcir sig. Den kollektiva ut-
redningen beror pi att den fcir framtida ut-
betalningar av de pabrirjade ilderspensioner-
na bildade fondens irliga minskning <ikad
med fondens riinteintiikt fcir varje pensions-
anstalts vidkommande uppgir till ungeftir
samma belopp, varmed systemet den ifraga-
varande pensionsanstalten medrdknad utbe-
talar pi denna anstalts ansvar st.,lende
ilderspensioner.

I praktiken kan man tiinka sig ett sadant
fcirfarande att en pensionsanstalt civerftjr
penningbelopp som frig<irs vid lndringar i
fonden samt fondr[ntan till en gemensam
utredningspost och anstalten i gottgcirelse
frAn samma utredningspost fir beloppet av
de av anstalten utbetalda fonderade pen-
sionerna. I princip tar de frir utrednings-
posten debiterade och de ddrav gottgjorda
raterna ut varandra. Den i praktiken upp-
stiende inexaktheten iir obetydlig och den
frirs till den i punkt I avsedda utjiimningen.
Utredningen av de fonderade ilderspen-
sionerna gcirs utgiende ifran det ovanniimn-
da kollektiva uppklarandet fcirsta gingen fcir
Lr 1978 i november innevarande ir.

SLUTKONSTATERANDEN
I bdrjan av artikeln n6mndes ett antal egen-
skaper, som 6r betecknande frir ett gott pen-
sionsskydd och pensionssystem. Till de vik-
tigaste egenskaperna hcir fcirutom en till-
r?ickligt hcig pensionsnivi en garanterad kon-
tinuitet i pensionsskydd och en snabb be-
tjiining av pensionstagarna. Inom arbetspen-
sionssystemet intar det ovan beskrivna an-
svarsfcirdelningssystemet en central stiillning
nir det gii.ller att fdrverkliga denna milsiitt-
nrng.
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PENTTI KOSTAMO

Arb e t s p ension s an s tol t erna s
Forbund - ett samarbetsorgan
fo r p en i ons an s t a I t erna

Arbetspensionsanstalterrws Forbund, som
grundades dr 1964, iir ett samarbetsorgan
for de qnstqlter som har hand om det lag-
stadgade pensionsskyddet i vdrt land. I dag
iir niistan alla peruionsanstalter, som ombe-
sdrjer lagstadgat pensionsskydd, medlem-
mar av fdrbundet. Till medlemmarns hdr
alla pe nsionsf orsiikrings bolag, de I em storst a
pewionskassorna, de pensionsstiftelser, som
ombesdrjer lagstadgu pensionsskydd, genom
sin egen intresseorganisation Peruionsstiftel-
sel6reningen, Arbetspensionskassan, Iant-
b r u k sf d r e t a g ar nas p e ns i o ns anst alt, S j d mans -
pensionskassan, Kommunala pensionsan-
stalten och Statskontoret. Till sin juridiska
form iir Arbetspensionsanstalternas Fdrbund
e n I or e ni ng, ko nst at er ar f or e nin geru v er k st iil -
lande direktdr Pentti Kostamo.

Fcirbundets uppgifter kan pi ett enkelt
sltt karaktiiriseras si, att fcirbundet skciter
sadana gemensarnma angeldgenheter inom
det splittrade arbetspensionssystemet, som
inte i nigon lag har uppdragits it pensions-
anstalterna eller exempelvis Pensionsskydds-
centralen. Eftersom systemet [r splittrat finns
det mAnga angel?igenheter som det dr irra-
tionellt att en medlemsanstalt miste skcita
ensam. Fcirbundets uppgifter bestiims i
mycket av vilka gemensamma uppgifter dess
medlemmar finner det liimpligt att skota
genom frirbundet. Hlrigenom har fcirbundet
fitt karaktiiren av dels en samarbets- och
dels en intresseorganisation, konstaterar
Kostamo.

Av det faktum att fcirbundet till sin juri-
diska form ir en fcirening friljer att ftir-
bundets h<igsta beslutande organ iir fcir-
bundsmcitet. Man sammankommer varje ir
till tvi fcirbundsmciten, ett ordinarie mcite
(bokslutsmtite) pi viren och ett annat mcite
(valmcite) pi hosten.

Den verkstiiJlande makten i fcirbundet ut-
tivas av en styrelse, till vilken fcir ndrvaran-
de htir en ordfcirande, tre vice ordfcirande
och 16 ledamriter.

Forutom de ovanndmnda organen finns i
frirbundet ett antal utskott och kommissioner,
vars medlemmar utses inom medlemsan-
stal.terna. Bland dessa organ kan informa-

tionsutskottet, placeringsutskottet, fiiltut'
skottet, utskottet fcir beskattningsdrenden,
uppbcirdsutskottet, delegationen for rehabili-
teringsdrenden samt den i anslutning till ftir-
bundet verkande, fcir pensionsanstalterna
och de centrala arbetsmarknadsorganisa-
tionerna gemensamma kreditgivningsdelega-
tionen nd.mnas.

FARBUNDETS UPPGIFTER
Som ovan ndmndes beslims f<irbundets upp-
gifter av vilka gemensarnma angeliigenheter
medlemsanstaltema uppdragit et forbundet.
Sidana angellgenheter dr pensionspolitisk
informationsverksamhet, om vars innehill
informationschef Helkavuori intervjuats pi
annan plats i vir tidning, samt uppgifter
med anknytring till pensionsanstalternas
gemensamma investeringsverksamhet, be-
skattning, uppb<ird av fordringar, rehabilite-
ring, gemensamma informationskampanjer
och pensionflrstrtining. Eftersom fcirbundets
heltidsanstiillda personal endast riiknar 17
personer, ?ir det sj?ilvklart, att man inte med
egna krafter kan skdta mer dn en del av den
fcirendmlda uppgiftshelheten, konstaterar
direktor Kostamo.

Stdrsta delen av personalens tid gir i
sjiilva verket till att skota den pensionspoli-
tiska informationsverksamheten. Niir det iir
friga om ett specialproblem g?illande en en-
skild miinniskas pensionsskydd iir f<irbundet
inte den rdtta instansen att v[nda sig till. De
strirsta experterna har vi di hos vira med-
lemsanstalter, noterar direktcir Kostamo.
Fragor med anknytning till arbetspensions-
systemets ursprung, systemets allmtinna prin-
ciper och milsiittning, aktuella politiska fri-
gor med anknytning till pensionslagstiftning-
en och pensioner samt alla frigor som civer-
huvudtaget krdver uppgifter om pensionssys-
temet hcir ddremot till de omraden dlr ftir-
bundet [r expert. Dessutom statistikfcir ftir-
bundet sina medlemsanstalters kreditgivning
och foljer ocksa pi annat sdtt med denna
verksamhet.

I mflnga fall som krdver speciell sakkun-
skap, t.ex. i angellgenheter som r<ir beskatt-
ningen av pensionstagare och pensionsan-
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stalter, gemensamma angeliigenheter som r<ir
placeringsverksamheten, frigor giillande da-
ta<iverfriring, betalningsrorelsen eller tvings-
uppb<irden av arbetspensionsfordringar och
fragor giillande fcirsiikringsmatematik, ftjr-
siikringsjuridik eller f<irsiikringsmedicin, fir
fcirbundet hjllp av sina medlemsanstalter,
som glrna har stiillt sina experter till f<ir-
bundets disposition. Virt samarbetssystem
ii.r fcirnuftigt, det medfcir stora inbesparingar
i f<irvaltningsutgifter och har itminstone hit-
tills fungerat utmiirkt, framhiller Kostamo.

Precis som alla andra fcireningar avger
Arbetspensionsanstalternas F<irbund utlatan-
den i angeliigenheter giillande pensions-
skyddet och dess ombesorjande till olika
myndigheter och intressekretsar, publicerar
olika slags broschyrer och annat informa-
tionsmaterial inom ramen fcir sin informa-
tionsverksamhet, avger rekommendationer
till medlemsanstalterna och meddelar dem
direktiv i angeliigenheter av minga olika
slag.

I anslutning till Arbetspensionsanstalter-
nas Fcirbund verkar ett fcir de centrala ar-
betsmarknadsorganisationerna och ftir-
bundets medlemsanstaltcr gemensamt organ,
kreditgivningsdelegationen, som faststiiJler
de allmdnna principerna fcir arbetspensions-
anstalternas kreditgivning och avger rekom-
mendationer ddrom. Den senaste rekommen-
dationen om kreditgivningen h?irrtjr frin 6r
1978.

Arbetspensionsanstalternas Forbund del-
tar dven i Frirsiikringsbranschens Rehabilite-
ringscentrals verksamhet, i Pensionsinforma-
tionsbyrans finansiering och i viss min i det
internationella samarbetet pi pensionsom-
ridet, noterar Pentti Kostamo.

Arbetspensionsanstalternas Frirbund ar
inte att se som en fcirmyndare fcir sina med-
lemmar. Fcirbundet iir en forening som av-
ger rekommendationer, 6ven om beslutssys-
temet dr sAdant, att medlemsanstalterna har
goda f<irutsiittningar att uppfylla fcjrbundets
rekommendationer.

Forbundets verksamhetsfiilt har enligt min
uppfattning numera stabiliserat sig och nigra
viisentliga fcirdndringar dr knappast att

vtinta. Vir informationsverksamhet giillande
pensiondrsorganisationerna och pensioniirs-
tr[ningen kommer stikerligen att utvidgas
under niista irtionde. I civrigt har arbetsfdr-
delningen mellan pensionsanstalterna och de
andra enheterna inom pensionssystemet re-
dan fitt stabila former. Eftersom pensions-
politiken alltid kommer att vara aktuell po-
litik och mycket alltjtimt iterstar att gcira
inom pensionsomridet, tror jag att Arbets-
pensionsanstalternas Fcirbund nu och i fram-
tiden har ett viktigt vlrv att fylla som ett fri-
villigt samarbetsorgan fcir pensionsanstalter-
na, konstaterar direktcir Kostamo till slut.
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HEIKKI HELKAVUORI

Arb e t s p en s i on s an s t a I t ernn s
Fdrbund som informntdr

Den inlormationsverksamhet
A r b e t s p e nsi o ns a nst al t e r nas
Fdrbund bedriver baserar sig
pa f drbundets stadgm, diir
det siigs att forbundet fdr full-
gdrande av sina ryften bdr
bedriva informations- och
upplysningsverksamhet CAU-ande pensionsskyddet och
dess samhiilleliga betydelse,
omtalar fdrbundets informa-
tionschef Heikki Helkavuori.
Verksamhetens utformning
faststiills drligen av ett tnfor-
mationsutskott vars med-
lemmar representerar olika
pensionsanstaltsgrupper. Vid
informationens planering och
genomfdrande foljer man det
arbetsfdrdelnings- och scun-
arbetsqvtal, som uppgjorts avde sammanslutningar som
bedriver informationsverk-
samhet inom arbetspensions-
systemet.

Inf ormationsverksamheten
intar i sjilva verket en central
stiillning i forbundets arbete.
Ndrmare hiilften av fcirbun-
dets personal arbetar pi ett
eller annat siitt med infor-
mationsuppgifter. Informa-
tionsverksamheten han indelas
i tre huvudgrupper, faltinfor-
mation, centralinformation
och information via massin-
formationsmedierna, konsta-
terar Helkavuori.

FALTINFORMATION
Fiiltinformation meddelas

niirmast inom FFC:s, TOC:s,
Akavas och STTK:s lokal-
och basorganisationer inom
ramen f<ir de civerenskom-
melser som triiffats med
ndmnda centralorganisationer
och deras medlemsfcirbund.
Framstlillningarna avpassas

efter informationstidens liingd.
T.ex. vid en basorganisations
mote kan det vara liimpligt
att behandla arbetstagarens
pensionsrdtt, medan en mera
detaljerad redogcirelse frjr
pensionslagarnas innehill
eller ett pensionspolitiskt an-
fcirande kan liimpa sig viil fcir
ett seminarium som forts?itter
flera kv6.llar i rad eller en
hel dag. Stdrsta delen av de
hdr avsedda tillstiillningarna
arrangeras i samrid med
Pensionsinf ormationsbyran
eller den pensionsanstalt som
har hand om deltagarnas pen-
sionsskydd. En ny infor-
mationsform iir de pi vissa
arbetsplatser pi en samf[lld
beglran av arbetsgivarna och
arbetstagarna anordnade till-
stiillningar, d[r arbetstagare
som kommer att sdgas upp fir
information om arbetslcishets-
pensionen och den frirtida
pensionen och om avgAngs-
bidragssystemet.

Till faltinformationen hcir
ocksi fiireliisningar pi med-
borgar- och arbetarinstitut
samt inledningsanfciranden
vid olika medborgarorganisa-
tioners mciten. Fcirbundets in-
formatcirer deltar iiven i de
ridgivningsmciten for kom-
mande pensionirer, som vissa
pensionsanstalter anordnar.

CENTRALINFORMATION
Centralinformationen riktar

sig till forvaltningsorganen
fcir och de ledande funktio-
niirerna i de centrala arbets-
marknads- och intresseorgani-
sationerna samt de politiska
partierna. Fcir de mest bety-
dande riksdagsgrupperna har
efter valen anordnats infor-

mations- och orienterings-
mciten. Vid dessa m<iten har
man behandlat aktuella pen-
sionspolitiska fragor. Antalet
informationstillfiillen per ar-
betsdag har i medeltal upp-
gett till tvi eller tre, berattar
Heikki Helkavuori.

FdRBUNDET BETIANAR
PRESSEN
Pressen betjiinar f<irbundet
med artiklar och intervjuer
om pensionsfrigor och ar-
betspensionsanstalternas verk-
samhet. Ungefiir tvi ginger i
minaden utkommer en press-
oversikt. Tillsammans med
Pensionsskyddscentralen har
fcirbundet efter ett par irs
paus satt iging med en se-
minarierond fcjr regionalra-
dioredaktioner och regional
press. Ronden fortsiitter i
h<ist.

PUBLICERINGS.
VERKSAMHET

Forbundet har litit trycka
en broschyr "El6ke- ja muu
sosiaalivakuutus 1979" med,
en upplaga pi 300 000 exem-
plar och broschyren "Vert
socialfors?ikringsskydd" med
en upplaga pi 30 000 ex-
emplar. Broschyrerna distri-
bueras av f<irbundet, Pen-
sionsskyddscentralen och Pen-
sionsinf ormationsbyran till ar-
betspensionsanstalterna, olika
kundbetjiiningsstiillen, social-
myndighetema, arbetsmark-
nadsorganisationerna, de poli-
tiska partierna, universiteten,
hcigskolorna och diverse
andra ldroanstalter.

Frjrbundet har litit g6ra en
kortfilm om kundbetjflnings-
sttllena inom arbetspensions-
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ESKO PROKKOLA

Marknad$)ring*
nyheter frdn
kreditfi)rsrikringen

systemet och arbetspensions-
emblemet, som har visats som
f<irfilm pA landets biografer
under tvi virsisonger. Filmen
har setts av ca 350 000 bio-
bescikare.

Fcirbundet liter varje ir
gcira en telefonminneslista f<jr
internt bruk inom hela ar-
betspensioneringen. I anslut-
ning tiil radgivningen av
kommande pensiondrer har
fcirbundet utarbetat flera
broschyrer, ddr man behand-
lar bl.a. motionsfrigor, mat-
vanor och pensionf,rsrabatter
och -service. Hcisten 1979
kommer en textfcirsedd dia-
serie med sarruna motiv att
firdigstiillas.
AKTUELLT OM
PENSIONER

Forbundets informations-
verksamhet kan definieras
som fdrmedling av aktuella
uppgifter om pensioner till de
organisationer som behci,ver
och vill ta emot sAdana uPP-
gifter. Uppgifter om nigons
personliga pensionsskYdd
limnas iterigen llmPligen av
den arbetspensionsanstalt, ddr
vederbcirandes Pensionsftir-
siikring skcits. En annan moj-
lighet att fi uppgifter om sin
kommande arbetsPension dr
att gcira en f<irfrigan hos
Pensionsskyddscentralen med
ett forfrigningskort som man
fir pi banken eller Posten,
konstaterar informationschef
Heikki Helkavuori till slut.

- Alla de foretag, som kun'
de ha nytta av en kreditfdr'
siikring, borde ocksd kiinna
till kreditforstikringsmdilig-
heten, framhdller chelen fdr
P e nsio ru s kyd d sc e nt r ale ns kr e-
di tf dr stikri ngs av d el ni ng E s ko
Prokkola.

Marknadsf<iring iir inte lika
fcirenlig med Pensionsskydds-
centralens image som t.ex.
med bilden av ett fciretag med
produkter att salufora eller
till och med ett normalt for-
slkringsbolag. Det tir i alla
fall viktigt att folk fir reda
pi och liir sig att utnYttja
Pensionsskyddscentralens ser-
vice. Det hiir giiller i all syn-
nerhet kreditforsiikringsverk-
samheten: varje fciretag, som
kunde ha nytta av en kredit-
fcirs?ikring, borde kiinna till
denna mojlighet. Det finns
visserligen fall diir en kredit-
fcirs?ikring av praktiska sktil
inte kan komma i fraga, men
av brist pi vetande borde
ingen bli utan en fors?ikring.
Milet b<ir diirf<ir vara att gd-
ra kreditfcirs?ikringsverksam-
heten allmiint bekant i till-
riickligt vida kretsar.

KREDITF6RS,iKRINGS.
BROSCHYRER
Pensionsskyddscentralens kre-
ditforsiikring har under de se-
naste tiderna genomgitt be-
tydande ftiriindringar. Nu se-
nast reviderades avgiftsgrun-
derna. Dirfor blev det aktuellt
med en ny broschyr rcirande
kredidcirs?ikringar f<ir lin.
Broschyren, som blev fiirdig
i viras, har redan i nigon
min delats ut genom bl.a.
pensionsf cirsdkringsbolagen.
Broschyren innehiller en klar

och koncis presentation av
kreditftirsiikringen. Diir be-
skrivs pensionsanstalternas
tvi linetyper, iterliningen el-
ler fcirsiikringspremielinen
och placeringslinen, och dess-
utom fir man veta hur det
gir till att scika kreditftirsiik-
ring hos Pensionsskydds-
centralen som garanti ftir li-
nen. Fragan hur kreditftirsiik-
ringsavgiften bestiims med
tillhjiilp av en kalkyl <iver ut-
gifts- och inkomststrcimmarna
i ett foretag har behandlats
mera ingiende. Av broschyren
framgir ocksa att kreditf<ir-
siikringsavgiften kan siinkas
genom att en realsiikerhet
civerlflmnas till Pensions-
skyddscentralen.

Om pensionsstiftelsernas
och -kassornas kredidcirsiik-
ringar har en siirskild broschyr
ucarbetats, emedan dessa fcir-
slkringar iir nigot annorlunda
dn de andra kreditfcirsiikring-
ar som beviljas av Pensions-
skyddscentralen. Den synner-
ligen detaljerade broschyren
6r avsedd fcir pensionsstiftel-
sernas och -kassornas f<ire-
stindare.

INFORMATIONS.
KANALER
Inom kreditfcirstikringsverk-
samheten finns inga egentJiga
f<irsiiljare. Kreditftirs?ikring-
ens speciella karaktiir g<ir det
om<ijligt att bygga ut en fcir-
siiljningsorganisation siirskilt
frir denna frirsiikringsgren. Di
6r det naturligare att informe-
ra om kreditfcirstikringen
genom de existerande infor-
mationskanalerna. T.ex. min-
ga penninginr[ttningar
dven sidana som kunde ldn-
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kas se kredid<irsiikringen som
en konkurrent - har giirna
hjiilpt till med att sprida kun-
skap om kreditfrirsiikrings-
verksamheten. Frirsiikrings-
bolagen och bankerna anser
det numera si viktigt att ftire-
tagen fir strid i sin verksam-
het, att de glrna ger dem
mingsidig hjiilp niir det g[ller
att ordna finansieringen.

En ny giv i informationen
om kreditfrirsiikringen utgdr
deltagandet i miissor i olika
delar av landet. Pensions-
skyddscentralen har redan ti-
digare haft en egen avdelrring
vid olika miissor. Till en bdr-
jan begrtinsade man sig dock
till att informera om egentliga

pensionsfrigor. Pl de senaste
miissorna har man ocksa in-
formerat om kreditf<irs[kring-
en. Aven om denna fdrsek-
ringsform saknar intresse fcir
flertalet m[ssbestikare, har
det visat sig vara en lyckad
id6, eftersom det alltid ocksa
finns minga representanter
frir olika friretag bland besti-
karna.

RESULTAT
Till det i txirjan av artikeln
niimnda mAlet har vi tinnu
llngt kvar. Kreditf<irsiikring-
en ilr iinnu inte tillriickligt
kiind. Trenden 6r emellertid
den att kreditftirsiikringsbe-
stA.ndet vixer. Under de sju

forsta mAnaderna av detta ir
har krediffcirsiikringarnas an-tal tikat med 16%. Den
snabbaste utvecklingen note-
ras f<ir kredifftirsiikringarna
for investeringslin, vilkas an-
tal under den ovanntmnda
tiden har okntmed367o.
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Vdr kampanj dkade
folks intresse att ftlja
med sina egrw pensionsuppgifter

PENTTI LAHTINEN

Ocksa nir registeruppgifter-
na tir i skick - vilket de ju
i huvudparten av fallen ir -kan en kontroll vara viktig
for att arbetstagarens vetande
och, som en fciljd hirav, hans
trygghet okar i och med
kontrollen av hans eget och
hela familjens pensionsskydd
och dess grunder.

KAMPANIMATERIAL
Inf ormationskampanj en
genomfcirdes i tvi etapper, av
vilka den forsta borjade i
mitten av januari och den
andra i borjan av april. I det
fcirsta skedet informerade
man om det frigekort, med
vilket registeruppgifter kan be-
stii.llas. I det andra skedet
blev det tal om det register-
utdrag, d[r uppgifterna kan
kontrolleras.

Frir biigge etapperna gjor-
des en affisch, som i stort for-
mat uppsattes pi en miingd
utereklamst'illen och i mindre
format skickades till arbets-
platserna, dels genom arbets-
givarna och dels via de fack-
liga centralorganisationerna.
Vem som helst kunde dess-
utom bestiilla affischen till en
arbetsplats och sadana be-
stiillningar gjordes ocksi ofta.
I det senare kampanjskedet
begriinsade sig utereklamen
till Helsingfors, medan man
tidigare hade gjort utereklam
i omkring trettio st?ider i oli-
ka delar av landet. Den fcir
den andra etappen avsedda
affischen, en bild av ett re-
gisterutdrag, distribuerades
ocksa till bankerna.

En texdorsedd bild av
affischen med ett frigekort
fogades ocksa till sjilva kor-

tet, som sedan i denna nYa ut-
styrsel delades ut piL banker-
na, postanstalterna och andra
serviceslAllen.

INFORMATIONS-
MEDIERNA GAV SITT
STdD
Material om kampanjen
skickades i flera olika om-
gangar till tidningarna. I det
frirsta kampanjskedet skicka-
des tre olika textserier, av vil-
ka den fcirsta som fick den
stcirsta spridningen beskrev
kampanjen och dess budskap.
Den andra serien anslcit sig
till utereklamen och skicka-
des till tidningarna pi de orter
ddr utereklam fcirekom. I den
tredje serien relaterades de
forsta resultaten aY kam-
panjen.

Det andra skedet inleddes
likasi med en kampanjnyhet,
medan de senare bulletinerna
till tidningarna var uppbygg-
da kring kampanjresultaten.
Tidningspressen var mycket
samarbetsvillig och offentlig-
gjorde sniillt det insiinda ma-
terialet. Ocksa i radions och
televisionens nyhets- och ak-
tualitetssendningar omtalades
kampanjen.

Vid minadsskiftet mars-
april utslndes dessutom en av
Pensionsskyddscentralen f[r-
digstiilld reklamsnutt fcir TV,
som piminde arbetstagama
om vikten av att kontrollera
pensionsskyddet.

Effekterna av alla dessa it-
gtirder avspeglade sig i an-
talet inkomna penqionsfor-
frigningar. Under tiden fran
Arets brirjan till slutet av maj
hade Pensionsskyddscentralen
fitt motta nigot 6ver hundra-
tusen fcirfragningar. Siffran
2ir lika stor som f<ir hela frire-
gaende ir. Ftirfragningarnas
antal var hcigre iin normalt
under hela kampanjen. Huru-
vida arbetstagarnas nyvunna
intresse ftir det egna pensions-
skyddet kommer att hilla i
sig iterstir att se.
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Vid mdnadsskiftet mai-iuni
avslutade Peraiorsskydds-
centralen en tnformations-
kampanj, som hade gdtt ut
pd att oka folks intresse fdr
pensionsforfrdgningar. En ut-
viirdering av kampanien har
gett vid handen att den lycka-
des over forviintan och att
man dessutom som en bipro-
dukt har lyckats rjka det all-
miinna vetandet om arbets-
pensionsskyddet.

Kampanjen gick ut pd att
be arbetstagarna inom APL-
och KAPL-kretsqtna, diir ar-
betsgivaren tir skyldig att an-
ordna pensionsforstikring fdr
siru anstiillda, kontrollera sitt
personliga pensionsskydd och
uppgifterna om fdrviirvsar-
beten i Pensiorcskyddscent-
ralens register.

BETYDEI;EN AV
EN KONTROLL
Eftersom arbetspensionens
belopp i fcirsta hand utrdknas
pi basen av uppgifterna i re-
gistret, iir en kontroll av re-
gisteruppgiftema av utom-
ordentliS stor betydelse. Det
har Pensionsskyddscentralen
ocksi framhillit i minga oli-
ka sammanhang.

N[r arbetspensionssystemet
"ildras" blir de arbetspe-
rioder som ger riitt fill pen-
sion allt liingre, och det blir
allt besviirligare att reda ut
frigor rcirande arbetsforhil-
landen som saknas i registret.
Vid sidan av de allmiinna
kontrollitgiirderna blir det di
viktigt att arbetstagarna sjdlva
bevakar sina intressen. Det
frlmsta syftet med kampanjen
var ocksA att aktivera arbets-
tagarna i det hiinsoendet.



JAAKKO MAKINEN

Mcissorna
en ffiktiv informationskanal

Pensionsskyddscentralen har i dr informerat
om arbetspenstonerna pd miissorna i Abo,
Kuopio och Uledborg. Allmiinhetens intres-
se lor denna serviceform har under dren
okat. Iintagarna och foretagarna hqr blivtt
allt mera medvetna om sitt pensionsskydd
och pd miissorna har de pd ett bekviimt siitt
fdtt uppgifter om sin kommande pension.
For Pensionsskyddscentralen har miissorna
inneburit tillkomsten av en ny och effektiv
informationskqnal direkt till ldntagarna och
fdretagarna.

Ocksa socialstyrelsens generaldirekttir
Margit Eskman tycker att det iir positivt att
de inriittningar i landet sorn erbjuder med-
borgarna sociala tj?inster, diiribland pensions-
tjiinster, visar intresse fcir att delta i miis-
sorna.

- Jag tycker att det iir mycket liimpligt
att sociala tjiinster av olika slag, t.ex. dag-
vird fcir barn och hemvirdstjiinster, presen-
teras pi en mdssa. Med speciellt stor till-
fredsstiillelse har jag noterat, att Pensions-
skyddscentralen och Folkpensionsanstalten
deltog i Abomiissan och informerade om sin
pensionsservice, konstaterade generaldirellor
Eskman.
ABOMASSAN DEN STdRSTA
Pensionsskyddscentralen har i ir deltagit i

tre missor, en i Abo, en i Kuopio och en i
Uleaborg. Av dem var Abomdssan den utan
j?imfcirelse stcirsta bide i friga om antalet
besokare och varuutbudet. Allmiinhetens
intresse for miissan avspeglade sig ocksi di-
rekt i bescikssiffrorna pi Pensionsskydds-
centralens miissavdelning.

Abom?issan besciktes av civer 180000 per-
soner, och av dem fann sig exakt 3371 per-
soner foranledda att kontrollera utvecklingen
av sitt pensionsskydd pil Pensionsskydds-
centralens mikrofilmer. Forfragningskort
ifylldes av 2069 personer. I ett tjugotal'fall
upptiicktes brister som krdvde civervakning.

Fcirutom de ovanndmnda, exakt registrera-
de besrikarna hade vir mlssavdelning bestik
av ett par tusen personer som antingen ville
tacka oss eller beriitta om sina bekymmer,
som inte alls alltid hade med APL-, KAPL-,
FdPL- eller LFoPl-pensionerna att g<ira.

Pensionsskyddscentralens regelbundna au-
tomatiska registerutdragservice har bidragit
till att bristerna i arbetspensionsuppgifterna
har minskat. Sidana fcirsummelser av f<ir-
siikringsskyldigheten och oklarheter i anteck-
ningarna om arbetsfcirhillanden, som gjorde
en dvervakning ncidv?indig, framkom betyd-
ligt mera siillan vid irets mdssor [n under
fjolirets.

Pd bilden ser vi, frdn viinster till hoger, Tuula liirvinen, Heidi Ekblom och Pirjo Nykii-
nen betiiina kunder vid Abomtissan.
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JAAKKO SALMINEN

Arbetstagarnas
gruppliujbrscikring

Pd grundvalen av arbetstagarrws grupplivfdr-
stikrtng har niira onhoriga till en fdrstikradriitt till ersiittning vid den fdrsiikrades ddd.
Nedan redogdr juristen vid i.terfdrstikrings-
aktiebolaget Varmq laakko Salminen niir-
mare fdr systemet-

De centrala arbetsmarknadsorganisationer-
na kom i februari 1976 civerens om anord-
nande av grupplivfrirstlkring for arbetstaga-
re. Fors?ikringsskyddet tillkom vid ingangen
av Lr 1977.

Vid samma tidpunkt upph<irde den pi ar-
bebkollektivavtal baserade skyldigheten att
uppta fritidsolycksfallsf<irstikring, den s.k.
Liinamaa-frirstikringen. Fcirsiikringsersiitt-
ningarna hojdes vid ingingen av ir 1979.

F A RS i K RIN GS SKY LDI GH ET
Skyldighet att uppta grupplivf<irstikring for
sina arbetstagare foreligger givetvis fcir alla
de organiserade arbetsgivare, som i enlighet
med stadgandena i lagen om arbetskollektiv-
avtal 6r bundna av ett arbetskollektivavtal
med bestiimmelser om arbetstagares grupp-
livfcirsiikring.

Frirsiikringsskyldigheten giiller enligt 17 g
lagen om arbetsavtal dven sidana oorgani-
serade arbetsgivare, pa vilkas verksamhets-
omride finns ett landsomfattande arbetskol-
lektivavtal som bcir anses vara allmiint och
som innehiller bestlimmelser om sidan f<ir-
siikring.

FARSAKRINGSSKYDD
Efter en frirsiikrad arbetstagares drid betalas
till vissa nira anhciriga en fcirsiikringssumma
i ett frir allt. Fdrsekringen 6r gtillande under
arbetstagarnas arbets- och fritid och den
gtller vid dcidsfall av alla slag.

Fcirsiikrade [r enligt huvudregeln de ar-
betstrgare, frir vilka arbetsgivare iir skyldig
att anordna i APL eller annan motsvarande
pensionslag avsett pensionsskydd.

Fcir att en arbetstagare som arbetar inom
en KAPl-bransch skall vara f<irsiikrad btir
han under iret ndrmast fcire det di det se-
naste arbetsf<irhillandet upphrirde ha haft
registrerade KAPl-f6ftjanster fcir minst sex

-E.+-/

minaders tid. En ytterligare f<irutstittning iir
att dessa f<irtjiinster har uppgatt till minst
det i 7 $ I mom. KAPL avsedda beloppet.
Om arbetsavtalet fcir en arbetstagare somfir sin huvudsakliga utkomst genom arbete
inom KAPl-branscher gtiller tillsvidare, om-
fattas arbetstagaren av denna frirsiikring
efter att ha fcirtj?inat htilften av det i 7 g
I mom. KAPL avsedda beloppet i detta ar-
betsfdrhallande.

Om annan in inom KAPl-branscher ar-
betande arbetstagares arbetsavtal ingitts for
viss tid eller tillfiilligt, omfattas arbetstaga-
ren dock av fcirs?ikringen forst sedan arbets-
forhillandet varat tre minader.

SKYDDET KVARSTAR
I TRE .lRS TID
Arbetstagare fortsdtter att vara forslkrad
iinnu tre ir efter arbetsfcjrhallandets upp-
hcirande, likviil sa, att forstikringen upphtir
n[r arbetstagaren blir ilderspensionerad el-
ler nlr han efter arbetsfrirhillandets upphti-
rande fyller 65 ir.

Fcirstikringssumman erliiggs till den avlid-
na fcirsiikrades make och barn under 18 ir
(primtira fcirminstagare). Om sidana inte
finns, erliiggs forsiikringssumman till sadana
18 Ar fyllda barn till den f<irsiikrade samt
sadana fririildrar, vilkas arbets- eller fcir-
tjiinstfcirmiga och fcirmrigenhet iir sa ringa
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att de for sitt uppehille i betydande min
har varit beroende av den fcirsiikrade (se-
kundlra fcirminstagare). Om det inte heller
finns nigra till sistniimnda kategori horande
fcirminstagare, utbetalas fcirsiikringssumman
inte alls.

Fcirsiikringssumman bestir av ett basbe-
lopp och eventuella barn- och olycksfalls'
tilllgg. Basbeloppet 6r beroende av den fcir'
slkrades ilder vid tidpunkten fdr dodsfallet
samt av tidpunkten for arbetsfcirhillandets
upphcirande i enlighet med nedanstAende ta-
bell.

Basbeloppen [r:
Det senaste av forsiikringen

omfattade arbets- eller
tj[nstefrirhillandet upphort

Den forsiikra- 1.1.1979 in 1977
des ilder vid eller senare eller 1978
tidpunkten for

dridsfallet
40

fbrhillandet upphort l. l. 1979 eller senare,
och 2250 mark, om arbetsforhillandet upp-
hrirt ir 1977 eller 1978. Om den forsiikrade
avlidit genom ett olychsfall liiggs till basbe-
loppet och barntilliiggen ett 50 procents
olycksfallstilliigg. Ftirsiikringssummorna 6r
inte bundna vid nigot index.

Eftersom en arbetstagare iir forsiikrad en-
dast pi grundvalen av ett arbets- eller tjiinste'
forhillande, kan riitt till dubbel fcirmAn pi
grund av parallella arbets- eller tjiinstefor-
hillanden aldrig uppkomma. Forsiikrings-
summa som utbetalas frin arbetstagarnas
grupplivforstikring iir i dess egenskap av liv-
fcirsiikringserstittning skattefri inkomst for
fcirminstagare.

F6RSiKRINGSAVGIFT
Forstikringsavgiften inom arbetstagarnas
grupplivforsiikring betalas i sin helhet av ar-
betsgivaren. Avgiften utgcir en viss promille
av lcinesumman enligt lagen om olycksfalls-
forsiikring fcir samtliga arbetstagare i arbets-
givarens tjiinst. Fcir den privata sektorn var
den slutliga fcirsiikringsavgiften ir 1977 2,0
promille och ir 1978 1,5 promille av lone-
summan.

ARBETSTAGARNAS
G RU PP LIV F d RS i K RIN GSPOO L
De finska liv- och olycksfallsfcirs?ikringsbo-
lagen har for forsiikringens handhavande
grundat ett siirskilt organ Arbetstagarnas
Grupplivforsiikringspool. Till poolen hor fcir
nirvarande 9 liv- och 17 olycksfallsfcirsiik-
ringsbolag. I poolavtalet har man kommit
civerens om att alla grupplivforsiikringar be-
viljas solidariskt inom ramen for poolavtalet.
Som fcirsta fcirsdkrare fungerar poolens liv-
fcirsiikringsbolag, som i sin tur iterfcirsiikrat
hllften av sin ansvarighet i poolens olycks-
f allsf orsiikringsbolag.

F d RS A K RINGENS H AN DH AV AN DE
Grupplivfrirsiikring beviljas pi anscikan so'
lidariskt av alla poolens livforsiikringsbolag.
Ansokan skall befordras till ett olycksfalls-
forsiikringsbolag, som med fullmakt av de
ovanndmnda livforsiikringsbolagen civersbn-
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47

42
43
44
45
46

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60-

23 000
2t 965
20930
19 895
18 860
17 825
16790
ts 755
t4 720
13 685
t2 650
11 615
l0 580
9 545
8 510
7 475
6 440
5 405
4 370
3 335
2300

l8 000
17 190
l6 380
15 570
14760
13 950
13 140
12330
tt 520
t0 710
9 900
9 090
8 280
7 470
6 660
5 850
5 040
4230
3 420
2 610
1 800

Till basbeloppet liiggs ett barntilllgg fcir
varje barn bland fcirminstagarna. Om fcir-
mAnstagarna enbart beslir av barn, utbeta-
las barntilllgg dock inte ftir det fcirsta barnet.
Barntilliigget utgdr 5000 mark, om arbets-
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der ett forsiikringsbrev till arbetsgivaren och
uppb[r frirstikringsavgiften. Som ovan ndmn-
des bestiims fcirstikringsavgiften pi grund-
valen av lcinesumman fiir den lagstadgade
olycksfallsfcirs[kringen, varfcjr en stirskild
anmiilan om lcinen inte behciver gciras med
tanke pi grupplivfcirsdkringen. Negot per-
sonregister civer de fcirsiikrade finns inte
heller utan i samband med varje ersiittnings-
fall utreds det siirskilt fcir sig om arbetstaga-
ren i friga var fcirsf,krad eller inte.

Livf<irsiikringsbolagen har befullmiiktigat
Aterf orsiikringsaktiebolaget Varma, som skci-
ter poolens byri, att behandla ersdttningsan-
scikningarna, utfiirda ersiittningsbeslut och
betala ut fcirsiikringssummorna. Ersiittnings-
anscikningarna kan antingen liimnas in direkt
till Varma eller ocksi kan de lZimnas in pi
vilket f<jrsiikringsbolagskontor som helst for
vidarebef ordran till Varma.

DEN OFFENTLIGA SEKTORN
For de statsanstiillda har statskontoret hand
om ett mot grupplivfcirsiikringen svarande
ekonomiskt stcid. Kommunerna och kommu-
nalfcirbunden har kunnat ordna detta skydd
genom att uppta en fcirsiikring, i form av ett
ekonomiskt stcid genom Kommunala Pen-
sionsanstalten eller genom att betala ersdtt-
ning av egna medel. Folkpensionsanstalten,
Finlands Bank och Postbanken betalar mot-
svarande ersettning av egna medel.

STATISTIK
Under tiden 1. 1. 1977_30. 6. 1979 har frin
arbetstagarnas grupplivf cirsiikring utbetalats
sammanlagt ca 70,5 milj. mk i ersiittning
efter 5011 forsiikrade arbetstagare. Den
genomsnittliga fcirsiikringssumman har varit
nigot civer 14 000 mk. Medelersiittningen
kommer i framtiden att vaxa, emedan bis-
beloppen sisom av ovanstAende tabell fram-
gir hcijdes vid ingingen av tn 1979. Hittills
har l2M avbcijande beslut givits. Htilften av
anscitningarna har avslagits fcir att ingen
uppfyllt de krav som gdller f<ir sekund?ira
forminstagare. Hiilften av alla anscikningar
har behandlats inom en vecka frin in-
komsten och tvi tredjedelar inom tvi veckor.
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SIMO FORSS

Alderspensionering och trcining
fi r pensionrirstillvaron

En empirisk undersokning rorande de i rub-
riken niimnda frdgorna har ldr en tid sedan
slutf orts. U nderso kni ngsresult at en ger en god
bild av mdnga aktuella problem som hdr
sonman med en pensionering och av bety-
delsen av en effektivt anordnad upplysnings-
och orienteringsverksamhet for blivande pen-
sioniirer. I det fdljande redogdr undersdk-
ningens utforare, licentiaten i samhiillsveten-
skaperrw Simo Forss frdn Pensionsskydds-
centrqlen f dr de viise ntli gast e undersd k ni ngs-
resultaten rch sina slutledningar pd basen av
dem.

UNDERSdKNINGENS SYFTE
OCH UTFdRANDE
Undersokningen var ursprungligen dikterad
av rent praktiska behov. I virt land hade re-
dan tidigare inletts pensiondrsorienterings-
verksamhet och man var nu i stort behov av
forskningsbaserade data fijr att kunna plane-
ra och utveckla verksamheten pi ett fdr-
nuftigt sett. Syftet med underscikningen har
diirf<ir varit att beskriva de frir?indringar i en
miinniskas liv som ilderspensioneringen fcir
med sig och utreda om man genom att fdr-
bereda miinniskor pa vad som v6ntar dem
som pensiondrer kan piverka nigot eller
nigra av de omraden diir for?indringar 6r
att vdnta.

I undersokningen beskrivs [ven f<ir ildran-
de mlnniskor typiska levnadsfcirhillanden
siv?il fore som efter pensioneringen. I v[l-
fiirdsteorierna har vissa viktiga komponenter
i viilf[rden specificerats. I undcrscikningen
gjordes ett forsrik att granska sadana kom-
ponenter - den ekonomiska situationen,
hiilso- och nutritionsfrAgor, de sociala rela-
tionerna, aktiviteten, den andliga situationen
och attityderna etc. - och fciriindringarna i
dem pi ett systematiskt s[tt. Understrkning-
ens analyseringsskede framskred i den hiir
upprtiknade ordningen frir de olika delom-
ridena.

Undersrjkningsmaterialet har anskaffats
genom intervjuer och fcirfrigningar i Esbo
stad. Intervjublanketternas frigor formulera-
des bl.a. pi basen av det teoretiska vetande
som insamlats fcir underscikningen. Man har

i underxikningen tagit med bide teoretiska
isyftningar, som har samband med ildrande
och pensionering, och uppfattningar, som ba-
serar sig pi v?ilfiirdsteorierna. Undersok-
ningspopulationen bestod av alla fcirvtirvs-
arbetande esbobor som ndrmade sig pen-
sionsaldern.

Vid undersdkningen gjordes tvd skilda
frdgeomgdngar bland samma miinniskor och
dessutom anordnades for en del av de un-
dersokta en stirskild triiningskurs. Samma
mdnniskor intervjuades alltsi We ginger,
fcirsta gingen fcire pensioneringen och andra
gingen efter. En del av de underscjkta fick
fcire pensioneringen mangsidig upplysning och
viigledning pi en triiningskurs. I unders<ik-
ningens analyseringsskede var det mtijligt att
jiimfora hur de kursgdngra, en mot denna
grupp svarande jtimfdrelsegrupp (vars med-
lemmar alltsa inte gatt pn kurs) och de dv-
riga besvararna svarade pi olika fragor ftire
och efter pensioneringen. Undersokningsma-
terialet hiirrcir frin iren 1976-1977.
DE V I KT IG AST E RESU LT AT EN
Ingiende resultattabeller och -figurer iter-
finns i den egentliga forskningsrapporten.
Dessutom har en sammanfattning av resul-
taten utarbetats. H[r [r det endast mrijligt
att ta upp nAgra av de viktigaste resultaten.

DEN EKONOMISKA SITU AT IONEN
OCH MEDVETANDET OM
DEN SOCIALA TRYGGHETEN
Som de med tanke pi individens vZilfiird vik-
tigaste faktorerna i underscikningen uppsteg
dels fragorna om den ekonomiska situa-
tionen och dess fcirdndringar i samband med
pensioneringen och dels frigan om det bris-
tande vetandet om den sociala tryggheten.
Den ekonomiska utkomsten 6r totdt sett
synnerligen varierande bland pensiondrerna
i underscikningsmaterialet. A ena sidan finns
det ganska mycket pensionlrer med en liten
pension, i andra sidan ocksa riitt mycket
pensiondrer med en god eller itminstone re-
lativt god pension. Bide aktivtidens inkoms-
ter och inkomsterna under pensionstiden va-
rierar betydligt, siviil individuellt som grupp-
vis.
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FOLK LITARPA DEN
SOCIALA TRYGGHETEN
De inkomster for den aktiva tiden och de
pensionsinkomster, som utrdknats pi basen
av de av intervjupersonerna uppgivna in-
komsterna, visar dven att inkomstnivdn siun-
ker betydligt vid peraioneringen. I synrurhet
antalet personer med toppinkomster decime-
ras betydligr. De framfcirda isikterna om
den ekonomiska situationen svarar viil mot
de siffermiissiga fciriindringarna. En dryg
tredjedel av de unders<ikta (37 /o) kommer
enligt egen isikt svirligen eller hogst nigor-
lunda till rdtta efter pensioneringen. Mellan
den ekonomiska utkomsten och typen av ar-
bete under aktivtiden fcireligger ett tydligt
samband. De som har haft ett kroppsligt ar-
bete kommer enligt egen isikt siimst till
rltta, medan de som haft ett andligt arbete
anser sig komma biist till riitta. Av dem som
haft ett tungt kroppsarbete anser drygt hiilf-
ten att deras ekonomiska utkomst [r dilig.
Pi det hela taget f<irefaller de undersdkta
dock att kiinna ett ganska stort fcirtroende
fcjr den sociala tryggheten. Ca, 213 av dem
som besvarat fragorna uppger att de vad den
sociala tryggheten betrlffar kdnner sig lugrra
inf<jr den forestaende pensioneringen. Upp-
fattningen om den sociala tryggheten 6r dven
en funktion av den ekonomiska utkomsten.

MERA VETANDE BEHAVS
En miitning av de undersciktas faktiska, kor-
rekta vetande om sina trygghetsforminer vi-
sade tyvtirr att kdnnedomen om dessa saker
trots allt tr ganska bristfiillig civer lag. Det
6r svirt att ge ett helt riitt svar pi fragorna
rcirande trygghetsf6rminer. Det fcjrefoll som
om man skulle ha en viss uppfattning om
det mesta men exakta kunskaper har man
siillan. Undersokningen visade ocksi att ve-
derborande inte sjiilva 6r medvetna om sina
bristande kunskaper - tvdrtom f<irefaller
det som om de underscikta ofta skulle vara
mycket optimistiska i friga om sitt vetande.
Det visade sig att det just inte fanns ndgot
samband mellan en miinniskas egen uppfatt-
ning om sitt vetande och den laktiska kun-
skapsnivdn. En svirighet i sammanhanget dr

att miinniskor inte alltid er intresserade av
sidana omrAden om vilka de skulle behtiva
veta mera. Det primlra vetandet om pen-
sionsskyddet, sjuldorsiikringsangeliigenheter
och sociala understcid iir alltsa bristfiilligt
och ofta mycket dunkelt. Det fdrefaller som
om det skulle vara svirt fcir minga att gcira
etskillnad mellan olika forminer. Det iir inte
civerraskande att mdnniskor enligt understjk-
ningen fcire pensioneringen vill veta mest om
pensioner och vissa andra trygghetsf<irminer.

H A LSOT I LLST AN D OCH NUT RIT ION
Ett annat viktigt delomrade utgcir fragorna
rcirande hiilsotillstand och nutrition. Av dem
som niirmade sig pensionsdldern uppgav om-
kring I 13 att de var sjuka, iiven om stdrsta
delen av de undersdkta trots allt uppgav att
de fortlarande var ganska friska. En dryg
tredjedel av de underscikta hade fcire pensio-
neringen besvir som berodde pi sjukdomar
i st<id- och rdrelseorganen. Var fjtirde be-
svarare klagade iterigen tiver symtom som
tydde pi en sjukdom i hjiirt- och cirkula-
tionsorganen, och diirefter fciljde symtom
som tydde pi nervcisa besvlr och mentala
storningar. I bedomningen av hdlsotillstindet
skedde vissa intressanta f<iriindringar i sam-
band med pensioneringen. Hiilsotillstandet
fciriindrades efter pensioneringen ungefiir li-
ka mycket i vardera riktningen, d.v.s. en del
av de underscikta blev enligt egen utsago sju-
kare efter pensioneringen, andra friskare.
H iil s otill s td nd e t ef t er pe nsio neri nge n u p pvi sar
ett tydligt samband med typen av arbete un-
der aktivtiden. De som haft ett tungt kropps-
arbete iir sjukast efter pensioneringen; over
hiilften av dem anser sig vara sjuka. Redan
fcire sin pensionering uppgav ungeflr h?ilften
av de unders<ikta att de anvdnde liikemedel
regelbundet. Ungefiir 314 av de underscikta
ansig att de beh<ivde fi veta mera om trdlso-
och sjukvird. Minga var okunniga om vad
de sjllva kunde gora fcir konditionens be-
varande.

Sammansdttningen av dagens huvudmil
var fcire pensioneringen tillfredsstiillande och
for minga utmiirkt. Pensioneringen ledde
allmiint sett till att huvudmilets standard
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sjonk i alla grupper. Ungef?ir 12-16 procent
av pensiondrerna dter diligt. Huvudmilets
vitamin- och mineralnivi iir otillfredsstiillan-
de fcir nigot <iver h[lften av pensionlrerna.
Relativt fi m?inniskor vill veta mera om n6-
ringsfrigor. Htir har vi ett typiskt exempel
pa ett omrade d[r mera vetande skulle be-
hcivas men intresset iir lamt. Det ti.r ocksa
ett exempel pi ett omrade diir effektiv upp-
lysning torde kunna ges endast pi nigot
slags kurser.

ANDRA DELOMR,IDEN
INOM VALFiRDEN
De sociala relationerna mlttes i undersiik-
ningen med antalet sammantriiffanden med
anhoriga, antalet goda bekanta och graden
av socialt deltagande. Hiir kunde man lik-
som i friga om den uppmltta aktiviteten
konstatera en viss upplcisning av de sociala
relationerna och en nedgang i aktiviteten i
samband med pensioneringen. Av resultaten
att doma har frigorna inom detta delomrade
dock siillan kommit att utgora nigra stcirre
problem. T.ex. forlusten av arbetskamrater-
na kan relativt Htt ersettas genom andra be-
kantskaper efter pe,nsioneringen. I synnerhet
inom detta omrade visade det sig att kurs-
giende har en kraftig inverkan niir det gtillsl
att upprtitthilla och cika sociala relationer
och aktivitet. Unders<ikningen gav inget be-
liigg frir det ofta framforda pistiendet att
tiden skulle bli ling fcir pensioniirerna. Nio
personer av tio anser att de har tillriickligt
med verksamhet och tidsfcirdriv i sin pen-
siondrstillvaro och att de inte ldngtar efter
mera verksamhet. Fragan hur man skall fA
tiden att ga nr a[tsa inte nigot problem it-
minstone direkt efter pensioneringen. Av un-
derxikninpresultaten att dcima utgcir inte
heller bostadsfragan nigot problem.

PEN SIONERINGEN INGET P ROBLEM
Av underxikningen framgir ocksa att frdgan
om en miinniskas andliga beldgenhet och an-
passning till peruioneringen och pensioniirs-
tillvaron inte utgor nigot problem qnnat iin
for ett mycket litet antal miinniskor. For-
handsinstiillningen till pensioneringen 6r po-

sitiv. Over 80 procent av de tillfrigade anser
att pensioneringen er etminstone en rett trev-
lig hiindelse. Endast ca ll-18 procent av
de tillfragade har en negativ fcirhandsinstiill-
ning. Efter pensioneringen anser hela nio
tillfrigade av tio att pensionsfallet minst va-
rit en riitt trevlig tilldragelse. Endast omkring
l0 procent av pensionirerna har en negativ
uppfattning om pensioneringen.

EFFEKTERN A AV PENSION iRS-
O RIENTE RIN GEN POSIT IV A
Ett viktigt syfte med underscikningen var att
klarltigga triiningskursernas eventuella effekt
inom olika omrlden. Man kom till att dessa
kurser gav ett i minga avseenden positivt
resultat. Bl.a. kunde man notera ftiljande
effekter:

Minga minniskor har tack vare en kurs
av det hZir slaget fitt en mera realistisk syn
pi sin ekonomiska situation. De kursgingna
iir biittre fcirberedda pa de for[ndringar i
den ekonomiska situationen som en pensio-
nering for med sig och de har ocksi handlat
i civerenssEimmelse hiirmed. De kursgangna
skcitte ocksi sin h2ilsa blttre iin de andra.
En kurs var synbarligen lgnad att vlcka for-
hillandevis likgiltiga milnniskor till insikt
om betydelsen av att folja med sitt hiilsotill-
stind, vilket synbarligen ledde till att omtan-
ken om hiilsan inte blev mindre efter pen-
sioneringen. Ocksa i nutritionshdnseende har
trdningskurserna varit av betydelse. De har
fcirbiittrat morgonmilets och huvudmilens
standard och f<irhindrat den allmiinna fcir-
s2imring som annars kunnat formtirkas i fra-
ga om dessa mil efter pensioneringen. De
kursgingna har dven efter pensioneringen
fortsatt att iita mera regelbundet 6n de andra
pensiondrerna.

KURSERNA OKADE DEN
SOCIALA AKTIVITETEN
Triiningskurserna hade till folid att deltagar-
nas sociala aktivitet okade betydligt. De hzt
iiven fcirhindrat en nedging i aktiviteten och
cikat pensionlrernas intresse fcir motion och
konditionstriining. Kursernas aktiverande
effekt har iiven tagit sig uttryck i en okande
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hobbyverksamhet. Kursundervisningen har
ocksa inverkat pi den andliga aktiviteten.
De kursgangna visade sig ha en nAgot posi-
tivare instiillning till pensioniirstiden iin de
<ivriga. Genom kursverksamheten var det
m<ijligt att forstiirka en sedan fcirut positiv
instiillning till pensioneringen och cjka okun-
niga miinniskors intresse fcir att aktivt ta re-
da pi saker och ting.

INFORMATIONSPROBLEM
Minga problem i samband med pensione-
ringen och pensionlrsorienteringen kunde lti-
sas, om man visste hur de nddviindiga upp-
lysningarrw borde meddelas for att nd from.

Ovan konstaterades redan att triiningskur-
serna har mf,nga positiva effekter. Dessutom
er det att mdrka, att kurserna i vissa fall har
en viktig bevarande funktion. Jiimsides med
den positiva effekten eller oberoende dlrav
kan de niimligen ha den effekten att en ti-
digare god nivi kvarstAr i fall diir en siink-
ning av nivin annars vore att vinta. Det ser
Iven ut som om det funnes saker som det
pi grund av en dAlig motivation annars er
svirt att llra ut. Av alla dessa orsaker kom-
mer vi till att triiningskurserna behbvs. De
bor bara ordnas vid en sadan tidpunkt och
pi sadana stiillen att det ki|nns liitt och
lockande att delta i dem.

Kurs- och informationsinnehillet bor givet-
vis vara sadant att det motsyarar miinniskor-
nas faktiska behov. Ett allm:int undervis-
ningsprogram iir synbarligen mindre lyckat.
I stiillet borde man betona olika detaljer i
friga om varje 6mne som behandlas. Det
g?iller ocksa att gcira noga itskillnad mellan
praktiska frigor och begrepp. Informations-
verksamheten borde i okad omfattning g[lla
konkreta frigor, d.v.s. uppgifter om pen-
sionsskydd och annan social trygghet, samt
frigor rcirande h?ilsans och konditionens be-
varande. Niir informationen om dessa saker
nitt fram 2ir ett okande intresse fcir olika for-
mer av hobbyverksamhet att vlnta. I det
sammanhanget dr organisations- och for-
eningsverksamheten pd olika orter ett intres-
sant omride, som ganska minga mdnniskor
anser sig veta allffor litet om.

ORIENTERINGEN BAR SKE
FdRE PENSIONERINGEN
Pensiondrsorienteringen borde frirliiggas till
tiden nlrmast fore pensioneringen. Enligt
underscikningen upplwer m[nniskor just di
ett stort behov av att fi upplysningar. Efter
pensioneringen blir mdnniskorna plotsligt be-
tydli$ mindre intresserade av information i
olika angellgenheter. Hela nio pensiondrer
av tio anser att de inte behtiver mera upp
lysningar om nigonting alls.

Om de ur informationssynpunkt viktigaste
iimnesomridena var det redan tal. Dessutom
borde man emellertid inom informations-
verksamheten ta hiinsyn till mdnniskors pre-
ferenssystem nlr det gtiller olika uppgifts-
klllor. Det f<irefaller som om man skulle
sakna framf<ir allt sakkunnig och mingsidig
ridgivning och m<ijlighetet att sj?ilv komma
med frigor. Den mest omtyckta kunskaps'
kiillan fcire pensioneringen 6r en "expert".
Andra populiira kiillor iir kurser och av lo-
kala iimbetsverk meddelad information.
Minga poiingterade ocksi broschyrernas be-
tydelse. De offentliga informationsmedierna
tycks diiremot inte motsvara mdnniskors ftir-
viintningar. Niir det giiller m?inniskor som
redan gatt i pension kunde informationen
via press och TV giirna ut<ikas.

Informationen och kurserna borde helst
vara avpassade efter milgruppen. Ekonomisk
och annan konkret information tycks kropps-
arbetarna och motsvarande befolknings-
grupper samt minga ensamstAende personer,
bl.a. ?inkorna, vara i siirskilt stort behov av.
De andliga arbetstagarna f<irefaller att vara
mindre intresserade av att fi primiira upp-
lysningar av olika slag, men ocksa i deras
fall kan man peka pi vissa iimnesomriden,
sasom frigor med anknytning till hiilsa och
sjukdomar och fragor rcirande hobbyverk-
samhet, som intresserar dem som grupp.
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SIMO FORSS

Svmoosium dver cimnet
' 
lAlriringarna och vdrdsystemef '
i Polen

Den under Fdrenta Nationerna lydande or'
ganisatiorrcn European Centre f or Social
Wetfarc Training and Research arnrdnade
21-25. 5. 1979 ett europeiskt symposium
dver dmnet " lldringarna och vdrdsystemet"
(The elderly and the care system) i lqdwisin
niira Warszawa.

Som ledare fcir seminariet fungerade Ro'
bert Versteeg frin den ovanndmnda organi'
sationen. Den h<igsta ndrvarande represen'
tanten for vdrdlandet var direktoren fcir det
polska socialministeriet M. Karczewski. Till
ieminariet hade samlats 75 deltagare fran
18 olika europeiska ltinder, bl.a. stcirsta de-
len av de vdsteuropeiska liinderna och dess'
utom DDR, Jugoslavien, Polen, Tjeckoslo-
vakien och Ungern frin Osteuropa. Varje
land hade i regel skickat minst tvi repre-
sentanter. Undertecknad var dock den enda
representanten fcir Finland. Frin Sverige
och Norge deltog fem personer och fran
Danmark tre. Deltagarnas uppgifter och
stiillning i hemlandet var synnerligen varie-
rande, dven om alla pi ett eller annat seff
i sitt arbete hade med ildringar, ildrinpvird
eller ildringsforskning att gcira. Vad utbild-
ningsnivin betriiffar representerade deltagar-
na till niistan etthundra procent det akade-
miska toppskiktet.

Symposiets teman kan indelas pa ftiljande
s[tt:
l) Aldringarnas stdllning i samhiillet
2) De positiva och negativa effekterna av

cippenvirden och anstaltsvirden f<ir ild'
3)

nngar
Mrijligheterna
distributionen

att fornya och ftirbtittra
av ildringsservice

4) Fri gruppdiskussion om 6mnen av spe'
ciellt intresse fcir deltagarna

5) Besttk pi vird- och serviceinrtittningar
ftir ildringar i Warszawa.

Seminariespriken var engelska och frans'
ka och foredragen ihordes tolkade till nagot-
dera spraket.

Aven om arrangcirerna inte kunde und-
vika vissa tekniska och andra problem under
symposiet, kompenserades bristerna mer 6n

vdl av de polska vlrdarnas uppenbart goda
vilja.

REFERAT OCH GRU PP ARBET EN
Som av det ovanstiende redan framgatt var
en del av de teman som behandlades vid
symposiet bide vittomfattande och svirana'
tyseiaae. Det dagliga arbetet hade indelats
i-ihorande av referat och grupparbete, med
tyngdpunkten f<irlagd till diskussionerna
inom de olika gruppeina. Arbetss?ittet hade
bide sina f<irdelar och sina nackdelar. Till
fcirdelarna horde bl.a. att diskussionerna i
smigrupperna blev animerade och att den
lnttsammi sl[mningen gjorde det mojligt ftir
var och en att kasta fram sina tankar. Som
en nackdel mAste man d[remot se att dis-
kussionsdmnena i regel var allff<ir allmiinna
och omfattande fcir att man skulle ha kun-
nat komma fram till nigra exakta slutsatser
eller nigra konkreta ldsningar pi problemen.
Till nackdelarna hcirde ocksi att gruppernas
medlemmar kom frin skilda liinder. Skill-
naderna i bakgrund och praxis gjorde ofta
ett praktiskt samarbete om<ijligt. Som ett
litet exempel pi svirigheterna kan det niim-
nas att vissa-begrepp kunde ha olika be'
tydelse i olika Hndii. Det gtillde tgx. be'
greppet hemhj[lp. Sitt forniimsta syfte' att
erUjuAa deltagarna m<ijlighet att komma
fram med och fi nya tankar och ideer inom
olika omriden av ildringsvirden, uppfyllde
symposiet emellertid viil.- 

Symposiets referat och gruppdiskussioner
fcirde givetvis med sig en m[ngd saker som
det inte [r mojligt att gi in pi hiir. Till de
referat som vickte speciellt stor uppmErk'
samhet horde direkttir M. Karczewskis an'
fcirande om ildringwirden i Polen, som iry
skall relatera i korthet hiir nedan. Frin
gruppdiskussionerna har jag tagit med nAgra
IA[,ir, som borde ge l'lisarna itminstone n['
got slags ftirestiillning om de iimnen som
ientilerides vid motet. Arrangorerna har
lovat att en mera detaljerad redogorelse se-

nare skall distribueras till motesdeltagarna.
Om det finns intresse fcir saken blir en in'
giende utvlrdering av symposiet siledes
mojlig lnnu i ett senare skede.
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IAKTTAGELSER RdRANDE
,ILDRINGSV ARDEN I PO LEN
Drektrir Karczewski framhdll i sitt anfciran-
de att de gamla mdnniskornas problem un-
der de senaste tiderna har accentuerats ock-
si i Polen. Det giller inte bara anstalter och
organisationer utan iiven fcirvaltningsmyndig-
Ir.9t"T" och regeringen. De sociala ange-
Idgenheterna handhas i Polen vid tvi skiida
ministerier: ministeriet frir arbetslrenden
och sociala drenden och ministeriet f<ir hiil-
so- och socialvirdsiirenden.

Under det fcirstniimnda ministeriet sorte-
rar alla drenden rdrande den sociala trygg-
heten frir fcirvdrvsarbetande och deras'fi-
miljer samt de lrenden som har samband
med socialfcirsiikringen. Aterstoden av de
sociala iirendena ombesdrjs av ministerietftir hiilso- och socialvirdstirenden (Social
Welfare), diir en instans som uppvisar vissa
likheter med vir socialstyrelse lbepartmentof Social Welfare) har hand om den sociala
servicen. Under ministerienivin finns det wi
andra nivier, landskapsnivin och den kom_

munala niv[n, for de sociala irendenas
handhavande i landet.

Problemen inom ildringsvirden i Polen
har frarnfcir allt tvi orsaker. Den f<irsta [rd", snabba demografiska fciriindringen.
Efter andra viirldskriget hcirde Polen demo-
grafiskt till de yngsta ldnderna i Europa,
medan de gamla ildersklassernas andel av
invinarna idag redan civerstiger 10 procent
och trenden fortfarande gir i samma rikt-
ning. Som den andra orsaken till problemen
niimnde referenten ildringsvirdens cikande
behov pi grund av befolkningsutvecklingen
och de plotsliga fcirtndringarna inom fa-
miljelivet. Det traditionella familjemcinstret
hiller pi att fcirsvinna, och ildringsvirden
som tidigare till sa stor del omhiinderhafts
av familjerna miste nu skcitas genom sam-
hiillets sociala tj?inster.

POLEN PRIORITERAR
APPEN V/IRD
Inom det polska virdsystemet prioriteras
den cippna virden mycket kraftigt, och si-
dana l<jsningar som ildringshem erc. be-
traktas som en sista n<idfallsutviig.

Virdverksamheten pi den kommunala ni-
vin ir av speciellt stor betydelse i Polen.
De kommunala tjflnsterna bestir av hllso-
virdstjinster och sociala tjd.nster. De polska
ildringarna har liksom alla andra invinarei landet rett till gratis hiilsovird. Till det
primlra virdnitet hcir l6kare, kommunala
hiilsovirdare och socialarbetare. Virden
inom det prim?ira systemet bestar av fore-
byggande vird, vanlig vird och rehabilite-
ring. Medicinsk behandling ges pf, olika
slags kliniker. I minga landskap finns det
geriatriska kliniker med ett stort antal spe-
cialister pi olika ildringssjukdomar.

SIRDRAG HOS DET
POLSKA SYSTEMET
Vid sjukhusen finns speciella virdplatser
f<ir kroniker. Socialskritarna, till vilkai upp-
gifter bl.a. hdr att hjiilpa patienterna -att
flterviinda hem eller anpassa sig till Iivet pi
ett virdhem, vdrderas mycket hrigt pi sjuk-
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husen. Socialskcitarna samarbetar intimt med
primlrvirdscentralerna.

Efter det de polska jordbrukarna och de'
ras familjer ir 1977 inlemmades i socialfor-
slkringen, som numera tiicker hela befolk-
ningen, har tjlnsterna in natura blivit mera
slllsynta. Ett undantag utgrir miltidstjiinsten.
I Polen har miltidstjf,nst anordnats for ild-
ringar pi minga olika stiillen. Bl.a. har
minga restauranger och barer och ett stort
antal enskilda familjer cngagerats i verk-
samheten. Ocksi handikappade och arbets-
of6rmogna blir numera ofta delaktiga av
denna service.

Bostadsbristen iir ett landsomfattande
problem i Polen. Trots att byggnadsinveste-
ringarna och byggnadsverksamheten efter
andra vlrldskriget har varit enorma, rider
det alltjiimt stor brist pi bostiider, vilket
givetvis iven inverkar pA ildringarnas bo-
stadssituation.

Det fcirefaller som om man i Polen be-
mcidar sig mycket om att erbjuda pensiond-
rerna mojlighet till aktivitet och social inter-
aktion. Med tanke hiirpi har man inriittat
klubbar, diir Aldringarna kan triiffas och del-
ta i olika slags aktiviteter, och dagcentra,
som dessutom fungerar som vArdenheter.
Dagcenterverksamheten fcirefaller att inta en
central stiillning i det polska virdsystemet.
Pi dagcentret kan pensionlrerna tillbringa
hela dagen, delta i en mdngd aktiviteter, lta
o.s,v. Denna virdform anses vara speciellt
liimplig fcir ensamstiende pensiondrer och
pensiondrer vars anhciriga fcirvdrvsarbetar.

A KT IV F AC KF d RENINGSRoR E LSE
Den polska fackforeningsrcirelsen har gjort
en synnerligen aktiv insats inom'ildrings-
virden. Den polska pensiondren kvarstir
som medlem i fackfcjreningen och har alltsa
mcijlighet att piverka fcireningens verksam-
het ocksa efter pensioneringen. Fackfcirening-
arna 6r ocksa skyldiga att intressera sig fcir
sina pension[rsmedlemmar och deras lev-
nadsf<irhillanden. Pensiondrerna har riitt till
samma fcirminer och tj[nster som fack-
fcireningarnas aktiva medlemmar.

En annan betydande organisationsform,

med vars hjiilp ildringsvirden sktits i Po-
len, dr en omfattande organisation, som
grundar sig pi frivilligt arbete. Hit lor bl'a.
Polens Rcida Kors, som framfor allt [gnar
sig it sjuk- och hemvird, samt Alders- och
invalidpensiondrernas f<irbund, som har
minga till ildringsvirden hcirande service-
former pi sitt program.

OM GRUPPDISKUSSrcNERNA
Begreppen ildring och ildrande diskutera-
des ivrigt i smigrupperna och behovet av
klara och entydiga definitioner framholls.
Socialforsiikringens roll i sammanhanget no-
terades Ater en ging. Man konstaterade att
begreppet ildring definieras genom den obli'
gatoriska pensionsaldern, som inte har ni-
gon geroniologisk grund. Att ildrandet bli-
vit eit socialt problem ansigs framfor allt
bero pi att ildringarnas antal i olika sam-
hZillen under de senaste tiderna har tikat
mycket snabbt och fortstitter att cika.

I samband med fcirsoken att definiera
olika begrepp kom man dven att ta upp ter-
men beroende (dependency). Termen tir
intressant bl.a. setillvida, att den kan an-
vlndas som ett mitt pi ildrande. Enligt
denna definition 6r en mbnniska desto iildre
ju mera hon [r beroende av andra mdnni-
skor och sin omgivning civerhuvudtaget. Be'
roende iir alltsi hlr ungefiir detsamma som
hjiilplcishet, fysisk eller social. Beroende av
nigon iir vi ju alla, men beroendet varierar
och tar sig olika uttryck i olika ildrar' Me-
dan smibarnen iir helt beroende av sin om'
givning, 6r de vuxna iterigen relativt obe'
ioende under sin aktiva tid, men med sti-
gande ilder iir det normalt att beroendet av
omgivningen rikar.

,1 LD RI N G ARNIS D E LT AG AN DE
VIKTIGT
Aldringarnas deltagande var en friga som
kom upp i olika sammanhang. Det konsta-
terades att ildringarna i cikad omfattning
borde delta i planeringen av Atgiirder och
beslut som beror dem sjlilva, ninting som i
sjllva verket torde vara mycket slllsynt i
dagens viirld. Vidare konstaterades det att
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ildringarna ofta kunde delta i virden av
andra ildringar, vilket kunde vara till gl?idje
och nytta bide f<jr v6rdtagaren och vird-
givaren.

Niir det blev tal om virdsystemen visade
det sig att de flesta pliiderade fcir en <ikning
av den oppna virden; nigon gick rent av
sa lingt som till att beteckna anstaltsvirden
som en mardrcim. Man ansig ocksi att det
fanns goda mcijligheter att utveckla den opp-
na virden. Bland annat ndmnde man dag-
virdsplatserna, som alltsi iir kombinerade
vird- och rekreationsstdllen, dagsjukhusen,
som framfcir allt ger de intagna medicinsk
behandling, och klubbarna med deras aktivi-
tetsbefr?imjande program. Den egentliga an-
staltsvirden ignades frirhillandevis litet upp-
mirksamhet, trots att individens problim
ofta tillspetsas och minga miinskliga trage-
dier utspelas pi anstalter.

REGIONALA SKILLNADER
De regionala variationerna i ildringsvirdens
kvalitet och kvantitet petalades i minga

olika sammanhang. Det konstaterades att
virdbehoven och virdmcijligheterna kan va-
ra mycket olika inom olika omraden. Fram-
fcir allt tiinkte man di pi skillnaderna mel-
Ian landsbygdsomriden och st[der, och det
framhcills att problemen borde lcisas utgien-
de ifrin de aktuella fcirtr"lllandena.

Diskussionsdeltagarna konstaterade att
samhiillsmedlemmarna borde kiinna biittre
till ildrandet och problemen i samband d[r-
med. Man kunde gdrna undervisa om feno-
menet redan i skolorna. Genom en rikad
upplysning skulle minga fcirdomar mot ild-
ringarna fcirsvinna. Ett 6kat vetande skulle
ocksa hjiilpa mdnniskorna, ildringarna s6-vll som de vuxna i aktiv ilder och ung-
domarna, att frigrira sig frAn en massa van-
ftirestiillningar och skrickbilder som h[nger
samman med ildrande.

Behovet av forskning betonades ocksa vid
detta symposium i minga olika sammanhang

- en detalj som jag i egenskap av forsk-
ningsarbetare givetvis noterade med till-
fredsstiillelse men samtidigt upplevde som
ett fcirpliktande krav.
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PENTTI KOIVISTOINEN

Fd r s cikring sdoms t o I ens ut s la g
F dr s ii kri ng s d om s t ol e ns ut slag
nr 668 178 I 578
Utltirdat 14- 3. 1979

VAD B6R ANSES SOM
SKRIV- OCH RiKNEFEL?
LPA hade genom ett beslut 29. 9. 1976 be-
viljat Heikki full invalidpension att utga riik-
nat fran l. 7. 1975. I beslutet meddelades,
att Heikkis APl-arbetsf ci rhi.llande f ortfaran-
de var under utredning, varfcir det inte be-
aktades i beslutet.

Nii.r LPA sedermera av den andra pen-
sionsanstalten fick utlitande om det saknade
APl-arbetsforhillandet, mdrkte man, att
Heikkis pension felaktigt kommit att bli ut-
skriven pi beslutsblankett for full pension
och lven utrlknats som full pension trots
att pensionsdrendets avgcirare beviljat Heik-
ki delpension. Med anledning hiirav r?ittade
pensionsanstalten med strjd av 24 kap. l0 g
riittegangsbalken (RB) pensionen till delpen-
sion iinda frin b<irjan. Heikki underr[ttades
per brev om att de civerbetalda pensions-
raterna skulle kvittas mot den beviljade pen-
sionen.

PEN S ION SN AMN DEN S ST AN DPU N KT
Heikki besvdrade sig hos pensionsndmnden
och kriivde full invalidpension. Pensions-
nlmnden farn 24. 11. 1977, att LPA inte
hade f6.tt 2irrdra sitt beslut i en frir Heikki
ofrirminlig riktning utan att anscilca om h[v-
ning av beslutet hos FD. Pensionsnd.mnden
undanrojde riittelsebeslutet och fcirordnade
att pensionsanstalten skulle betala ut full
pension fr.o.m. l. 7. 1975.

LPA anfcirde besvir civer beslutet och
uppgav, att i pensionsbeslutet insmugit sig
ett fel i samband med anlitandet av data-
maskin och att beslutet fordenskull visade
att et Heikki beviljats full pension trots att
pensionsanstalten endast hade beviljat honom
delpension. LPA ansag, att der var friga om
ett sadant fel, som den med stcid av ovan-
n[mnda stadgande i RB kunde riitta. Frir
den h?indelse att iindringsansokningen inte
skulle bifallas hemsttillde LPA, att dess be-

slut 29. 9. 1976 mitte undanrcijas sisom va-
rande lagstridigt.

F 6 RS i K RI N GS DOM ST O LEN S U T S LAG
FD fann i sitt utslag, att det i samband med
LPA:s beslut 29. 9. 1976 intriiffade felet inte
var ett sidant skriv- eller riiknefel, som pen-
sionsanstalten med stod av 24 kap. l0 $ RB
sjiilv kan riitta. Med anledning hiirav for-
kastade FD besviren. LPA:s hemslEllan om
beslutets undanrcijande bifrill FD dock till,
emedan beslutet uppenbarligen inte var med
lag civerenssfdmmande.

F A RS A K RI N G S DO M ST O LEN S
TIDIGARE AVGdRANDEN
FD har redan tidigare funnit, att pensions-
anstalt med strid av 24 kap. l0 $ RB kan
retta ett skriv- eller rtiknefel i sitt beslut.
Det har emellertid varit oklart nilr det bcir
anses vara friga om ett i fcireniimnda lag-
rum avsett fel. N?ir det ?ir friga om rdttande
av ett fel till formin fcir den beslutet galler,
uppstir inget problem, emedan pensionsan-
stalt enligt 2l a $ 2 mom. APL utan hinder
av laga kraft vunnet beslut kan tindra beslut
till frirmin fcir den beslutet giiller. Om det
dr meningen att dndra ett beslut pi ett frir
beslutets mottagare ofrirdelaktigt siitt, brir
pensionsanstalten dlremot anscika hos FD
om undanrcijande av det tidigare beslutet,
savida det inte anses vara friga om ett skriv-
eller riiknefel.

Ett skrivfel har FD ansett det vara fraga
om i ett fall diir pensionsanstalten i sitt be-
slut konstaterat, att till en person utbetalats
mera i sjukdagpenning iin till honom borde
betalas pension fcir samma tid men trots det
till fdljd av ett fel vid perforeringen fcirord-
nat att endast en del av arbetspensionen
skulle betalas till sjukfcirsiikringsfonden
(FD:s utslag nr 5075 och 5548174/1515).

FD har pA pensionsanstaltens anscikan
hiivt ett pensionsbeslut, ndr tjiinstgorings-
tiden fcire APL:s ikrafttr?idande inte blivit
halverad vid pensionskalkylens uppgorandepi pensionsanstalten (4917 175 11863). Det-
sarnma har skett i ett fall diir FciPl-fribrev
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uppgetts i motsvarighet till fel irs indextal,
varfor pensionen beviljats att utgi med ett
alltfor stort belopp (9557 174 I 1868).

Niir LFtiPl-arbetsinkomsten i ett fall en'
ligt pensionsanstaltens meddelande pe grunq
av ett kodningsfel faststiillts till 6100 mark
i stiillet ftir 3100 mark, samtyckte FD inte
titl hiivning. FD ansag, att till stcid fcir den
over fem 6r efter det beslutet vunnit laga
kraft gjorda anscikningen inte anfdrts till'
rflckligt v[gande skal (1822 I 77 I 2163).

Av de ovanndmnda besluten kan man
dock inte utan vidare dra den slutsatsen, att
det inte kunde vara friga om ett skriv- eller
rtknefel. Det er mtijligt, att FD behandlat
iirendet som ett hiivningsfall, emedan anstj'
kan giillt hiivning, dven om iirendet hade
kunnat skdtas utan hdvning. Om en sadan
omst?indighet borde visserligen ha gjorts ett
omniimnande i beslutet.

UPPGIFTEROM
BESLUT SP ROCESSEN BEH6V S
Vid avgcirandet av den skiirskidade fragan
behtivs uppgifter om den faktiska besluts-
processen for att man skall kunna overviiga
huruvida ett fel intriiffat vid sjiilva besluts'
fattandet eller om det [r fraga om ett rent
rtiknefel. Enligt PSC:s uppfattning borde
omridet ftir riilrne- och skrMel redan av
allm?inna rtittsskyddsskiil vara si begriinsat
som m<ijligt. Det borde i huvudsak endast
fi vara fraga om fel, som uppstitt vid en
mekanisk riikneoperation eller i samband
diirmed, eller om fel, som i ljuset av sak-
sammanhanget eller beslutets text i ovrigt
obestridligen iir ett skrivfel. I oklara fall [r
det alltid biist att ansijka om h'livning.

Allmlnt sett kunde man siiga att klara
slarvfel, s.k. lapsusar, ?ir rSkne- och skrivfel,
medan man i fall av okunnighet och oskick'
lighet kan anta att det 6r fraga om ett eren-
di som krdver htivning. Om det vid en ob-
jektiv bedtimning finns det minsta sk?il att
anta att ett fel har kunnat bero pi okunnig-
het eller Vi att frigan ger rum f<ir tolkning'
bcir ett r?ittande av beslutet pi ett for be-
slutets mottagare ofordelaktigt sett med
andra ord skcitas hiivningsvlgen.

Om en pension inte justeras enligt bevilj'
ningsarets index utan pensionen beviljas t.ex.
enligt indexnivin ftir det ir di det senaste
arbetsfrirhallandet upphtirde, [r det fraga

om ett riiknefel. Om en pensionsanstalt iter'
igen i ett omfattande beslut rtirande olycks'
fallslivrenta, som vimlar av siffror, vid sam'
ordning tagit ett oriktigt belopp ftir livrtin'
tan, torde man inte mera kunna tala om ett
rdknefel. Ntir felet i en livriinta som skall
samordnas beror pi att olycksfallsftirsiik'
ringsbolaget meddelat oriktigt livriintebelopp,
iir det givetvis inte fraga om slarv fran perr'
sionsanitaltens sida och i detta fall kan sjiilv'
rlttelse inte komma i fraga. Felet ligger di
i grunderna ftir beslutet. Beslutet har grundat
sig pi oriktig utredning och trtir diirftir hiivas
i enlighet med 2l a $ APL.

Fr[gan om fcirutsiittningar fcir sjiilvrflttel'
se f<ireligger miste i princip avgdras frAn
fall till taU. I fteittis fall var det fraga om
en omdcimesfraga, beviljande av delpension
eller full pension. Om det med iberopande
av anvlindning av fel blankett vore mojli4
att reth full pension till delpension utan att
anscika om hlvning av pensionsbeslutet,
skulle vi befinna oss pa en mycket bred v?ig.
Mottagaren av ett beslut mAste kunna v6nta
sig itminstone nigot slags permanens av be'
slutet.
EN VIDTOLKNING SKULLE
FdRSLMRA RATTSSKYDDET
Di besluten om rlttelse av rdkne- och skriv-
fel inte itfoljs av en fullfciljdshiinvisning,
vore en vid tolkning av begreppet iignad att
fcirs?imra den fcirstikrades riittsskydd. Be-
svdrsriitt foreligger inte, emedan riittelsen
grundar sig pa ett stadgande utanfcir arbets'
pensionslagarna och i friga om stadgandet
inte fcireskrivits nigonting om besviirsrtitt.
Som medel fcir erhillande av rlttsskydd
miste hiir synbarligen i enlighet med 24 kap.
l0 $ 3 mom. RB anses klagan inom 30 da'
gar fran rflttelsebeslutets delfiende. I arbets-
pensionsdrenden torde klagan btira gtiras
hos den hcigsta rittsmedelsinstansen, f6rsiik-
ringsdomstolen.

t detta sammanhang kan det vara skdl att
notera, att i ett utkast till lag om fcirvalt-
ningsforfarande som beretts vid justitieminis'
teriet fcireslagits att sjiilvrtittelse av sa$el
skulle goras mojlig. En sjiilvrlttelse skulle
dock f6rutsiitta att alla parter givit sitt sam'
tycke till rdttelsen. Detta forslag strider pi
siitt och vis den ovan fcireslagna sndva tolk'
ningen, emedan rlttelse av ett sakfel genom
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sjdlvriittelse enligt lagfrirslaget anses kdiva
ett uttryckligt lagstadgande. Det [r troligt,
att lagen om fcirvaltningsfcirfarande bt-
minstone analogt skulle komma att tilltimpas
i arbetspensionsd.renden.

F drstiki ngsdomst ol e ns ut sl ag
Utfiirda 15.2. 1979
D AGT RAKT AMENT E SOM UTGATT
FARE I. IO. ]977 VAR INTE
PENSIONSIiN
En pensionsanstalt beviljade Seppo full in-
validpension frir tiden l. 9. 1975-31. 8.
1976. Seppo besviirade sig hos pensions-
nd.mnden och uppgav att hans inkomst p6
grund av utbetalade dagtraktamenten varit
betydlig stcirre in vad som beaktats i pen-
sionsbeslutet.

Pensionsn[mnden anfcirde i sitt beslut
bl.a. att till Sepo itminstone under iren
1972 och 1973 utbetalats sadana dagtralla-
menten, som civerstiger beloppen av de dag-
traktamenten som utgir enligt tjlnstekollek-
tivavtalet om statstjdnstemens resekostnads-
ersiittning. Vidare konstaterades i beslutet
att dagtraktamentena vid pensionslcinens be-
stiimmande b<ir beaktas till niimnda tiver-
skjutande del, om de faktiska kostnaderna
fdr arbetets utf6rande inte varit lika stora
som dagtraktamenten, emedan sagda <iver-
skjutande del kir anses som forskottsinne-
hillning underkastad inkomst. Fordenskull
och di niirmare utredning om de under
skilda ir till Seppo erlagda dagtraktamente-
na och om kostnaderna fcir arbetets utfciran-
de saknats, har pensionsndmnden upphiivt
pensionsanstaltens beslut och iterforvisat
lrendet till pensionsanstalten samt fcirordnat
att anstalten skall utreda de ifragavarande
omstiindigheterna innan nytt beslut utfiirdas.

Pensionsanstalten besvlrade sig hos FD
och uppgav att Seppo inte beskattats fcir de
under iren 1972 och 1973 utbetalda dag-
traktamenten. Pensionsanstalten har hiinvi-
sat till FD:s utslag 15. 10. 1975 (nr 98191
7411434), diir dagtraktamenten inte ansetts
sisom i lagen om f<irskottsuppbrird av-
sedda prestationer ens till den del pi dem
erlagts skatt och de fordenskull inte beaktats
vid bestiimmandet av den i APL avsedda
arbetsfortjiinsten.

FD fann i sitt utslag, att de av Seppo er-

hallna dagtraktamentena h?inftir sig till en
tid frire ikrafttrtidandet av skattestyrelsens
beslut l. 9.1977 om uppskattandet av kost-
naderna frir arbetets utfcirande vid verkstil-
lande av fcirskottsinnehillning eller fore
l. 10. 197 7, och emedan arbetsftirtjanst enligt
7 $ 3 mom. APL vid utrdknandet av den
pensionsgrundande lcinen bestiims enligt
samma grunder som tilliimpas vid forskotts-
innehillning av skatt bcir vid bestdmmandet
av storleken av Seppos pensionslcin inte be-
aktas de dagtraktamenten han erhallit till
nigon del. F<irdenskull upph[vde FD pen-
sionsndmndens beslut.

I. ]0.1977 GRiNSDAG
Skattestyrelsen definierar dagtraktamente
som en ersettning f<jr den rikning av mAl-
tids- och andra levnadskostnader, som en
arbetsresa medfor fcir en lontagare. Dag-
traktamentsfrigan har behandlats i PSC:s
cirkultir nr 26178, sid. 13. Genom FD:s ut-
slag kir den i cirkul[ret omfattade stAnd-
punkten anses ha fett bekriiftelse. Niir det
giiller dagtraktamentens beaktande iir tid-
punkten l.10.1977 med andra ord av av-
gorande betydelse. Dagtraktamenten som
erlagts fcire detta datum beaktas inte i APL-
lcinen. Det giiller 2iven om dagtraktamentena
vid den slutliga beskattningen beskattats si-
som lcineinkomst. Det enda undantaget tor-
de den situation utgora, di beskattaren re-
dan vid dagtraktamentets erldggande be-
sfimmer att forskottsinnehillning skall verk-
stiillas derpa. Hiirvid torde dagtraktamentet
kira anses utgcira ltin till den del diirpi skall
verkstd.llas fcirskottsinnehillning.

Om dagtraktamente erlagts efter 30. 9.
1977, anses det som lcin och di skall diirpi
verkstiillas fcirskottsinnehallning till den del
som civerstiger beloppet av dagtraktamente
till statstjiinstemiin. Frin denna regel gor
man dock ett undantag, om arbetstagaren
eller arbetsgivaren klarllgger, att iiven den
<iverskjutande delen anvlnts f<ir olika slags
omkostnader. I sistnimnda fall verkstiills
ingen fcirskottsinnehAllning och <iverskjutan-
de del beaktas inte i APl-kinen.

Vad ovan sagts om dagtraktamente giiller
iven andra kostnader fcir arbetes utforande,
i friga om vilka grunderna for kostnadsupp-
skattningen faststiillts i ovannd.mnda beslut
fran l. 9. 1977 av skattestyrelsen.
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ARJA SANKARI

Rekommendationer
av konrultativa kommissionen
fi)r inv alidit e t s cirenden

KOMMISSIONEN FdR
INVALIDITETSARENDEN
DELPENSION FdRVISS
TID SOM FORTSATTNING
PA FULL PENSION

Kommissionens protokoll
lI179, punkt 4.

En 42-Lig kvinna I. R. hade
beviljats full APl-invalid-
pension for tiden l. 8. 1976-
30. 3. 1979- Fcire sir pensio-
nering hade hon arbetat i tvA
APl-arbetsfiirhillanden, i det
forra i tolv irs tid som truck-
fcirare och i det senare i tre
irs tid som lagerbitriide.
Kommissionens isikt dirom
huruvida pension borde fort-
sltta att utgi efter l. 5. 1979
hade efterfrigats.

RYGGBESViROCH
PSYKISKA SYMTOM
I. R. har pi grund av ling-
variga ryggbesv?ir underscikts
pA specialsjukhus. De kliniska
fynden begriinsade sig till
perkussionscimhet i kors-
ryggstrakten och nedsatt
flektionsformi.ga i sidled.
R<intgenf<irtindringarna var
obetydliga savll i halskot-
pelaren som i liindkotorna.
I. R. har varit patient hos en
mentalvirdsbyri sedan okto-
ber 1976. Vid sina bestik har
hon varit deprimerad, ingest-
fylld, tnitt och fiirgriten och
hon har beklagat sig tiver ett
stort antal somatiska besviir.
Problemen har itminstone
delvis haft samband med
hennes svira familjef<irhil-
landen I.R:s make iir hjlrn-
invalid och hennes dotter
har en lindrig utvecklingsstcir-
ning. Enligt psykiatrernas ut-

litande har I.R:s mentala
stcirning inte i nigot skede
varit allvarlig, och under ir
1978 har hennes tillstAnd f<ir-
bettrats.

DELPENSION FdR
UNDERLATTANDE AV
EN .ITERGI.NG TILL
ARBETET
Kommissionen ansig, att I.R.
inte mera efter det att full
pension upph<ir att utg6, d.v.s.
efter 30. 4. 1979, kan anses
vara arbetsofcirm6gen. Med
beaktande av I.R:s familje-
forhillanden och den linga
pensionstiden rekommende-
rade kommissionen att et
I.R. i enlighet med 5b $ 4
mom. APL rdknat fran 1. 5.
1979 skulle beviljas delpen-
sicn for viss tid for under-
liittande av en itergang till
arbetet. Pensionen skulle for-
slagsvis utbetalas fram till
t.ex. utgingen av ir 1979.
Om den senaste arbetsgivaren
skulle ha mdjlighet att er-
bjuda I.R. arbete tidigare,
borde pensionen utgi tills I.R.
b<irjar arbeta.

DELPENSION KAN
BETALAS FdR KORTARE
TID AN ETT AR
(5bS4mom.APL)
Enligt 5b $ 3 mom. APL
kan full pension omvandlas
till delpension, om fririindring
i arbetstagares arbetsformiga
uppskattas bli bestiende it-
minstone under ett ir. Vid
indragning av pension kan
dock med stdd av samma
paragrafs 4 mom. beslutas,
att delpension utbetalas fcjr

kortare tid [n ett ir. Niimnda
lagrum har tolkats sa att
dven frir viss tid beviljad full
invalidpension kan omvandlas
till delpension for en tid, som
6r kortare en ett ir, liksom
dven som fortslttning pi full
pension kan beviljas delpen-
sion fcir kortare tid iin ett ir.

ATERVUNNEN ARBETS-
FARM.{GA UTGIORDE
INTE HINDER FAR
DELPENSIONS
BEVILIANDE
I det relaterade fallet ?ir det
friga om sistndmnda situa-
tion, d.v.s. som fortsiittning
pi pension borde enligt re-
kommendationen utbetalas
delpension fiir kortare tid ?in
ett ir. H?ir [r det [ven att
mdrka, aff delpension enligt
5 b $ 4 mom. APL kan utgi
dven i det fall att pensions-
tagaren anses ha itervunnit
hela sin arbetsfcirmiga. Det
talas om s.k. "mjuklandning".
En miinniska som varit liinge
borta frin arbetet och hunnit
viinja sig vid sin pensionErs-
tillvaro ges mcijlighet till en
smidig Stergang till arbets-
livet. Letandet efter arbete
och eventuella utbildnings-
och rehabiliteringsitgiirder
tar tid. Pensionstagaren kan
dven tack vare sin delpension
borja med ett deltidsarbete
och forst i ett senare skede
civergi till heldagsarbete. En
plcitslig indragning av full
pension fcirefaller inte heller
av andra skiil alltid att vara
liimplig. A andra sidan [r
utbetalning av delpension
under linga tider inte heller
alltid befogat. For en m6n-
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niska som uppburit delpen-
sion under en ling tid och
arbetat i deltidsarbete kan det
bli desto svirare att civergi
till heldagsarbete ju liingre
hon hunnit ha delpension och
f<irkortad arbetstid.
. Pensionstagarnas arbets-
och rehabiliteringsmotivation
f<irefaller ibland att vara
mycket svag vid tidpunkten
fdi full penslons upphorande.
I ett sidant fall har kom-
missionen fcirordat beviljande
av delpension for ett halvt ir
framit under f<irutsiittning
att vederbcirande faktiskt
s<iker deltidsarbete. Delpen-
sion skulle saledes beviljas
fcirst som ett stod fcir strii-
vandena att itergi till arbetet
(protokoll 22179, punkt 5).

6I.,{RIG ASTMATISK
FABRIKSARBETARE
ANS,iGS INTE V ARA
ARBETSOFdRMAGEN

Kommissionens protokoll
6179, punkt 3.

L^flng tj2instg<iring hos sarnma
arbetsgivare.
En 1917 f<idd iinka har med
ett par irs avbrott varit an-
stiilld hos en och sarnma ar-
betsgivare fran ir 1950 fram
till januari 1977. Hon har ar-
betat pi en fabrik som rullare
vid en maskin med 30-50
tridspolar bredvid varandra.
Traden l<iper fran hiirvan till
spolarna och till lnkans hu-
vudsakliga uppgifter har h<irt
att byta ut spolar, knyta garn,
b[ra spolarna till packnings-
lidor och flytta pa packnings-
lidorna. Arbetet har varit
dammigt ackordsarbete.

SLUTADE ARBETA FdR
ATT ARBETET TOG
SLUT
Sokanden blev irppsagd niir
fabriken i januari 1977 upp-
hcirde med sin verksamhet.
Hennes fcirman hade inte
mlrkt att scikandens arbete
skulle ha fcirsvirats pi grund
av sjukdom. Om fabrikens
verksamhet hade fortsatt,
skulle scikanden ha fitt fort-
siitta med sina tidigare upp-
gifter.

ASTMASYMTOM
SEDAN .4R I97O
Scikanden har lidit av astma
sedan ir 1970. Till symtomen
hor tidvis andnod, som fcir-
svf,ras bl.a. vid fysisk an-
strilngning, kold och kontakt
med damm. Sokanden har
uppgett att hon bl.a. fitt kor-
tison i flera omgingar, ibland
under ldngre tid. Fcir forh<ijt
blodtryck har scikanden iitit
medicin sedan ir 1973. Dess-
utom har nedsatt hrirsel, fing-
erartros och degenerations-
tecken i ryggraden konstate-
rats. I lungorna har lindrigt
astmatiskt vinande tidvis
horts, men vid rontgenunder-
sokningar av lungorna har
inga ndmnvirda foriindringar
konstaterats. Funktionsprov-
ens resultat har varit varie-
rande, och scikandens pres-
tationsfcirmiga vid belast-
ningsprovet var medelmittig.
Hdsten 1978 genomgick sci-
kanden grundliga underscik-
ningar pi en poliklinik for
lungsjukdomar. Under upp-
f<iljningstiden efter dessa
underscikningar kunde so-
kanden sluta med kortison-
medicineringen.

DEN FdRSTA ARBETS-
PENSIONSANSdKNINGEN
AVSLAGEN
Sedan sokanden slutade att
arbeta i januari 1977 har hon
uppburit arbetsloshetsunder-
st6d till utgingen av augusti
samma ir. Arbetspension
scjkte hon fcirsta gingen i
september 1977. Pensions-
anstalten har avslagit ans<ik-
ningen under iberopande av
att scikanden inte varit arbets-
ofcirmcigen. Scikanden har
civerklagat beslutet hos pen-
sionsndmnden, som inte
funnit anledning att iindra
beslutet. En ny anscikan om
arbetspension har anhiingig-
gjorts i augusti 1978.

SdKANDEN FATT
SIUKDAGPENNING OCH
FOLKPENSION
Sjukdagpenning har utbetalats
till sokanden efter arbetslcis-
hetsunderstcidets upphcirande
under tiden 10. 9. 1977-31.
8. 1978. Direkt efter dag-
penningrlttens upphorande
har it henne beviljats FPL-
invaliditetspension for ett
halvt irs tid. Anscikan om
fcirliingd utbetalning var an-
h?ingig. Alderdomsstod har
sokanden beviljats riiknat
frin 1. 7. 1977.

KOMMISSIONEN ANSAG
SdKANDEN ARBETSFdR
Kommissionen ansig enh2illigt
att scikanden inte kan anses
vara arbetsofcirmogen i den
mening som avses i arbets-
pensionslagarna. Diirfor re'
kommenderade man att den
i augusti 1978 gjorda anscjk-
ningen skulle avslis.
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Ny arbets-
pensions-
lagstiftning Frdgor och svar

Kommissionen motiverade
i fcilsta hand sin rekommen-
dation med att de kliniska
sjukdomsfynden i scjkandens
fall [r rett obetydliga. Enligt
frirmannens uppgift kunde
det inte heller mtirkas, att
sjukdomen skulle ha fcirsvirat
xikandens arbete, 6ven om
scikanden sjiilv bl.a. hade
ndmnt att damm inverkade
menligt pi hennes hiilsotill-
stind. Arbetsf<irhallandet
hade upphort med anledning
av att arbetet tog slut och inte
pi grund av sjukdom, vilket
6ven ger stod et uppfatt-
ningen att srjkanden itmins-
tone 6nnu inte i januari 1977
varit arbetsofcirmcigen. Efter
arbetets upphcirande kundepi basen av liikarintyg inte
visas att scikandens hiilsotill-
stind skulle ha undergAtt
viisentlig f<iriindring.

ARBETSLdS,INTE
ARBETSOFdRMAGEN
Det relaterade pensionsfallet
med dess problem iir lingt
ifrin unikt i vira dagar. Det
6r mycket svirt fcir scjkanden
att i sin hoga ilder och med
sin sjuklighet scjka nigot ar-
bete i synnerhet di liiget pA
arbetsmarknaden dr svirt. A
andra sidan kan scikanden inte
visa att hon skulle uppfylla
de villkor som i arbetspen-
sionslagarna uppstiills f<ir
beviljande av invalidpension.
Stikanden ir snarast arbetslcis,
inte arbetsofcirmcigen.

Social- och hillsovirdsminis-
teriets BESLUT om grunden
f<iri9$2mom. lagenom
pension fcir arbetstagare av-
sett fcjrskott itr 1979 (4681
9. s. 1979).

Genom beslutet faststiilldes
grundenf<jrdeti9$APL
avsedda forskottet ir 1979
till 20l608.

Statsradets BESLUT om
pensionsstcid (544 I 19.6.1979).

Med stod av beslutet
genomfcirs ett experiment
med fcirtida pensioner under
tiden l. 7. 1979-30.6. 1980.
Arbetskraftsministeriet kan
bevilja pensionsstcid 6t en ar-
betsgivare, som liter en minst
63 ir gammal arbetstagare i
APl-arbetsforhillande gi i
f<jrtida pension som avses i
statsradets beslut och i stiillet
anstdller en arbetslcis person
under 25 ir eller i vissa fall
lven en [ldre arbetslos per-
son via arbetskraftsbyrin.
Den fortida pensionen b'cir an-
ordnas sasom i ll $ APL av-
sedd registrerad tilllggsfor-
m6n. Pi grundval av pen-
sionsbeslut som gjorts under
den tid experimentet med ftir-
tida pensioner varar kan pen-
sionsstcid utbetalas fram till
utgingen av ir 1982.

I den hiir spalten besvarar
Pensionsskyddscenlralew ju-
ridiska direktdr Lauri Koivu-
salo sddana frdgor rorande
arbetspensiorrer, som kan tiin-
kas vara av ett merq allmiint
intresse.

Frdgor rorqnde arbetspen-
sionsangeliigenheter besvaras
ocksd per brev eller telefon.
Om Ni skriver till Pensioru-
skyddscentralen, bcir Ni kom-
ma ihdg qtt niimtw Ert full-
stiindiga namn samt Er adress
och Er personbeteckning.

Frdga: lag arbetar vid si-
dan av mitt dagsarbete tre
kvtillar i veckan som vakt-
m[utare vid en restaurutg.
For det hiir arbetet fdr jag
ingen fast mdnadsldn. Iinen
bestdr av drickspengar. Fdr
jag ruin pension frdn det hiir
arbetet och enligt vilken lag?

Svar: En arbetstagare kan
ha flera arbetsforhellanden
samtidigt och fi ratt till pen-
sion fran dem alla. Om dricks-
pengarna fran Ert arbete som
restaurangvaktmdstare uppgir
till minst ca 386 mark i mi-
naden eller om Ni arbetar
minst 20 timmar i veckan pi
restaurangen, omfattas Ert
arbete av APL. Di iir Er ar-
betsgivare skyldig att anordna
i APL fcirutsatt pensions-
skydd f<ir Er.

Drickspengar skall enligt
ett specialstadgande i lagen
beaktas Yid pensionens be-
stimmande sidana de varit
enligt den senast verkstdllda
beskattningen, savida inte an-
nan tillforlitlig utredning ro-
rande deras storlek fciretes.

Frdga: lag har arbetat
iinda fram till dr 1978, dd jag
pd grund av ryggfel bdrjade
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fd delpension. Efter pensione-
ringen har jag arbetat ungefiir
3-4 timmar om dagen i en
aftiir. Niir fdr jag pension
frdn det hiir arbetet?

Svar: F<jr invalidpension
beaktas i allmiinhet f-<irutom
den egentliga tid i arbete, som
beriittigar till pension, iiven
tiden mellan arbetsof<irmi-
gans intriide och pensions-
ilderns uppniende. Denna tid
beaktas i det fall att arbets-
ofcirmigan intriider medan ett
arbetsforhillande varar eller
inom ett ir frin ett arbetsfor-
hillandes upphrirande. Om
en mdnniska som har en si-
dan med full effekt utgaende
invalidpension samtidigt stir
i ett arbetsfcirhillande (vilket
de som har delpension ofta
gcir), ger hennes arbetsfcir-
hillande henne inte mera rdtt
till pension. Detta for att man
annars skulle f6. ett dubbelt
pensionsskydd frin ett arbete.

Frdga: lag har hort att pen-
sionen inte mera viixer fdr sd-
dant arbete som man gdr elter
att ha fyllt 63 dr. lag jobbar
nu vid en bilreparationsverk-
stad och fyller om ett dr 63
dr. Iinar det sig fdr mig med
tanke pd pensionen att fort-
sAfia att arbeta efter ett dr?
lag har tiinkt att jag kunde
fd frontmanrwpension och
kunde klara mig pd den och
mina smd besparingar.

Svar: Enligt vissa lagind-
ringar, som trlder i kraft 1. l.
1980, utrtiknas en arbetstaga-
res ilderspension vid utgingen
av det ir, under vilket han
fyller 63 i.r. Tiden fram till
65-irsaldern kan beaktas som
pensionsberdttigande tid i det
fall att arbetstagaren har sam-

manlagt minst fyra minader
i APL avsedd arbetsf<irhal-
landetid under det ir, di han
fyller 63. Ett arbetsforhillan-
de som upphor under ifriga-
varande ir beaktas dock i
dess helhet.

Det betyder att pension
normalt intjiinas ocksa vid ar-
bete efter 63 ir ilder, men
vid utriihnandet av pensionens
belopp beaktas denna tid "i
f<irskott". Bertkningss?ittet
utgcir en garanti for att ilders-
pensionen blir utriiknad i god
tid fiire 65-6rsaldern och kan
utbetalas si snart arbetstaga-
ren uppnir pensionsaldem.

Frdga: Vem kan fd den for-
tida pension, som det har ta-
lats sd mycket om i tidning-
arna?

Svar: Det experiment med
f<irtida pension, som startade
l. 7. 1979, g2iller 63-64-iriga
APl-arbetstagare, vars nor-
mala pensionsalder [r 65 ir.
I pensionsexperimentet ges
friretr[de it frontmtn. Fcir att
fi frjrtida pension kir en ar-
betstagare komma tjverens
med sin arbetsgivare om att
han slutar att arbeta och att
arbetsgivaren i hans stiille se-
nast inom en m^inad frin
hans pensionering anstiiller
en arbetslcis arbetsscikande
under 25 ir eller av sdrskilda
skiil en iildre arbetslos arbets-
scikande.
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JOUKO JANHUNEN

Om utlcindska pensioner

DANMARK
F A RSKOTT SPEN SI ON EN POPA LA R
Sisom i Arbetspension nr 1/79 omtalades
har i Danmark frin bcirjan av detta ir kun-
nat utga forskottspension frin arbetsloshets-
forsiikringen till lcintagare cjver 60 ir som fri-
villigt gar i pension. - Den allmdnna pen-
sionsaldern i de danska pensionssystemen [r
6l ar.

Nlr f<irskottspensionsanordningama pla-
nerades riiknade man med att omkring
15 000 personer skulle ansoka om fcirskotts-
pension under det fcirsta iret. Detta skulle
ha minskat antalet arbetslcisa med, ca l0 /o.
Nu har det emellertid visat sig aft uppskatt-
ningen var alldeles fcir lig. Under de tre
forsta minaderna anscikte hela 33 000 per-
soner om fcirskottspension.

FdRENTA STATERNA
EN HA]NING AV PENSIONS.
,TLDERN DISKUTERAS I USA
Det allmiinna pensionssystemet i USA har
redan i flera irs tid haft ekonomiska svirig.
heter. Ar 1977 f<irs<jkte man lcisa problemen
genom att h<ija premieprocenterna och den
civre grdnsen fcir den premiegrundande ar-
betsinkomsten pi fciljande sdtt:

Ar

samtyckt, emedan forbundsstatens budget
redan nu uppvisat underskott i flera irs tid.

F<ir fcirbiittrande av pensionssystemets
ekonomiska tillstind pi ling sikt har man
bl.a. fdreslagit en hcijning av pensionsildern
frin nuvarande 65 ir. Tvi k[nda ameri-
kanska socialpolitiker gav nyligen en inter-
vju f6r U.S. News & World Report och frjr-
klarade den ena att pensionsildern borde
hrijas och den andra att pensionsildern inte
borde hrijas. Fciretrddaren fcir hrijningslinjen
var Robert J. Myers (civeraktuarie inom so-
cialforvaltningen 1947-70) och som mot-
stindare mot en f<irhcijning upptrldde Ro-
bert M. Ball (generaldirekt<ir inom social-
fcirvaltningen 1962-7 3).

Robert Myers tycker att pensionsildern
borde hcijas gradvis frin 65 till 68 ir, lven
om tempot borde vara si lingsamt att 68 irs
pensionsilder infcirs forst kring ir 2000.
Robert Ball finner nuvarande pensions-
ilderspraxis tillfredsstiillande. Enligt det nu-
varande systemet kan nedsatt pension utgi
redan vid 62 irs ilder men man kan ocksi
skjuta upp pensioneringen 6nda till 72 ilrs
ilder. Frin och med ilr 1982 hcijs en upp-
skjuten pension med 3 7o om iret mellan
65 och 70 irs ilder (for nlrvarande med
I fo mellan 65 och 72 irs ilder). Arbetsin-
komster over en viss nivA sinker pensionens
belopp mellan 65 och 72 irs ilder. Ar 1982
sjunker den civre ildersgrdnsen till 70 ir.

Inom de frivilliga tilliiggspensionssystemen
hrijdes den obligatoriska pensionsAldern -den ilder vid vilken arbetsgivaren kan pen-
sionera en fcirsiikrad - i januari 1979 med
fem ir frin 65 till 70 ir. For fcirbundsstatens
anstiillda genomfdrdes en dnnu radikalare
reform. For dem slopades den obligatoriska
pensionsaldern helt och hillet.

1977
t978
1979
1980

Premieprocent
frir arbetsgivare
och liintagare

5,85
6,06
6,13
6,13

o.s.v. till
7,t5

Hcigsta pre-
miegrundande

inkomst
om iret
$ 16 s00

t7 700
22900
25 900

o.s.v. till
426001987

F<ir sjiilvstiindiga fciretagare utgcir premie-
procenten 8,1 under hren 1979-80 och 9,3
frin ir 1981 framit. Pensionssystemet fung-
erar ndstan enbart pi basen av arbetsgivar-
nas och de fcirsiikrades premier. F<irbunds-
statens andel [r minimal. Rcister har hcijts
fcir en utokning av fcjrbundsstatens andel,
men regeringen har itminstone inte dnnu
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Ft)r pensionsl<nssornns och
-s tift e ls erno s funkti onrirer av s e dd
utbildning mder hdsten 1979

Grundkurs 25-28.9
Vid kursen utreds bl.a. pensionsansrikning-
arnas behandling, invalidpensionerna, pen-
sionsberiikningen och datatrafiken till ar-
betsfcirhallande- och pensionsfallsregistret.
Kursen 2ir avsedd for nya funktionlrer vid
pensionskassorna och -stiftelserna.

Pensionsberiikningsdagor 16. 10 och 25. 10
Vid pensionsberiikningsdagarna behandlas
bl.a. de problem vid pensionsutriikningen,
som de vid ingangen av ir 1980 ikrafttr6-
dande lagindringarna for med sig. En
f<irsta motsvarande pensionsberikningsdag
anordnades redan pi viren.

Arbetspensionsdag 4. I 2
Till tema f<ir arbetspensionsdagen har man
valt aktuella arbetspensionsfrigor.

Lepolampi kurscentral

Pensionsskyddscentralen

Byggm?istargirden

Programmen frir den ovanniimnda utbildningen tillstiills pensionsanstalterna under hcistens
fcirlopp. N[rmare uppgifter om utbildningen ltimnas av utbildningschef Lauri Mtikelilinen.

Nya cirkukir

Nr 12

Nr 13

Nr 14

Nr 15

10. 5. 1979 Grunden f<ir i 9 g lagen
om pension fcir arbetstagare avsett
f<irskott ir 1979.
17. 5. 1979 Anskaffande av adress-
uppgifter genom PSC.
23. 5. 1979 Andringar i anvisningar
f<ir datatrafiken avseende arbetsfcir-
hillanden.
24. 5. 1979 Inverkan av de l. 1. 1980
ikrafttredande lagtindringama pi
datatrafiken giillande arbetsfrirhil-
landen.

ll. 6. 1979 Bestlimmandet av stor-
leken pi de pensionsutgifter som skall
bekostas gemensamt, frin 1. 1. 1978.

13. 6. 1979 Vissa i ansvarsf<irdelnings-
grunderna frirekommande kofficien-
ters vdrden for iren 1978 och 1979.
20. 6. 1979 Statsradets beslut om pen-
sionsstod i syfte att oka sysselstitt-
ningen fcir unga arbetslosa genom en
anordning med fiirtida pension.

Nr 16

Nr 17

Nr 18

4l



Fr)r kcinnedom

A RBET SPEN SI ON ERN A F A RSKOTT S.
|USTERAS MED 3,29 PROCENT
Arbetspensionerna f<irskottsjusterades i
borjan av juli md 3,29 procent. Justeringen
bercir arbetspensionerna inom den privata
och offentliga sektorn samt pensionerna en-
ligt lagen om skada, idragen i militiirtjtinst,
trafikfrjrstikringslagen och lagen om olycks-
fallsfrirslkring.

Genom frirskottsjusteringen betalas i juli
tvi femtedelar av hela irets indexjustering.

NYTT T RY GGH ET S AVT AL MELLAN
FINLAND OCH ENGLAND
En ny konvention om social trygghet har
undertecknats mellan Finland och England.
Innan konventionen trtider i kraft b<ir den
dock vinna riksdagens godkiinnande.

Fciregaende motsvarande avtal [r fran ir
1959. Efter det har den sociala tryggheten
emellertid undergatt si stor fdr?indring i
b6gge ltindema, att man besl<it att avtalet
skulle fornyas.

Avtalet giiller sjukf<irs[kring olycksfalls-
frirsiikring, moderskapsfcirminer, barnbidrag,
arbetslcishetsunderstrid och -ersdttningar
samt pensionsforsiikring.

Vad bestiimmelserna om arbetspensioner
betriffar [r huvudprincipen i det nya avtalet
den att en pension utan hinsyn till bonings-
orten utbetalas med fullt belopp frin det
land, dtir den intjiinats.

ARBET SG RU PP Fd R UT RED AN DE AV
INV A LI DPEN S I ON S AV GA RAN DEN A
Pensionsskyddscentralens styrelse besldt 30. 5
att tillsiitta en arbetsgrupp for klarl?iggande
av de faktorer som inverkar pi invalidpen-
sionsavgcirandenas utveckling. Arbetsgrupp-
en tillkom sedan FFC hade tillstiillt stats-
radet en skrivelse, dlr statsridets upp-
mlrksamhet ftistes vid invalidpensionsav-
slagen. Med hiinvisning till ett tidigare svar
frin social- och hiilsovirdsministeriet betonar
FFC betydelsen av att utreda mcijligheterna
att beakta andra dn medicinska faktorer vid
invalidpensionsavgcirandena och mojlig-
heterna till en mingsidig belysning av sci-

kandens arbetsforhillanden samt vikten av
att fastsli betydelsen av den behandlande
ldkarens utlitande och dra en klar grdns
mellan arbetskishetsfcirs?ikringen och pen-
sionsforsiikringen fcir att f<irhindra glapprum.

Social- och hiilsovirdsministeriet hade bett
Pensionsskyddscentralen om en utredning i
saken. Ordforande fcir den av Pensionsskydds-
centralen tillsatta arbetsgruppen blev PSC:s
juridiska direktcir Lauri Koiwsalo och
ledamciter i gruppen FFC:s och AFC:s
sakkunnigldkare Markku Toropainen och
Hannu Suutarinen, Arbetspensionskassans
civerliikare Martti Lehtinen, Ilmarinens di-
rektrir Klaus Ekholm, Pensions-Varmas
direktor Viljo Kein2inen samt chefen for
Pensionsskyddscentralens statistikbyra [-r,ena
Lietsala. Sekreterare frir arbetsgruppen [r
chefen for Pensionsskyddscentralens juri-
diska avdelning Antti Suominen. Ocksl
Folkpensionsanstalten har av social- och
hilsovirdsministeriet ombetts att gtira en
utredning i saken.

A RBET SG RU PP F6 R AT RED AN DE
AV G RiN SD RAGN INGEN MELLAN
APLOCH KAPL
Pensionsskyddscentralens styrelse tillsatte
28.3. 1979 en arbetsgrupp med up$rag att
utreda om det vid anknytningspunkten
mellan APL:s och KAPL:s tilltimpnings-
omriden fcirekommer oklarheter, som skulle
fcirutsiitta en precisering av till?impningsom-
radena eller andra itgtirder gtillande pen-
sionsskyddets bestiimmande.

Ordfrirande fcir arbetsgruppen iir Pen-
sionsskyddscentralens vice verkstiillande
direktcir Jouko Sirkesalo och ledamriter i
gruppen jur.kand. Johan Astrom frin AFC,
funktioniir Toivo Ranta fran FFC, direktor
Olavi Viilimiiki och byrachef Pertti Flink
fran Arbetspensionskassan, vicehiiradshdv-
ding Reino Aaltonen fran Ilmarinen, verk-
samhetsledare Matti Karhunen frin Pen-
sionsstiftelsefcireningen och avdelningschef
Antti Suominen frin Pensionsskyddscentral-
en. Arbetsgruppens sekreterare och jurist 6r
Helena Tapio fran Pensionsskyddscentralen.
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English Summary
ln the first half of 1979, the "Make sure about
your pension" campaign wae launched by the
Central Pension Security lnstitute with the aim of
incroasing the number of peneion enquiries. The
campaign is described on p. 20.

The campaign publicised both the enquiry card
for ordering information on individual pensionB
and the register extract from which the data can
be checked. Postere were distributed for dieplay
at places of work, and were ueed at the outdoor
advortlsing points of 30 towns.

The campaign was widely covered by the Preee,
radio and TV.

The number of peneion enquiries received by
the end of May was over 100,000, which is the
samo amount as in all of 1978.

Finland has had an employees' group life a88u-
rance systom eince the beginning of 1977. lt wae
foreseen under an agr€ement between the labour
market organioations. The system i8 explained ln
the article on pp. 22-24.

The insurance covers tho employeee of organ-
ised employers and a part of the labour force in
the employ of unorganised employers.

ln the event of th€ death of an employee, the
insurance sum is paid to his/her spouee and
children under 18. lf the insured has none, the
componsation iB paid to chiJdren who have rea-
ched the age of 18 and to the parents of the
ineured if thelr livelihood has been dependent
appreciably on the insured. - The employee's
inSurance protection coverage continueo for three
years after termination of his contract of eervice.

The employer meets the full cost of the group
pen6ion assurance. The insurance premium in
1978 was 1.5 per mille of the wage bill of
employees under the Accident lnsurance Act.

Finnieh life aseurance and accident insuranco
companieo have eetabliehed an Employees' Group
Life Aeeurance Pool for the insurance.

The award of a dieability pension ae a partial of
full pension is diacr,'esed on pp. 5--7 by the head
of chancellery of the Penaion Board, the first ins-
tance of appeal in the employment pension system.

When the partial ponslon was introduced at the
beginning of 1973, the idea wao to increase the
flexiblllty of .the syetem so that the recipient of
the partial pension would use hie/her remaining
work capacity in active life with the partial penslon
compensating for the decrease in earnings. ln
practice, however, it hao sometimea happened
that the partial pension has been regarded ae
eome kind of compromiae when illnesa has not
eufficed for the award of a full disability p6nsion.
Thie doee not concur with the principles behind
the regulation when it was introduced, aays the
writer, but ehows features of disability gradlng
according to which a 40o/s medical handlcap would
ontltle to a partial penoion and a 60 0/6 disability
to full pension. The disability definitlon of the
employment pension acts Btre8se8 th€ importanco
of eocial and economic considorations ln ass€ooing
loea of working capacity.

The aubject of th6 editorial is "Compuleory or
voluntary retiroment?". Bstlrement on penelon no
longer changee the economic situation of the
pensionor as much as it did l0 or 20 yeara ago.
A etudy hae indicated that retirem€nt on old age
penslon bringa feelings of uncertainty for only
about one in ten woyld-be pensioners.

The distribution-of-risk system of employment
pensiono and its significance for the method of

financing the €mployment penaion eyetem and for
the working conditions of the decentrallsed or-
ganisation are discussed in the article on pp. l1-
14.

The activity of the Federatlon of Employment
Penslon lnstitutions which i8 reeponslble for
coordlnation of the statutory pension eetablish-
m6nt8 that admlnlster employment penslon pro-
toction i8 described by its managing director on
pp. lLl6. lts communications function le re-
ported by the lnformation chief of the fedoratlon
on pp. 17-18.

Pages 2f28 report on a recently complstod
study concerned with retiremgnt on old age
penCion and preparation for retirement. The
purpo8e of the study was to describe rotlrement
on old age pension, the changee it caused ln the
pensioner's life and to find out whether they can
be influenced by preparation for retirement. The
study compared persons that had attended a
prepiration couree and thoge who did not ln
Espoo (near Helsinki).

The respondente' lnformation about penslon
protection and other aocial security was often
inadequate. Two-thirde of the reepondents rotlred
with confidence in their social sscurity. A thlrd
of thoee approaching retir€mont age stated that
they were ill. The state of health.changed after
retirement on pension equally much in a positive
as a negative direction. The state of health.during
retireme-nt depended on tho work done by the
p€nsioner during his/her active life. Those who had
been in heavy manual work had more complaints.

Nine out of l0 respondents regarded rotirsment
a8 at least pleasant after the event and eight out
of t0 took this view before being pensioned.
Nine out 10 were of tho opinion that they had
enough to do during their retirement.

Thi courses had i poeitive effect on e.g. health
care, nutrition and eocial activities. They alao
tauoht the oensioners to view thelr oconomlc
staiue in moie realistic terms. The participants ln
the coursee learnt to prepare bett€r than other
pensioners for the changea in their. economlc
situatlon. The courses also increaeed the already
positivo attitudo to retiromont on psnslon.

The researcher claim8 that tralning couraos are
abeolutely necessary. The pensionere-to-be regar-
ded an ixpert as the best aource of information,
but couraes or information supplied by a local
authority were also PoPular.

The financing of the Finnish employment penslon
sv8tem ls an- intermediate form between the
aieessment and the funding system. ThiE is bo-
cause a fully funded eystem would have involved
employers in insurmountable coets in the initlal
phaee. The aosessment system, on the other hand,
becauee of its graduai lmplementation, would
have required the complete postponement of pen-
sion costs to lator years and a steep rise in cost ln
the future. The arti'cle on pp. 8-1 1 deals with the
determination of the employment pension premium'

The TEL premium (ineurance premlum und.er
the Employees' Pension Act) of an employer who
hae at ieairt 50 employees in hie service depende
on the age, sex, wage, and number of his emp-
loyees. lf-the employees number less than 50' the
premium is the same for all employere. lneurance
premiums were lowered tomporarily in 1979 

^andigZS; the reduction will be reetored in 1980-1983.
The State also participatee ln the coet of the

pension systemo of the eelf'employed and farmera.
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(Ippgifter om arbe tspensionstagarna
T abeller na av ser mi nimis kydd et.

ALDERSPENSIONER
30.6. 1979 giillande

Pensionstagare
MEn Kvinnor Totalt

G i medeltal mk/m6n
TotaltPensionsbeviljare

APL-pensionsanstalter 50 644 69 572 120216 1 222 s35 825
FdPL-penaionsansta lter r0233 7103 17336 1 207 846 1 059
LF6PL-pensionsansta lten 35 898 41 949 77 U7 328 167 241

KAPL-pens ionsa nsta lten 29811 7 370 37 '181 480 236 432
Alla arbetepensionsanotalter 126 586 125 994 252 580 793 4'13 603

I. I -30.6. 1979 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 7 600 8 r49 15 749 862 416 632

I N V A LI DP EN SI ON E R ( del pe nsi oner inb er tiknade )
30-6.1979 gtillande

Pensionstagare Grundpension i medeltal mk/mAn.
PensionsbevilJare Mdn Kvinnor Totalt Mdn Kvinnor Totalt

sta lter 37 825 41 047 78 1 325 608 952

Alla arbetspenBionsanstalter 99 825 75 952 175777 870 435 682

I. I -30.6. 1979 beviljade

Alla arbetspensionsanstalter 5 916 4225 10 141 I 138 561 898

DELPENSIONER
30.6. 1979 giillande

PensionsbevllJare
Pension
Min Kvinnor Totalt Mdn

sion i medeltal mk/mAn

APL-pensionsanstalter 1 189 1 376 2 565 1 009 481 726
FOPL-pensionsansta lter 1 394 578 1 972 790 562 723
LF6PL-pensionsansta lten 5 570 5 983 il 553 328 150 236
KAPL-pensionsa nstalten 1 220 144 1 364 607 331 578
Alla arbetspensionsan6talter 9 373 8 081 17 454 51 I 239 389

1. I -30.6. 1979 beviljade
Alla arbetspensionsanstalter
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ARBET SLdSH ET SPEN SION ER
30.6. 1979 giillande

Pensionsbeviljare MBn Kvinnor Totalt
Grundpension i medeltal

Kvinnor Totalt
APL-pen s ionsa n sta lter 905 2216 3 121 1 122 623 768

F6 PL-pens ionsansta lter 71 68 139 870 656 765

LF6PL-pensionsansta lten 401 186 587 bt/ 254 502

KAPL-pens ion sa nsta lten 1 619 713 2332 704 321 587

Alla arbetspensionsanstalter 2996 3183 6l79 823 53s 674

l. I -30.6. 1979 beviljade
Alla arbetspensionsanstalter 1 151 1 083 2234 940 577 164

FAMILIEPENSIONER
30- 6. 1979 giillande

Pe n s io n sbev ilja re Antal
pensioner

Grundpen-
sion I

medeltal
mk/m6n.

Pensionstagare

Ankor Barn Totalt

APL-pensionsansta lter 40 797 671 38 043 15 021 53 064

Fo PL-pens i onsansta lter 6 215 611 5 955 2488 8443
LFd PL-pensionsa nsta lten 14 654 190 13827 5 812 l9 639

KAPL-pens ion sa nsta lten 21 996 314 20 859 I 104 28 963

Al la arbetspensionsanstalter 83 662 491 78 684 31 425 1 10 109

l. I -30.6. 1979 beviljade

Al la arbetspens ionsanstalter 5 557 524

PensionsbevilJare Antalet
pension6r

ALDERS., INV ALI D., ARBETSLdSHETS. OCH F AMI LIEPEN SIONER
30.6 1979 giillande

Grund-
pension

i medeltal
mk/mAn.

APL-pens ionsa nsta lter 243 006 841
F6PL-pensionsanstalter 34 877 929
LFdPL-pensionsanstalten 142 328 247
KAPL-pensionsanotalten 97 987 467
Alla arbetspensionsanstalter 518198 613

I. I -30. 6. 1979 beviljade

Allaarbetspensionsanstalter 33681 703

Av Alders- och invalidpensionstagarna erhOll 10410 dessutom registrerad tillaggspension, imedeltal 985
mk/m6n. Dessa var i huvudsak APL- och FoPL-pensioner. Av familjepe,nsionerna utgick 2463 enligt
tilldggsfdrm6nerna, i medeltal 768 mk/mdn.

I, I-30.6. 1979 UTBETALDA PENSIONER, MILI. MK
Minlmlskydd
APL-pensionsansta lter 1 247,79
F6PL-pensionsansta lter 197,24
LFdPL-pensionsanstalten 214,81
KAPL-pension sanstalten 281 ,24
Alla arbetspensionsanstalter 1 941,08

istrerat til 78,09
mmanlagt 2 019,17
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