
Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 15 

Nr 15 

Socialförsäkringsutskottets betänkande med anledning av proposi
tionen 1975:97 angående rörlig pensionsålder m. m. jämte motioner 

Propositionen 

I propositionen 1975:97 har regeringen (socialdepartementet) föreslagit 
riksdagen att anta i propositionen framlagda förslag till 

l. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 

2. lag om delpensionslOrsäkring, 
3. lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott, 
4. lag om iindring i lagen (1962:392) om hustrutilliigg och kommunalt 

bostaclstillägg till folkpension, 
5. lag om ändring i lagen ( 1973:370) om arbetslöshetsförsäkring, 
6. lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. 

I propositionen läggs fram förslag om ökade möjligheter till en rörlig 
pensionsålder. De nya reglerna om rörlig pensionsålcler föreslås träda i kraft 

samtidigt med sänkningen av den allmänna pensionsålclern till 65 år elen 
l juli 1976. 

De i propositionen framlagda förslagen ger olika möjligheter att förlägga 
tidpunkten för pensioneringen till mellan 60 och 70 års ålder. Det föreslagna 
systemet för en rörlig pensionsålder innefattar följande tre förmånsformer. 
I) förtidspension från folkpensioneringen och ATP, 2) förtida och uppskju
tet uttag av hel eller halv ålderspension från folkpensioneringen och ATP, 
3) en helt ny pensionsförslikring för dclpension i kombination med del
tidsarbete. 

Den som av medicinska eller arhetsmarknadsmässiga skäl inte kan arbeta 
fram till den allmänna pensionsåldern vid 65 år skall liksom nu kunna 
få förtidspension från folkpensioneringen och ATP. Förtidspension på dessa 
grunder skall efter individuell prövning kunna utgå mellan 60 och 65 års 
ålder.· Pensionsnivån är i sådant fall densamma som ålderspensionen från 
folkpensioneringen och ATP vid 65 års ålder. 

Förtida uttag av ålderspension från folkpensioneringen och ATP föreslås 

kunna ske från 60 års ålder och avse hela eller halva pensionen. Uttaget 
av hel eller halv ålderspension kan också uppskjutas till mellan 65 och 
70 års ålder. Den del av pensionen som tas ut i förtid eller skjuts upp 
omräknas efter i princip försäkringsmässiga grunder för hela pensionstiden. 
Vid förtida uttag innebär detta en bestående reduktion av pensionen med 
0,5 '!6 för varje månad som pension utgår före 65 års ålder. Vid uppskjutet 
uttag sker på motsvarande sätt en bestående uppräkning med 0,6 % för 
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varje månad som pension inte utgår mellan 65 och 70 års ålder. Pcnsions
poäng för ATP skall kunna tjänas in för förvärvsarbete samtidigt med förtida 
uttag av halv ålderspension. En nuvarande spärr mot upprepade framställ
ningar om förtida eller uppskjutet uttag av ålderspension föreslås slopad. 
För den som med uppskjutet pensionsuttag fortsiitter att förvärvsarbeta efter 
den allmänna pensionsåldern förstärks skyddet från sjukförsäkringen. 

Som en nyhet i pensionssystemet föreslås lagstiftning om pensionsför
siikring för del pension vid övergång till deltidsarbete. Den nya del pensionen 
knyts till arbetsanställning på deltid och kan därvid efter egna önskemål 
tas ut mellan 60 och 65 års ålder. För att ha rätt till delpension skall man 

som anställd ha haft pensionsgrundande inkomst inom ATP under minst 
tio år efter 45 års ålder. Dessutom skall man uppfylla arbetsvillkoret enligt 
reglerna för arbetslöshetsstödet, dvs. ha arbetat under minst fem av de se
naste tolv månaderna. Pensionsnivån blir 65 '.);i av det inkomstbortfall som 
uppstår vid övergången till deltidsarbete. Den disponibla inkomsten vid 
övergång till delpension i förening med deltidsarbete kommer därigenom 

att motsvara mellan 85 och 90 % av tidigare inkomst vid heltidsarbete. 
Delpensionen skall enligt de föreslagna lagreglerna inte reducera ålderspen
sionen från folkpensioneringen och ATP vid 65 års ålder. Del pensionen 
r~iknas också som pensionsgrunclande inkomst får ATP. Den återstående 
arbetstiden skall motsvara i genomsnitt minst 17 timmar i veckan så att 
elen medför rätt till sociala förmåner. Den som vill fortsätta delticlsarbeta 
efter 65 års ålder kan då ersätta delpensionen med uttag av halv ålclerspension 
från folkpensioneringen och ATP. De grundläggande bestämmelserna om 
delpension anges i en särskild lag om delpensionsförsäkring som skall kom

pletteras med till~impningsföreskrifter av riksförsäkringsverket. Den skall 
administreras av riksförsäkringsverket och de allmiinna försäkringskassorna 
och finansieras genom en särskild socialförsäkringsavgift från arbetsgivarna. 
Refo~mkostnaden för delpensionsförsäkringen beräknas under de första åren 
till ca 400 milj. kr. per år. För att finansiera reformen föreslås ett årligt 
avgiftsuttag på 0,25 % av löneunderlaget för arbetsgivarnas socialfårsäk
ringsavgifter. Avgiften skall tillföras en slirskild fond hos riksforslikrings
verket från vilken dclpensionen i sin helhet finansieras. Med hänsyn till 
att reformen avses träda i kraft den I juli 1976 kommer avgiftsuttaget får 
kalenderåret 1976 att utgöra 0, 125 ;';;. 

De nya möjligheterna till rörlig pensionsålder samordnas med det kon

tantstöd som utgilr vid arbetslöshet. I propositionen föreslås också vissa till ligg 
till reglerna angående beriikning av pensionsgrunclande inkomst. föranledda 
av förslagen i prop. 1975:23 om studiestöd till vuxna och i prop. 1975:45 

om utbilclningsbidrag vid arbetsmarknadsutbildning. 



sru 1975:15 3 

De propositionen intagna författningsförslagen är följande. 

I Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Hiirigenom föreskrives i ldga om lagen <I 962:381) om allmän försiikring' 

dels all J kap. 3 ~- 4 kap. 3 ~' 6 kap. I och 2 ~~' 7 kap. 4 ~' 8 kap. 4 ~
lJ kap. I~. 11 kap. I och 2 ~~- 12 kap. I och 2 ~~. 13 kap. 4 ~. 15 kap. 
2 ~ samt 17 kap. 4 ~ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall inl'öras fem nya paragrafer, 4 kap. 6 ~. 6 kap. 3 

och 4 ~~ samt 12 kap. 3 och 4 ~~, av nedan angivna lydelse. 

N1m1ranclc lvdclse Föreslagen ~vdclse 

J kap. 

H' 
Försiikrad. som åtnjuter hel för- Försiikrad, som åtnjuter hel för-

tidspension enligt denna lag eller un- tidspension enligt denna lag eller dr-

der månaden n~irmast före den, var- 11j11rir sddan pension under månaden 

under han llflf1t1dttse.\·riokmdrsdldcr. niirmast före den, varunder han bör-

drniurit slidan pension. har ej riitt till 

sjukpenning. För tid efter ingången 

av den månad, varunder förs~ikrad 
fyllt sextiokm år eller dessf(:irinnan 

börjat åt njuta fälerspension enligt 

denna lag, må sjukpenning utgå för 
högst ellhundraåttio dagar. 

jard111j11rahcldlderspcnsion. hare.i riitt 

till sjukpenning. För tid efter in

gangen av den månad, varunder för

siikrad fyllt .~jurrio {ir eller dessförin

nan börjat åtnjuta hel ålderspension 

enligt denna lag, må sjukpenning 
utgå för högst etthundraåttio dagar. 

Ej må forsiikrad på grund av vad I ~ andra stycket siadgas uppbiira 
sjukpenning för tid efter den mt1nad, varunder han fylkr sextiofem {1r. 

4 kap. 

H' 
För tid efter ingången av den må

nad, varunder fors~ikrad fyllt sexrio

/i•mtirellerdessförinnan börjat åtnju

ta ålderspension enligt denna lag, må 

ersiittning för sjukhusvård utgå för 

högst trehundrasextiofem dagar. 

' Lagen llllltryckt 1973:908. 
2 
Senaste lyddse 1974: 784. 

~ Scnaste lydelse 1974: 784. 

1-ör tid efter ingången av den mii
nad, varunder försiikrad fyllt sjurtio 

{ir eller dessförinnan börjat åtnjuta 

hel ålderspension enligt denna lag, 

må ersiittning för sjukhusvård utgå 

för högst trehunclrasextiofcm dagar. 
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N11w1ra111ll' lrdl'lse 

Vad nu sagts iiger motsvarande till

liimpning för lid, varunder den f'ör

siikrade å1njuter hel förtidspension 
och skall med sådan tid jämstiillas 

efterföljande tid, diirest förtidspen

sionen upphört alt utgå med måna

den niist före den, varunder den för

siikraclc /i1//cr scxtin/Cm år. 

4 

Fiircslagcn ~vdclsc 

Vad nu sagts iiger motsvarande till

liimpning för lid, varunder den for

siikrade å1njuter hel förtidspension 

och skall med sådan tid .iiimstiillas 

efterföljande tid, diirest förtidspen

sionen upphört att utgå med måna

den niist före den, varunder den för

siikracle hörja1 å1nj111a hel åldersf1en

sio11. 

Harfiirsäkrad. 111an m1 hcs1äm111cl

scrna i 3 kap. 3 .f/lirs/11 s1vckc1 el/er 4 

kap. 3 _,,. äro 1il/iimplzs.:a. e/i1·r ingången 

a1• den mdnad. ramndcr han llflflnc/11 

sextiofi·m års ålder. å1nj111i1 sj11kf11'11-

ni11g undl'I' c11l11111dmå11io dagar eller 

ersä1111i11g /(ir si11kh11.1w/rd 1111dl'r 1rc

h11ndrasex1io/(•m dagar. må allmän 

.tiirsäkringskassa besl111a all .f?irmdn 

som nu sag/s icke längre skal/ 111gå. 

6 kap. 

I ~· 
Riitt till folkpension i form av å I cl ers pension tillkommer försiikrad 

från och med den månad, varunder han fyller sextiofem år. 

På siirskild framsliillning av för

siikrad utgår ålderspension för tid 

före den månad, varunder han fyller 

sextiofem år, dock tidigast från Ol"h 

med den m<~nad, d!i han uppnår sex

lio//"I' års ålder. Pension enligt vad 

som nu sagts må ej utgå till försiik

rad, som iiger komma i åtnju1anclc 

av tilliiggspension enligt 12 kap. I ~ 

'Senaste lydelse 197..\:78..\. 

U11ag m·åldcrsp<'nsion må hcgriinsas 

till 011 avse hältien m• f1Cnsionl'n. 

På siirskild framstiillning av för

siikrad utgår ålderspension för tid 

före den månad. varunder han fyller 

sextiofem år, dock tid i gast från och 

med ckn män ad, då han upp när scx

lio års i\lder. Pension enligt vad nu 

sagts m?t ej utgå till försiikrad. som 

iiger komma i t1tnjutanclc av tilliiggs

pcnsion enligt 12 kap. I ~ tr1•die 
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Nuvaranclf' (wlf'!Sf' 

andra stycket, med mindre han till

lika gör framstiillning cnligt niimnda 

lagrum. 

Frams1äl/11i11g pd grund rnrav dlclers

flt'llsiun utgår .för rid/öre den månad 

varunder den Jiirsiikrcule Ji•ller scxrio

./i'm år md drerkallas 1111'cl verkan/i·dn 

näsra mdnadsskl]ie. Sdclan drerkallelse 

gcil/er c//iir.fiirsiikrad, som d111i11ler 1il/

läggspcnsion enlig! I} kap. I .1' andra 

srycker. med mindre han rillika gör 

cirerkallelse l'nligl I] kap. I.\,. rredie 

srvcker. 1-/ar/Örsiikmd sedan årcrkal

lelse ske11 giorr Jiimyacl fra111s1cillning 

enlig! andra slycker må denna /i"am

sräl/ni11g icke 1i1erkallas. 

Ålderspension utgör, diir ej annat 

följer av vad i andra och tredje styck

ena siigs, för år riiknat nittiofem pro

cent eller, för gift försiikrad vars 

make ;'11njuter folkpension i form av 

ålderspension eller förtidspension el-

ler iiger riitt till pension enligt I ~för

sta stycket. sjuttiosju och en halv 
procent av basbeloppet. Åtnjuter 

maken enligt 7 kap. 2 ~ andra eller 

tredje stycket två tredjedelar av hel 

förtidspension eller halv förtidspen

sion. utgår dock ålderspension i förra 

fallet med tlttiotre och en tredjedels 

och i senare fallet med åttiosex och 

en ljiirdedels procent av basbeloppet. 

Börjar ålderspension utgå tidigare 

iin fr;'m och med den månad, var

under den försiikrade fyller sextio

fem år, skall pensionen. där ei a1111a1 

Senaste lydelse 1974: 784. 

5 

Fiireslagen (rdr?lsc 

stycket, med mindre han tillika gör 

11101svww1cle framstiillning enligt 

niimnda lagrum. 

2 ~' 
Ålderspension utgör, diir ej annat 

följer av vad i andra srycker samr 3 
och 4 ff siigs, för år riiknat nittiofem 

procent eller, för gift försiikrad vars 

make åtnjuter folkpension i form av 

ålderspension eller förtidspension el

ler iiger riitt till pension enligt I ~för-

sta stycket, sjuttiosju och en halv 
procent av basbeloppet. Åtnjuter 

maken enligt 7 kap. 2 ~ ~indra eller 

tredje stycket tv;'1 tredjedelar av hel 

förtidspension eller halv förtidspen-

sion. utgår dock ålderspension i förra 

fallet med åttiotre och en tredjedels 

och i senare fallet med åttiosex och 

en ljiirdeclels procent av basbeloppet. 

Börjar ålderspension utgå tidigare 

:in frtm och med den m<°lnad, var

under den försiikrade fyller sextio

fem t1r, skall pensionen minskas med 
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/iilicr m· rnd i rrcdic sryckcr sägs, mins

kas med sex tiondels procent för var

je månad, som då pensionen börjar 

utgå återstår till ingången av den må

nad varunder den försiikrade fyller 

sextiofem år. Om pensionen bö1:iar 

utgå senare iin från och med sist

niimnda månad, ökas pensionen 

med sex tiondels procent för varje 

mttnad, som då pensionen börjar 

utgå förflutit från ingången av den 

månad varunder den försiikrade 

uppnådde niimnda ''ldcr~ hiirvid må 
hiinsyn dock ej tagas till tid efter in

gången av den månad, under vilken 

den försiikrade fyllt sjuttio t1r. och 

ej heller till tid, då den försiikrade 

åtnjutit tilliiggspension i form av ål

derspension eller icke varit beriitti

gad till folkpension. 

Om å!derspension llflflhörr e/icr 
drerkalle/se c11/ig1 I ,,. rredie sivckcr. 

skall senare 111gåc11dc dlderspc11sio11 
minskas med sex rionde/s procc111.fiir 

varie månad som åldcrspc11sio11 111gd11 

sam! sex rio!ldels procc111.tiir varie må

nad. som då tllderspc11sio11e11 drer bör

jar 111gd drersrår rill i11gd11ge11 av drn 

månad varu11d('I" de11.fiirsiikrade /i•/lcr 

sexriokm dr. Bii1jar pe11sio111·11 drcr 

urgå senare iinfrdn och med sis111ä11111-

t!a må11ad. skall pc11siv11e11 mi11skas 

med sex riondc/s procc11f./Ör vm:ie må

nad 1111dcr l'i/ke11 pemio11e11ridigarc111-

gåll. 

6 

Färes/agc11 ~vdel.~P 

km tiondels procent för varje m<'\
nad. som d[1 pensionen börjar tllg;°1 

;'1terstt1r till ingt111gen av den mfoad 

varunder den försiikrade fYller sex
tiofem tir. Om pensionen börjar utg:'1 

senare iin fr:1n och med sistniimncb 

månad. ökas pensionen med sex 

tiondels procent för varje månad, 

som d[1 pensionen börjar utgå för

flutit frtm ingfogen av den m<'mad 

varunder den försiikraclc uppn;'1dde 

nämnda :'.lider; hiirvid må hiinsyn 

dock ej tagas till tid efter ing:'ingen 

av den mtrnad. under vilken den for

siikradc fyllt sjuttio år. och ej heller 

till tid, d;'1 den försiikrade åtnjutit till

liiggspension i form av älderspcnsion 

eller icke varit beriilligad till folkpen

sion. 

Ull ag al'ålderspcmion mci årl'rkallas 

med rcrkan frdn näsra månat!sski/ic. 

Sddan årNkallelse giillN ei.fiirtärsiik.

rat!. som d111i11ll'/" rilläggspension l'nl(l!.l 

I} kap .. mecl mindre han rillik.a gör 
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N11vara11de lvdelse 

7 

Föres/agc11 fwlclse 

mots1·ara11de årerkallelse c11/ig1 Il kap. 

3.f 
Skall dldcrspc11sion d11yo börja 111gd 

e/ier å1erkallclse som avses i .fbrsra 

s(rcker. bl!l"äk11as pcnsio11c11s srorlek 

med 1il/ämp11ing av bcs1ämmclsema i 

l _,1· på grundl'al av dcn/ärsäkrades dl

dl'J" dd prnsionrn dnyo börjar urgd. För 

\'(Jlje mdnad. varunder ålderspemion 

1idigare 11rgd11 giires vid beräkningrn 

avdrag 111ed/"e111 riondels procenr sårirr 

m·ser 1id.färe den månad, \'(Jl"llllder dm 

.f(irsäkradc fi'llr sex1io/i'111 år. och sex 

rio11dcls procenl sdrirr mscr annan rid. 

Dd 11/fag avser hä/fien m· dldcrs{len

sion skall 111i11skni11g rllcriikning rnligr l 
och 3 .1\} gälla morsvarande del av fl('fl

sionen. 

7 kap. 

4 ~· 
Hel förtidspension utgör. d:ir ej annat följer av vad i andra stycket sägs. 

för år riiknat nittokm eller. för gift försiikrad vars make åtnjuter folkpension 

i form av ålderspension eller förtidspension eller äger riitt till pension enligt 

6 kap. I ~ första stycket. sjuttiosju och en halv procent av basbeloppet. 
Atnjuta båda makarna förtidspension och iir pensionen fcir endera eller be1da 

s[1dan som i 2 ~ andra eller tredje stycket siigs. sbll dock vid ber:ikning 

av pension hel förtidspension utgöra, om två tredjedelar av hel förtidspension 
utgår till andra maken, åttiotre och en tredjedels och. om halv förtidspension 

utgår till denne. åttiosex och en fjärdedels procent av basbeloppet. 
Om förtidspension utgår för tid 

efter det att ålderspension med stöd 

av 6 k:.Jp. I .11· 1recfje .1·ryckcr upphört att 

utgå, skall förtidspensionen minskas 

med Sl!X riondels {lrocenr./är varje må

nad under l'i/kcn åfders{IC11sio11e11 llf

gårr. 

'Senaste lydelse 197-1:784. 

Om förtidspension utgår för tid 

efter det att ålderspension med stöd 

av 6 kap. 3 f upphört att utg{1. skall 

förtidspensionen minskas med 11101-

svarandc lilliim{lning av bcsrä111111el.1·1·r-

11a i fi kafl. 3 och 4 ff 
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Nuvarande (vdelse Föreslagen (vdelse 

8 kap. 

4 ~' 
Xnkepension utgör, diir ej annat följer av vad nedan siigs, för (ir riiknat 

nittiofem procent av basbeloppet. 

Ctgår iinkepension med tilliimpning av 1 ~ första stycket b) och hade 

den pensionsberiittigade ej fyllt femtio <ir vid mannens död dler vid den 

tidpunkt, som avses i 1 ~ andra stycket. minskas pensionen med en l'cm

tondel för varje år, varmed antalet är som den pensionsberiittigade fyllt 

vid mannens död eller vid niirnnda tidpunkt understiger femtio. 

Om iinkepension utgår för tid efter Om iinkepension utgår för tid efter 

det att ålderspension med stöd av 6 det att älderspension med stöd av 6 
kap. I.~· rrei(je srycker upphört all kap. J .11 upphört att utgt1. skall :in-

utgå, skall iinkepensionen minskas kepensionen minskas med 11101.wa-

med sex riondels procenf./iir rarje md- mnde 1ilhi111p11i11g av bcstä111111clscma i. 

nad under vilken dlderspensionen 111- 6 kap. 3 och 4 ff 
gdll. 

9 kap. 

1 ~· 
Till ålderspension eller förtidspension utgår barn t i 11 ii g g för va1je barn 

under sexton år till försäkrad eller försiikrads hustru, cWrest elen fårsiikrade 

har vårdnaden om eller stadigvarande sammanbor med barnet. Barntilliigg 

enligt vad nu sagts utgives ej till ålderspension. som den llirsiikrade åtnjuter 

för tid fcire den m;\nad varunder han fyller sextiofem är, dler till pension 

som tillkommer gift kvinna. 

Barntilliigg till {1lderspension eller 

hel förtidspension utgör för år dknat 

tjugul'cm procent eller. om barnet är 

beriittigat till barnpension enligt 8 

kap. 5 ~-tio procent av basbeloppet. 

LJ tgår enligr 7 kap. 2 -~andra ('/ler !red

.fe stycke! två tredjedelar av hel för

tidspension eller halv förtidspension. 

utgör barntilliigget motsvarande an

del av barntilliigg till hel /iirridspen-

sion. 

Barntilliigg till hel {1lderspension 

eller hel förtidspension utgör for år 

riiknat tjugul'cm procent eller. om 

barnet iir beriittigat till barnpension 

enligt 8 kap. 5 ~-tio procent av bas

beloppet. Utgår hall" dldersprnsion c/

lcrnrgdrt vå tredjedelar av hel förtids

pension el ler halv förtidspension. ut

gör barntilWgget motsvarande andel 

av barntilliigg till hel pensilrn. 

Åtnjuter den förs:ikrade till:iggspcnsion enligt denn~t lag. minskas honom 

tillkommande barntilWgg med h:illtcn av tilliiggspensionen i den mån denna 

för år dknat överstiger halva basbeloppet. 

Senaste lydelse 1974:784. 

'Senaste lydelse 1974:784. 
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Nuvara11de (vdelse Föreslage11 (vde/se 

11 kap. 

I ~· 
RLitt till til!iiggspension grundas på inkomst av l(irvLirvsarbctc. 

För varje år, varunder någon varit För varje år. varunder någon varit 

tlirsLikracl enligt l kap. 3 ~första eller försLikrad enligt l kap. 3 ~första eller 

andra stycket skall för honom enligt 

vad nedan siigs beriiknas pensions

grundande inkomst på grundval av 

hans inkomst av anstLillning och in

komst av annat förviirvsarbete under 

året. Sådan beriikning skall icke gö

ras för år före det d?1 den l'i.irsiik rade 

uppntir sexton års ålder. ej heller för 

år då den lörsiikrade avlidit eller för 

år efter det då han fyllt sextiofyra 

år eller för tidigare år, varunder han 

åtnjutit dlderspe11sio11 eller.tiirtidspe11-

sio11 enligt denna lag. 

andra stycket, skall för honom enligt 

vad nedan siigs beriiknas pensions

grundande inkomst på grundval av 

hans inkomst av anstiillning och in

komst av annat förvärvsarbete under 

året. Sådan bcrLikning skall icke gö

ras för •'r före det då den försiikrade 
uppntir sexton års ålder. ej heller för 

år då den försiikrade avlidit eller för 

år efter det då han fyllt sextiofyra 

år eller för tidigare år, varunder han 

åtnjutitjiir1idspe11siu11 eller hel dlders

f!Cllsio11 enligt denna lag. 

Med i n koms t av ans t ii 11 n i n g avses den lön i penningar eller 

naturaförmåner i form av kost eller bostad. som forsUkrad åtnjutit såsom 

arbetstagare i allmön eller enskild tjiinst. Till sådan inkomst hiinföres dock 

icke !'rån en och samme arbetsgivare åtnjuten lön som under ett år ej uppgått 

till femhundra kronor. Såsom inkomst av anstUllning anses Liven 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen (1954:243) om yrkesskade

försiikring eller motsvarande crs:ittning som utgfa enligt annan författning 

eller på grund av regeringens förordnande. i den mån ers~ittningen tr~ider 

i st:illct för l'örsLikrads inkomst såsom arbetstagare i allmiin eller enskild 

tjLinst, 

b) förLilclrapcnning, 

cl v;\rdbidrag enligt 9 kap. 4 ~. 
dl dagpenning från erkiind arbetslöshetskassa, 

e) kont~111t arbetsmarknadsstöd e) kontant arbetsmarknadsstöd 

enligt lagen (19i3:371) om kontant enligt lagen (1973:371! om kontant 

arbetsmarknadsstöd sa1111 arbetsmarknadsstöcl. 

I) utbilclningsbidrag enligt arbe1s- I) utbildningsbidrag under arbe1s-

111ark11adsk1111giirclse11 (/ 966:368) i 111ark11ads111bild11i11g i form av dagpcn-

form av gmmlbidrag, hyreshidrag pä 11i11g och s1i11111/ambidrag. 

hemorten och bamtillägg. g) 1i111s111dil'stöd. i11ko111s1biclrag och 

Senaste lydelse 1974:784. 
10 

Senaste lydelse 1974:510. 
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10 

Föreslagen ~vde/se 

ru.w11s111dicbidrag e11/~"1 sr11dies1öds

/age11 ( 19 73:3./9)sa1111 

h) de/1Jensio11 cnligr lagen 

( 19 75 :00()) 0111 delpc11sio11.\/i.irsä/.:ri11g. 

Ersiittning i penningar eller naturaförmåner som i första stycket s:igs för 

arhcte som försiikrad utfört for annans riikning utan att vara anst:illd i dennes 

tj:inst skall. om ersiittningen under ett år uppgått till minst femhundra kro

nor. anses såsnm inkomst av anstUllning. såvida elen försiikrade och den 

som utgivit ersiittningen varit ense diirom; och skall i dylikt fall elen !Orre 

anses s~1som arbetstagare och elen senare såsom arbetsgivare. 

Vid beriikning av inkomst av anställning skall hiinsyn icke t;1gas till lön 

eller annan ers:ittning. som forsiikrad åtnjutit från arbetsgivare. vilken iir 

hosatt utom riket elkr iir utEindsk juridisk person. i annat fall iin då den 

forsiikradc sysselsatts vid skötseln av här i riket belägen fastighet eller i 

rörelse som bedrives från här beliiget fast driftstiille. Vad i detta stycke siigs 

skall icke giilla betriitTande lön till svensk medborgare. såframt svenska staten 

eller. diir lönen hiirrör från uWinclsk juridisk person. svensk juridisk person. 

som iiger ett hestiimmancle i nnytande över elen lltliinclska juridiska personen. 

enligt av riksförsiikringsverket godtagen förbindelse har att svara för avgift 

till försiikringen for tilliiggspension enligt 19 kap. 1 ~. 

lfonsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning från friimmande 

makts h~irvar~mcle beskickning eller lönade konsulat eller från arbetsgivare. 

vilken tillhör hcskickning eller konsulat som nu sagts och iL·ke :ir svensk 

meclhorgare. Vad i deua styc·ke sligs skall icke glilla betrliffancle lön till 

svensk medborgare eller elen som utan att vara svensk medhorgare iir bosatt 

i riket. s:iframt utliindsk beskickning hiir i riket enligt av rikslOrslikrings

verket godtagen förbindelse har att svara för a1·gift lill försiikringen 1<.ir till

liiggspension enligt 19 kap. I~-

Den sl.lm åtagit sig förbindelse enligt tredje eller f]iirde stycket skall anse.-; 

si1som arbetsgivare. 

12 kap. 

1 ~" 

Riitt till tilliiggspension i form av å Ide r spe n si o n tillkommer för

siikrad fri\n och med den månad, varunder han fyller sextiofem år. under 

forutsiittning att pensionspoiing tillg()(foriiknats honom för minst tre år. 

Ur tag av åldcrspc11sio11111å begränsas 

till alf lffW lrä/fi('lf m· prnsionrn. 

1'[1 s;i1·skild framstiillning av för- På sUrskilcl framstiillning av för-

s;ikrad utgår. under forutsiittning s~ikracl utgår. under förutslittning 

som i frirst<l sr.1·cket s:igs. <llclerspen- som i forsta stycke! s:igs. ålclerspen-

" Scn<1stc lydchc 197-l: 7~4. 
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Nuvarancle ~l'llelse 

sion för tid före elen månad. var
under han fyller sextiofem år, dock 
tidigast från och med den månad, 

då han uppnår srx1io1rc års ålder. 

Pension enligt vad nu sagts må ej 

utgå till försiikrad, som iiger komma 
i åtnjutande av folkpension enligt 6 

kap. I ~ andra stycket, med mindre 

han tillika gör framstiillning enligt 

niimncla lagrum. 

Fra111s1ä//ning 0111 dlderspension .för 

1idfiire den 111å11ad 1w·11ndN drn/iir

säkrnde.f.dlcr sextio/i'111 år må dterkal

las med 1·Nkan/i"dn ndsw månadsski( 

te. Sådan (i/crka/Jrlsc gälll'I' ej.fiirf(ir

säkrad. som å1nj11terfhlkr)('nsion cnl(i:I 

6 kap. i .11 andra s1rckl'I, med mindre 

han 1illika giir (l!Nka//clse en/(gf 6 kap. 

i .\1 lrcc(ie Sl\'Cke1. f/ar/i:irsäkrad sedan 

d1erkallelse ske11 gjnr1 .förnyad .fiw11-

s1ällning enlig! andrn s1rckrr 111d denna 

.fiwnsrällning icke å1crkallas. 

11 

Föreslagen ~vdelsc 

sion för tid före elen månad. var
under han fyller sextiofem år, dock 
tidigast från och med den månad. 

då han uppnår sextio års ålder. Pen
sion enligt vad nu sagts må ej utgå 

till försäkrad, som äger komma i åt
njutande av folkpension enligt 6 kap. 

1 ~ rredje stycket, med mindre han 

tillika gör morsvarande framstiillning 

enligt nämnda lagrum. 

2 s" 
Alclerspension utgör. där ej annat Ålderspension utgör, där ej annat 

följer av andra, tredje och .fjärde 

styckena. för år riiknat sextio procent 
av produkten av basbeloppet för elen 
månad. för vilken pension skall ut
givas. och mccleltalct a\' ek pen

sionspoiing som tillgodoriik nats elen 
försiikrade eller. om pensionspoiing 

tillgodoriiknats honom för mer iin 

femton år. medeltalet av de femton 
högsta poiingtalcn. I !ar pensionspo

iing tillgodoriiknats den försiikrade 

för mindre iin trettio år. skall hiinsyn 

tagas endast till så stor del av niimn

cla produkt som svarar mot förhäl

landet mellan clet antal år. för vilka 

pensionspoiing tillgodoriiknats ho

nom. och talet trettio. 

"Scn~1s1c Jl·dclsc 1974:784. 

följer av andra och tredje styckena 

samt 3 och 4 .11§. för år riiknat sextio 
prrn.:ent av produkten av basbeloppet 
for den månad, för vilken pension 
skall L1tgivas. och medeltalet a\· cle 
pensionspoäng som tillgodoriiknats 
elen försäkrade eller, om pensions

poäng tillgodoräknats honom för 

mer än femton år. medeltalet av de 

femton högsta poiingtalen. Har pen

sionspoiing tillgodorliknats elen f'ör

slikrade för mindre lin trettio k skall 

hänsyn tagas endast t i 11 så stor del 

av nämnda produkt som svarar mot 

förhållandet mellan det antal k för 
vilka pensionspoling tillgocloriiknats 

honom, och talet trettio. 
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Ilar undantagande enligt 11 kap. 7 ~ägt giltighet for den försiikrade. skall 

hunom tillkommande ålderspension utgöra sextio procent av s[1 stor del 

av elen i forsla stycket angi\'J1a produkten. som svarar mot llirhållandet 

mellan det antal år, dock högst trettio, för vilka pensionspoäng tillgodo

r~iknats den försiikradc. och talet trcttio ökat med ett för varje år. for vilket 

den försiikracle till fiiljd av undalllagandet icke tillgodor;iknats pensions

puiing eller gått förlustig mer iin en poiing. Ej mf1 med tilliimpning av vad 

nu sagts talet trettio ökas till mer iin femtio. Vad i detta stycke stadgas 

skall ~iga motsvarande tifömpning i l~dl då pensionspoiing ji.imlikt 11 kap. 

6 ~ forsta styL·ket på grund av underlfaen avgilisbetalning icke tillgodoriiknats 

den ll:irsiikrade. 

13örjar itlderspension utgå tidigare 

iin från och med elen månad, var

under den försäkrade fyller sextio

fem år, skall pensionen, där ej r11111a1 

,lii/jcr m'./iärde .11ycker. minskas med 

sex tiondels procent for va1je månad. 

som dt1 pensionen börjar utgä åter

stf1r till ingången av den månad var

under den försäkrade fyller sextio

fem :ir. Om pensionen börjar utgi1 

senare iin fn)n och med sistniimnda 

m;\nad, ökas pensionen mcd scx 

tiundels procent l(:ir va1je månad. 

som dä pensionen börjar utgå för

llutit fr<'1n ingfmgen av den 1rn)nad 

varunder den ll:irsiik1«1de uppnådde 

niimnda [1lder; hiirvid må hiinsyn 

dock e.i tagas till tid efter ing[mgen 

av den m[mad. under vilken den för

siikrade fyllt sjuttio år, och ej heller 

till tid. d[1 den försiikrade åtnjutit 

lolkpension eller icke varit beriitti

gad till tilliiggspension i form av ål

derspcnsion. 

0111 dldcrs{1e11sio11 llflflhiin c/icr 

ci1erkallclse enl~l!I I:! kafl. I .I' 1redjc 

s1rcker. skall senare 11rgdc11dc ci!dcrs-

11e11siu11 minskas med sex rio11tlef1· {1m

('l'llf./Ör varje månad.mm cildcrspe11sio11 

111gcllf .1w111 s1•x riondels f1roc1'11f (iir \'Of'

jc månad. som del iilrlcrsflc11sio11c11 clrer 

Bö1jar [tlderspension utg[1 tidigare 

Lin från och med den månad var

under den förs:ikrade fyller sextio

fem k skall pensionen minskas med 

.km tiondels procent för varje månad, 

som da pensionen börjar utgå åter

står till ing[mgen av den månad var

under den flirsiikrade fyller sextio

lem ~tr. Om pensionen börjar utgå 

senare iin frim och med sistniimncla 

månad. ökas pensionen med sex 

til)ndels procent llir va1je månad, 

som då pensionen börjar utgå mr

llutit från ingången av den månad 

varunder den försiikrade uppn,\dde 

nLinrnda ålder: härvid må hfosyn 

dock ej tagas till tid efter ingången 

av den månad, under vilken den för

siikrade fyllt sjuttio år, och ej heller 

till tid, då den försiikrade åtnjutit 

folkpension eller icke varit ber:itti

gad till tilliiggspension i form av ål

derspension. 
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N111•arande fvdelse 

börjar utgå åtcrstdr till ingdng<'ll av den 

mdnad varunder drn fiirsäkrade .fi'ller 

scxtio/i·m år. Börjar Jll'nsioncn dtC'r 

11tgd 1•/iN i11gdnge11 av dl'n mdnad var-

11ndl'!" dl'ntiirsäkradc fi·llt sextioli'm dr 

skall f1Cnsionen minskas med sex tion

dels fll"OC<'ntjiir varje mdnad under vil

kc1111cnsio11('11 tidigarc utgdtt. 

13 

Föreslagen fvdcl~e 

Unag av dlderspcnsinn md å1crka/la1 

med l"erkan Fån niista månadsskitic. 

Srida11 å1Nkallclsc gäller 1J/ör/örsäk

rad. som å1nj11tcr,/i1lkpcnsio11 enligt 6 

kap. med mindre han tillika giir mot

srnrande d1erkallelsc rnfig1 6 kap. 3 .f 
Skall dlderspe11sio11 d11rn börja 111gd 

cfier återkalll'lse som al"ses i .försw 

styckct. beräknas fll'llsio111•ns storlek 

11wd tilläm[lning av hntiimme/scrna i 

2 f flå grundval al" dl'n/iirsäkradcs ål

der då fll'llSioncn dm'o hiirjar utgå. För 

l'Wic mdnad. 1·aru11der åldc'l:lpcnsio11 

tidf~are 11tgdt1 göres vid heriikningl'n 

avdrag mcd/('m Tiondels 11roce111 sål'il1 

avser tidfiirl' d1'11111d11ad. V(Jrlllldl'r dl'n 

/iirsäkradc ,/io/lt 1·extio/i'111 dr. och sex 

tiondels pmcl'nt såvitt avser a1111an tid. 

Då 1111ag ai·sl'r hä//il'n (/\" åldcr.111<'n

sion skall minskning clleriikning l'n/1):1} 

och 3 1'\\gälla 11101s1·amnde del m:11e11-

sinncn. 

13 kap. 

4 ~ 
Om rörticlspcn,ion utgår for tid 

efter det all ålderspcnsion med stöd 

av 12 kap. I 11 tredje stvcket upphört 

att utgå, skall IOnidspensionen 

minskas med ses 1io11de/s 11rocc111.fiir 

1·111/1· 111d nad 1111dl'r 1·i/ken dld1'rspl'11sio

nen 111gd11. 

Om förtidspension utgår for tid 

efter det att ålclcrspcnsion med stöd 

av 12 kap. 3 f upphört all utgå. skall 

!Cirticlspensionen minskas med mot

svarande 1illä1111111i11g av 12 kafJ. 3 oc/J 

41',f 



sru 1975:15 14 

Nuvarande lvdelse Föreslagen lvdelse 

15 kap. 
2 ~Il 

~ 

för försiikrad. som Ur född under 

m\got av <iren 1911-1927. skall vid 

tilliimpning av 11 kap. I ~ andra 

stycket pensionsgrundandc inkomst 

beriiknas iivcn för det år varunder 

han fyllt sextiofem år. dock ej för 

det fall han under niimnda år åtnjutit 

förtidspension enligt denna lag eller 

[1ldcrspcnsion cnligl 6 kap. I ~ and

ra sty..:kel eller 12 kap. I ~ andra 

stycket. 

För försäkrad, som är född under 

något av åren 1911-1927. skall vid 

tillämpning av 11 kap. I ~ andra 

stycket pensionsgrundande inkomst 

beriiknas även för det år varunder 

han fyllt sextiofem år. dock ej for 

det fall han under nämnda år åtnjutit 

förtidspension enligt denna lag eller 

hd ~lidcrspension enligt 6 kap. I ~ 

1n·die stycket eller 12 kap. I ~ lredjc 

Sl)'L"ket. 

lkriikning av förtidspension skall under förutsättningar som angivas i 

1.3 kap. 2 ~ för försiikrad som avses i denna paragraf ske under antagande 

att elen forsiikrnde tillgocloriiknats pensionspoiing även för det ''r då han 

uppn[1r sextiofem års <ilder. 

Vid beriikning av ålderspension som avses i 12 kap. I ~ forsla stycke! 

skall. om pi.:nsionen diirigenorn blir större. fcirsiikrad som avses i denna 

paragraf 1illgodoriiknas pensionspoäng som om han bliv il beriittigad 1ill för

tidspension L'niig1 13 kap. I ~ från och med januari månad det år han uppnår 

scx1iofc111 års ålder. 

17 kap. 

4 ~ 

/)er fll'!lsi1111sbelofll' som/iirs1/iir/irl

IN 1il/ beral11i11g e/ier bes/11111111 fll'llSi1111 

eller om ökning av pension eller llflflhä

randc av /iirordnande som i 16 kap. 3 _,1· 

andra s1yckc1 siigs md. diir den {l<'n

sionshcrälligade 1111dl'r den lid cl vilken 

fll'llSionshrlofiper helö{ler i väse111lig 

mdn crhållil sin/örsörj11i11g m· allmä1111a 

medel. 1il/ den del fll'llSio11she/of1f1l'I 

11101s1•arar rar! den my11dighe1 som rill

ha11da/11illi(/iirsiirj11inge11 1·isar sig hava 

Pir nämnda rid 111givi(/ör d<'ll f1C11sions

bcrä11igadcs sa1111 ham makes och 111i11-

dcråriga barns tiirsiiri11i11g llfl{lhäras <"Il' 

1m·m/~"/1e1en. 

"Scn:i,;1c lydelse 1974:784. 

Har pe11siomberii11igad i viise111lig 

111c/11 erhcll/i1 si11/örsörj11i11g m· al/mä1111a 

medel. må den 111v11dighl'I so111 1il/ha11-

dahålli1 .tiirsö1:ini11gc11 llfl{lhiira se/dan 

del ar del pe11sio11sbelopf1 so111.ti1rs1.för

fallcr till bc1al11i11g e/ier bes/111011111en-

sion so111 mo1srnrar vacl 111_rndighe1e11 

visar sig ha 111givi1 .för den prnsionsbe-

riiltigadcs sam/ ham makes och 

minderåriga bams /iirsiirining .tör den 

lid som pcnsio11shclof1pel avser. 

Har rw11sio11shcrä11igad llflflbllril 

dagpc11ni11g.tl·d11 erkänd arbc1sliishc1s-

kassa eller ko111a111 arhc1smark1111ds

sriid rnh:"r lagen ( J 9 73 :3 71 !om ko111a111 
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Nuvarande zrclelse 

/Je1 pcmionshelo11p somtiir11.fiir/äl

ll'I" 1ill bew/11i11g (/ier /lt'slu1 0111 dlders-

1w11sio11 el/er/ii/'/iclspe11sio11eller0111 ök-

11i11g ll\' sdda11 ,,, ·11sio11 eller llflfllriirn11de 

m',förorc/11ancle enligt/ 6 kap. 3 f andra 

stycket betrii//illldc sdda11 pension 

skall. där clrn p1•11sio11shcrä11igadc un

der d('ll tid 11å l'ilken pe11siunsbelnppc1 

bdiiper llfl/1/)[{ril dag1w1111i11g ,li"ci11 l'r

kii11d arbetsliislretskassa l'ller kontant 

arbc•tsmark11ad1s1iid enligt lagen 

(1973:371) 0111 k11111an1 arbets111ark

naclssriic/, minskas med den del m· ar

bets/r)s/rctsstr'iclct S()/11 i•isas lw u1girits 

111iiver \'ad S()/11 skulle ha u1gci11 om pen

.1iomht'slute1 fiirc/ega1 l'id utbetalning

en Cll' stiidl'!. Vad nu sagts skall. i de fäll 

ko11t11111 arbetsmarknadsstöd utgd11. 

gälla iirC'll e/it'r beslut so111 avser iinke

pcnsin11. 

15 

Föreslagen zrclelse 

arbc1smarknadss1iicl. skall det 11e11-

siu11:>/.wlopp :>0111/örs1.fii1jäller till bewl

ning e/icr bes/u1 om å/derspensio11 eller 

.fiirtidspc11sio11 minskas med den del al' 

arhe1sliislw1sstöde1. som visas ha u1gi

vi1s tiir tid som f1Cnsio11sbcloflf1t't arser. 

utöi·cr l'adso111 skulle ha u1gd110111 pcn

sio11sbcslute//r)relegat 1·id u1betalning

en (Il' s1ödet. Vad nu sagts skall. när 

ko11w11t arbe1s111ark11adsstiid utgc"i!t. 

gälla iiren c/icr beslut 0111 iinkC/)('11Sion. 

Har delpension enlig! lagen 

(I IJ 75 :000) 0111 clclpensiu11s/iirsiikring 

utgd111il/ ndgon som bcvi(jas dldcrsprn

sion eller .fÖ/'/idsprnsion e11l(!!,t de1111a 

lag, :>kall det 11c11siu11sbelopp som )i)rst 

./Ör/äl/l'/' fil/ betalning e/ier lwslu1et 

111inskas med cle/f!e11sio11sbelof!/' som 

Cll'SC'I' sa111111a 1id som dlders- el/cr/iir

tid11)('11sionc11. 

Vad i denna f!Oragrn!' .fr'ircskrii·es 

.)kall iiga mor.wara11de rilliimp11i11g vid 

beslut 0111 iik11i11g tff pension elll'r upp

lriii'a11cle m',/Ömrdnamle som m·ses i In 
kcw 3 .11· andra strcket. 

I. Denna lag triider i krart såvitt avser 11 kap.·2 ~törsta stycket punkten 

g) den I juli 1975, såvitt a\·ser sagda paragraf forsla stycket punkten I) 

den I januari 1976 samt i övrigt elen 1 juli 1976. 

2. Den nya reduktionsfaktnrn \·id fortida uttag <lV ålderspension skall 

giilla iiven i fall som avses i punkt J överg<lngsbestiimmelserna till lagen 

( 1974:784) om iindring i lagen (]%2:381) om allmiin försiikring. 
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2 Förslag till 
Lag om delpensionsförsäkring 

lfarigenom föreskrives följanck 

§ Delpensionsförsiikringen handhas av riksfiirsäkringsverkel och de all

m;inna försäkringskassorna. 

2 § Förs;ikrad enligt denna lag är arbetstagare. som i sådan egenskap upp

fyller arbetsvillkoren enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsfrirsiikring eller 
lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd och som fr. o. m. det ka

lenderår varunder han fyllt 45 år tillgodoriiknats pensionsgrundancle inkomst 

av ansUllning enligt 11 kap. Llgen ( 1962:3811 om allm:in förs:ikring under 

minst tio år . 

. l § R:iu till delpension tillkommer i Sverige bosatt fors;ikract som minskat 

sitt arbete som anställd med i genomsnil! minst fem timmar per arbetsvecka 

och som efter minskningen har deltidsarbete med i genomsnitt minst 17 

timmar per arbetsvecka. 

Delpension kan utgå tidigast från och med den månad varunder eten 

förs:ikrade fyller 60 år och utgår l:ingst till och med månaden fore den 

under vilken han fyller 65 år. 

4 § Ansökan om clelpension göres skriftligen hos allm;in förs;ikringskassa. 

Vid ansökningen skall fogas intyg om elen fors:ikrades inkomst och ar

betsfrirh~111anden. Intyg skall vara utfardat av arbetsgivare eller avdelning 
av sådan arbetstagarorganisation som enligt lagen (1936:506) om förcnings

uch förhandlingsräl! i\r alt anse som huvudorganisation. 
Erk:incl arbetslöshetskassa och J;insarbetsn:imncl skall bitr:\da försiikrings

kassan med de uppgifter som behövs for bedömande av frågor om del
pension. 

Arbetsgivare skall på begiiran utforcla intyg som avses i första stvcket. 

Formuliir till intyg faststi\lles a,· riksförs:\kringsverket. 
Beslut om delpension skall, om ej annat röranlecles av den frirs:ikrades 

ansi"ikan eller av övrig utredning. g;iJla tills vicbre. Delpension utges må
nacls\'is och far icke utgå för Ungre tid tillbaka ;in tre månader frire an

si'ik ningsmånadcn. 

5 § Delpension fastst:illes till belopp motsvarande 65 procent av skillnaden 
mellan ckn inkomst som den förs:ikr:ide åtnjöt fore övergången till deltids

arbete under arbetstid som \'ar normal for honom och elen inkomst som 

han kan antagas komma al! tills vidare åtnjuta vid deltidsarbete. Skillnaden 

Uir f(\r [1r riiknal inte her:iknas överstiga skillnaden mellan den för<ikrades 

sjukpenninggrundande inkomst av anst;illning enligt lagen t 1962:.38 I) om 

allm:in fors:ikring före och efter iivcrg~ngcn till ctelticlsarhete. Skulle den 

lörs:ik rade. om förs:\k ri ngskassan haft k:\n nedom om samt I iga forhål landen 
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för det år som föregår övergången till deltidsarbete, varit försäkrad för högre 
sjukpenninggrundande inkomst iin den som angivits i kassans beslut, skall 
skillnaden dock beräknas med utgångspunkt i sådan högre inkomst. 

Fastställd del pension anknytes till basbeloppet enligt lagen (1962:381) om 
allmän försäkring och omräknas vid förändring av basbeloppet. 

Ändras de förhållanden som enligt första stycket har legat till grund för 

faststiillande av clelpension, skall omprövning ske enligt bestämmelser som 

meddelas med stöd av 11 ~. 

Vid bedömning av rätt till clelpension bortses från bisyssla som försäkrad 

före övergången till deltidsarbete varaktigt utfört vid sidan av sitt huvud

sakliga arbete. Överstiger arbetstiden vad avser bisysslan efter övergången 
till deltidsarbete den tid som åtgår för deltidsarbete\ skall frågan om ri"itl 
till clelpension hiinskjutas till särskild prövning. Detsamma skall giilla om 
ersUttningen for bisysslan överstiger hälften av lönen for deltidsarbetet. Ut
vidgas bisysslan under tid som clelpension åtnjutes skall rätten till och stor

leken av delpensionen omprövas. 

6 § Del pension utgår ej för månad då den försäkrade åtnjuter ålclerspension 
eller förtidspension enligt lagen (]962J8Ii om allmän försäkring. 

7 § För finansiering av delpensionsförsäkringen erlägger arbetsgivare årligen 
socialförsäkringsavgift som motsvarar 0,25 96 av summan av vad arbets
givaren under året utgivit som lön till arbetstagare hos honom i pengar 

eller som naturaförmåner i form av kost eller bostad eller, i fall som avses 
i 3 kap. 2 * andra stycket sista punkten lagen ( 1962:381) om allmän för
siikring, annan ersättning för utfört arbete. 

Vid beräkningen av avgiften tages icke hiinsyn till arbetstagare, vars lön 
under året understigit femhundra kronor. Vidare bortses vid denna beräkning 
från arbetstagare. som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen (1954:243) 
om yrkesskacleförsäkring, om ej fall som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket 
sista punkten lagen ( 1962:38 Ii om allmän försäkring är för handen. 

Avgift erliigges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet för 
vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till elen del lönen 
motsvarar sjukpenning eller foriildrapenning, som arbetsgivare äger uppbära 
enligt J kap. 16 *·Avgift erlägges ej heller för lön som arbetsgivare utgivit 
till hemmavarande barn för arbete utfört i hans förvärvsverksamhet i de 
fall avdrag för lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen. 

Avgiften skall ingå till en fond, som förvaltas av riksförsäkringsverket. 
Med arbetsgivare avses den som enligt 19 kap. I * lagen (1962:381) om 

allmiin försiikring skall erliigga avgift till sjukförsäkring. 

8 § Fråga om delpension handlägges av allmän försäkringskassa. Finner 
tjiinsteman hos kassan skäl föreligga mot bifall till ansökan om clelpension 

skall frågan underställas pensionsdelegation. Sådan underställning skall dess
utom ske om elen sökande begär det. SHrskild prövning enligt 5 § G~irde 

stycket skall ske i pensionsdelegation. 

2 Riksdag('f/ 1975. Il sam/. Nr 15 
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Vid pensionsdelegations prövning av fråga enligt denna lag skall i stiillet 
för de i 18 kap. 20 ~ lagen ( 1962:381) om allmän försäkring nämnda Hikarna 
tjänstgöra två av arbetsmarknadsstyrelsen utsedda ledamöter. Av dessa skall 
den ene representera liinsarbetsniimnden och den andre ha särskild erfarenhet 
av handläggning av iirenden angående arbetslöshetsförsäkring. Sistnämnde 
ledamot utses efter förslag av de erkända arbetslöshetskassornas samor

ganisation. I delegationens sammanträden men ej i dess beslut iiger för
säkringskassans direktör deltaga. 

I fråga om talan mot beslut i iirende enligt denna lag samt annan över

prövning hos riksförsiikringsverket och försäkringsdomstolen skall bestäm
melserna i 20 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring äga motsvarande 
tilliimpning. 

9 § I !ar någon genom oriktig uppgift eller genom underlåtenhet att fullgöra 
uppgifts- eller anmiilningsskyldighet som åvilar honom eller på annat siitt 

förorsakat att delpension har utgått obehörigen eller med för högt belopp, 
eller har någon annars obehörigen eller med för högt belopp uppburit del

pension och har han skäligen bort inse detta, skall bestämmelserna i 20 
kap. 4 ~ lagen ( 1962:381) om allmän försäkring iiga motsvarande tillämpning. 

10 § I fråga om debitering och uppbörd enligt denna lag äger lagen (1959:552) 

om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 
motsvarande tilliimpning. 

11 § Niirmare föreskrifter för verkstiilligheten av denna h1g meddelas av 
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. av riksförsiikringsverket. 
Utfärdas sådana föreskrifter av riksförsäkringsverket skall verket före ut
fordandet rådgöra med en central pensionsdelegation. Beslut om tillsiittandc 
av en sådan pensionsdelcgation meddelas av regeringen. 

I. Denna lag triider i kraft den 1 juli 1976. Avgifts-, debiterings- och 
uppbördsbestämmelserna i 7 och I 0 ~~ till limpas från och med januari 1976. 
Avgiften utgör för kalcnderaret 1976 0.125 procent av avgiftsunderlaget. 

2. Beslut om del pension och om tillsiittande av den i 11 ~ niimnda centrala 
pensionsdelegationen rnr fattas före lagens ikrafttriidande. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott 

tHirigenom föreskrives att 2, 2 a och 3 g lagen (1969:205) om pensions

tillskott skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande ~vdelsc Föreslagen ~vde/se 

2§' 

Pensionstillskott till ålderspension eller änkepension utgör fyrtiofem pro
cent av basbeloppet, om ej annat följer av best1immelserna nedan i denna 
paragraf. 

Under nedannlimnda tider skall pensionstillskottet till ålderspension eller 

iinkepension utgöra 

den juli 1976-clen 30 juni 1977 
den juli 1977-den 30 juni 1978 
den juli 1978-den 30 juni 1979 

den juli 1979-clen 30 juni 1980 
den jul i 1980-den 30 juni 1981 
Pensionstillskott till ålderspen-

sion, som börjat utgå tidigare eller 
senare lin från och med den månad 
varunder den försiikrade fyller sex
tiofem år, utgör det belopp som 
fram kom mer om de i första eller 
andra stycket angivna procenttalen 
minskas eller ökas i motsvarande 
mån som pensionen skall minskas 
eller ökas enligt 6 kap.] .11· andra eller 

lrl!dje sryckerlagen den 25maj1962 (nr 

3~/) om allmän förslikring. 

Pensionstillskott till änkepension, 
som enligt 8 kap. 4 ~andra eller tred
je stycket lagen om allmlin försäk
ring utgår med minskat belopp, ut
gör det belopp som framkommer om 

de i första eller andra stycket angivna 
procenttalen minskas i motsvarande 
mån. 

'Senaste lydelse 1974:785. 

tjugofem. 
tjugonio, 
trettiotre, 

trettiosju, 
fyrtioen procent av basbeloppet. 

Pensionstillskott till ålderspen
sion, som börjat utgå tidigare eller 
senare än från och med den månad 
varunder den försäkrade fyller sex
tiofem år. utgör det belopp som 
framkommer om de i första eller 
andra stycket angivna procenttalen 
minskas eller ökas i motsvarande 

män som pensionen skall minskas 
eller ökas enligt 6 kap. lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. 

Pensionstillskott till änkepension, 
som enligt 8 kap. 4 ~andra eller tred
je stycket lagen om allmfo försäk
ring utgår med minskat belopp, ut
gör det belopp som framkommer om 
de i första eller andra stycket angivna 

procenttalen minskas i motsvarande 
mån. Pensionsril/skorr rill halt· ålders

pensio11 urgiir hä(/ie11 ai· pe11sionsri/J. 

skorr som a11gii'irs i.försra. andra eller 

tredie srycker. 
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Nuvarande ~wlelse Fiirl'slagrn ~rdelsc 

2 a ~' 
Pensionstillskott till förtidspension utgör nittio procent av basbeloppet, 

om ej annat foljer av bestämmelserna nedan i denna parngraf. 

Under nedannämnda tider skall pensionstillskottet till förtidspension ut-

göra 

den juli 1976-clen 30 juni 1977 

elen juli 1977-clen 30 juni 1978 

den juli 1978-clcn 30 juni 1979 

den juli 1979-clen 30 juni 1980 

den juli 1980-clen 30 juni 1981 

Pensionstillskott till förtidspen-

sion, som enligt 7 kap. 2 ~andra eller 

tredje stycket lagen om allmfo för

säkring utgår med två tredjedelar el

ler h~ilften av hel förtidspension, ut

gör motsvarande andel av pensions

tillskott som anges i första eller and

ra stycket. Pensionstillskott till för

tidspension, som utgår för tid efter 

det :itt ålderspension med stöd av 6 

kap. J f frlY/jc s(rckN lagen om all
m;in försiikring upphört att utgå, 

ska 11 minskas med sex tio11dels prnce/11 

.fhr 1•cuje månad under vilken ålders-

1w11sio11c11 u1gå11. 

femtio. 

femtiofitta, 
sextiosex, 

sjuttiofyra, 

åttiotvå procent av basbeloppet. 

Pensionstillskott till förtidspen: 

sion, som enligt 7 kap. 2 ~andra eller 

tredje stycket lagen om allmän för

siikring utgår med två tredjedelar el

ler hiilften av hel förtidspension, ut

gör motsvarande andel av pensions

tillskott som anges i forsta eller and

ra stycket. Pensionstillskoll till för

tidspension. som utgår för tid efter 

det att ålclerspension med stöd av 6 
kap. J .11· lagen om allmiin forsiikring 

upphört att utgå, skall minskas i 11101-

sri11wule mån som 11c11sio1w11 minskas . 

e11/ig1 7 kap. 4 .11· lagen 0111 al/111iin/(ir

siikri11g. 

H' 
Pensionstillskott till ålderspension 

eller :inkepension utgår ej i elen mån 

det tillsammans med vad den för
s~ikrade har r~itt att uppbUra i tilläggs

pcnsion i form av ålderspension och 

änkepension överstiger vid 

ålderspension, som börj<it utgå 

från och med den månad varunder 

den försiikrade fyller sextiofem år, 

under tiden 

den 1 juli 1976-clen 30 juni 1977 

trettiofyra, 

elen I juli 1977-clen 30 juni 1978 
trettioåtta, 

2 Senaste lydelse 1974:785. 
'Senaste lydelse 1974:785. 

Pensionstillskott till ålclerspension 

eller änkepension utgår ej i den mån 
det tillsammans med vad elen för
slikracle har rutt att uppbära i ti!Higgs

pension i form av ålderspension och 

änkepension överstiger vicl 

hel ålderspension. som börjat utgå 

från och med elen månad \'arunder 

elen försiikracle fyller sextiofem år. 

under tiden 

elen I juli 1976-den 30 juni 1977 

trettiofyra, 

elen I juli 1977--{len 30 juni 1978 

trettioåtta, 
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Nul'(lralllle ~rdelse Föreslagen ~1,delw' 

den I juli 1978--den JO juni 1979 den I juli 1978--den JO juni 1979 
fyrtiotv:t fyrtiotv<'i 

samt från och med den I juli 1979 samt fr<'in och med den I juli 1979 
l'yrtiofem procent av basbeloppet; fyrtiol'em procent av basbeloppet; 

[1lclerspension, som börjat utgå ti

digare eller senare iin från och med 
den månad varunder elen försäkrade 
l\ller sextiofem iir, det belopp som 
rramkommer om ovan niimnda pro

centtal minskas eller ökas i motsva-
rancle m<'m som pensionen minskas 
eller ökas enligt 6 kap. 2 _,1· andra eller 

1re(lie .wycke1 lagen om allmäri försiik
ring; 

iinkepension ovan för olika tider 
angivna procenttal eller, om den en
ligt 8 kap. 4 ~andra eller tredje styck
et lagen om allm;in försiikring utgår 
med minskat belopp, det belopp som 
framkommer om n;imnda procenttal 

halv dlderspension hä(/ien av ovan 

nämnda procen11al: 

ålderspension, som börjat utgå ti

digare eller senare ~in från och med 
den månad varunder den försäkrade 
fyller sextiofem år, det belopp som 
framkommer om ovan niimnda pro

centtal minskas eller ökas i motsva
rande mån som pensionen minskas 
eller ökas enligt 6 kap. lagen om all
miin försiikring; 

~inkepension ovan för olika tider 
angivna procenttal eller, om den en
ligt 8 kap. 4 ~andra eller tredje styck
et lagen om allmän förs~ikring utgår 
med minskat belopp, det belopp som 

framkommer om nämnda procenttal 
minskas i motsvarande mån. minskas i motsvarande mån. 

Pensionstillskott till förtidspension utgår ej i den mån det tillsammans 
med vad den försiikradc har rätt att uppb;ira i tilliiggspension i form av 
förtidspension eller ;inkepension överstiger under tiden 

den I juli 1976--clen JO juni 1977 sextioåtta, 
den l juli l 977--den JO juni 1978 sjuttiosex, 
den I juli 1978--clen JO juni 1979 åttiofyra 
samt från och med den I juli 1979 nittio procent av basbeloppet. 
Utgår förtidspension enligt 7 kap. 2 ~ andra eller tredje stycket lagen om 

allm;in förs~ikring med två tredjedelar eller hlilften av hel förtidspension 
eller utgår förtidspension enligt 7 kap. 4 ~ andra stycket samma lag eljest 
med minskat belopp, utgör pensionstillskottct det belopp som framkommer 
om de i föregående stycke nämnda prol:enttalen minskas i motsvarande 
mån. 

Denna lag tr~icler kraft den I juli 1976. 



sru 1975:15 22 

4 Förslagtill 
Lag om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt 
bostadstillägg till folkpension 

H(irigenom föreskrives att 1 s lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och kom

munalt bostadstillägg till folkpension' skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lvdelse Föreslagen (vdelse 

I ~' 
Hustru t i 11 ägg tillkommer för tid före den månad, då hustrun fyller 

sextiofem år, hustru till den, som åtnjuter folkpension i form av ålders
pension eller förtidspension, därest hustrun fyllt sextio år och själv ej åtnjuter 
folkpension och makarna varit gifta minst fem år. När s~irskilda sk~il ~iro 

därtill, må hustrutillägg utgå, oaktat hustrun ej fyllt sextio år eller makarna 

varit gifta kortare tid än fem år. 
Hustrutillägg skall, diir ej annat 

följer av vad i 4 s stadgas, för år räk
nat motsvara skillnaden mellan å 
ena sidan sammanlagda beloppet uv 
folkpension i form av ålderspension 
till två makar jämte två pensions
tillskott till ålderspension enligt la
gen om pensionstillskott samt å and
rn sidan folkpension i form av ål
derspension till ogiftjämteett sådant 
pensionstillskott, ålderspensionerna 
och pensionstillskotten beräknade 
för år och under förutsättning att de 
börjat utgå från och med den månad 
varunder den pensionsberättigade 
fyllt sextiofem år. 

Hustrutillägg skall, där ej annat 
följer av vad i 4 ~ stadgas, för år räk
nat ·motsvara skillnaden mellan å 

ena sidan sammanlagda beloppet av 
folkpension i form av hel ålderspen
sion till två makar jämte två pen
sionstillskott till ålderspension enligt 
lagen om pensionstillskott samt å 

andra sidirn folkpension i form av 
hel åldcrspension till ogift jäi1He ett 
sådant pensionstillskott, ålderspen
sionerna och pensionstillskotten be
räknade för år och under förutsätt-
ning att de börjat utgå från och med 
elen månad varunder elen pensions
berättigade fyllt sextiofem år. 

Denna lag träder i kraft den I juli 1976. 

' Lagen omtryckt 1973:909. 
2 Senaste lydelse 1974:786. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring 

llärigenom föreskrives att 14, 50, 51 och 52 ~* lagen ( 197 3:370) om ar
betslöshetsförsiikring skall ha nedan angivna lydelse. 

N11rnra11de l\"il<!lse Föreslagen ~i·delse 

lH 
Er<lttning utgår under liingst 300 dagar från det karensvillkoret uppfyllts 

(ersiittningspcriod). Har försäkrad uppnått 55 års ålder innan ersiittnings
perioden gått till ända är perioden i stället 450 dagar. 

I ersiittningsperioclen inrilknas i fall som avses i 10 ~ ersilttningsticl i den 

andra arbetslöshetskassan. 
Ers:ittningsriltten upphör vid ut

gången av månaden före den under 
vilken den försiikrade fyller 67 år. 

Ersiittningsriltten upphör vid ut
gången av månaden före den under 
vilken den försäkrade fyller 65 år. 

50 * 
Riitt att bli medlem i erkänd arbetslöshetskassa tillkommer var och en 

som uppfyller föreskrift i kassans stadgar om arbete inom dess verksam
hetsområde. 

Från riitt att bli medlem i kassa skall undantagas 
I. den som Ur medlem i annan arbetslöshetskassa, 
2. den som icke fyllt 15 år, 
3. elen som fyllt 66 år, 3. den som fyllt 64 år. 
4. den som förvlirvsarbetar mindre lin tre timmar per arbetsdag och 

genomsnitt mindre iin 17 timmar per vecka. 

51 * 
Fr{m riitt att kvarstå som medlem i kassa får undantagas 
1. den som ej uppfyller och ej heller under minst sex av de senaste tolv 

månaderna uppfyllt föreskrift i kassans stadgar om arbete inom visst verk
samhetsområde. 

2. den som medvetet eller av grov vårdslöshet liimnar oriktig eller vil
seledande uppgift angående förhållande av betydelse för hans riltt till med
lemskap eller ersiittning, 

3. den som underlåter att stiilla sig till efterriittelse kassans stadgar eller 
styrelsens behörigen utf1irclade föreskrifter. 

Fr~'n riitt att kvarstå som medkm 

i erldnd arbetslöshetskassa skall 
undantagas den som fyllt 67 år. 

Från riitt att k\ .. arstå som medlem 
i erkiincl arbetslöshetskassa skal I 

undantagas elen som fyllt 65 år. 
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N11w1rande ~wlelse 

Inträffar omstiindighet som enligt 
5 I ~ kan föranleda att medlem ute
slutes ur erkiind arbetslöshetskassa, 

skall kassans styrelse genom rekom
menderat brev under medlemmens 
senast kända adress underrätta ho
nom diirom samt utslitta skiilig tid 
för förklaring. Vad som sagts nu gäl
ler ej, om rii11en att kvarstå som 
medlem upphör på grund av all 

medlemmen uppnått 67 års ålder. 

24 

Föreslagen ~vdelse 

Intriiffar omstiindighet som enligt 

51 * kan föranleda att medlem ute
slutes ur erkiind arbetslöshetskassa. 

skall kassans styrelse genom rekom

menderat brev under medlemmens 
senast kända adress underrätta ho
nom diirom samt utsiitta skiilig tid 
för förklaring. Vad som sagts nu giil
ler ej, om rä11en att kvarstå som 
medlem upphör på grund av all 

medlemmen uppnått 65 års ålder. 

Meddelas beslut om medlems uteslutning av annan anledning iin som 
anges i 51 ~ första stycket 2 och andra stycket under tid då medlemmen 

har riitt till dagpenning. skall beslutet träda i kraft när hans riitt hiirtill 
upphör. 

Denna lag träder kraft den I juli I 976. 
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6 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd 

1-liirigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1973:371) om kont<ll1t arbets

marknadsstöd 

dels att i 32, 34 och 39 ~~ordet "Konungen" i olika böjningsformer skall 

bytas ut mot "regeringen'' i motsvarande form. 

dels att 14 och 24 ~~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnranilc ~rdels1' Förcslage11 ~rdd~e 

14 ~ 
Kontant arbetsmarknadsstöd utgår under liingst 150 dagar frt111 det ka

rensvillkoret uppfyllts (ers:ittningsperiod). om ej annat foljer av 15 ~ sista 

stycket. Ilar stöd tagaren uppnätt 55 års älder innan ersiittningsperioden gi\tt 

till iinda. iir perioden i stiillet 300 dagar. Sedan stödtagaren uppnätl 60 års 

ålder, iir ersiillningsperiodcn icke bcgriinsad. Detsamma giiller sökande som 

avses i I ~ 4. 

/\ven i fråga om den som fyllt minst 55 år innan ersiitlningsperiodengi\ll 

till iinda :ir ersiitlningspcrioden obegriinsad, om han blivit arbetslös som 

en omedelbar följd av ncdliiggning av eller bestående iindring i driften vid 

företag ct:ir han var anstiilld eller avveckling av hans verksamhet som 

sjiilvst:indig företagare på grund av omfattande eller genomgripande för

iindring i ortens niiringsliv eller i den niiringsgren diir han utövade verk

samheten samt om han i minst 24 mänader under de tre {1rcn niirmast 

före arbetslösheten.~ intriide utfört förviirvsarbete. 

Riitlen till kontant arbetsmark- Riitten till kontant arhetsmark-

nadsstöd upphör vid utgången av 

månaden före den under vilken den 

arbetslöse fyller 67 år eller niir han 

dessförinnan börjar uppbiira ttlders

pension. hel förtidspension eller helt 

sjukbidrag enligt lagen (\962:381) 
om allmiin försiikring. 

nadsstöd upphör vid utgången av 

månaden fön: den under vilken den 

arbetslöse fyller 1\5 tir eller niir han 

dessförinnan börjar uppbiira hd ttl

derspension. hel fån idspension cl ler 

helt sjukbidrag enligt lagen 

(1962:381) om allmiin lörsiikring. 

24 ~ 
Uppbiir stöd tagare iinkc- eller iink

lingspension eller annan [llderspen

sion iin enligt lagen ! 1962: 381 l om 

allmiin lorsiikring. nedsiitles det 

kontanta arbetsmarknadsstödet med 

Upphiir stöd tagare iinke- dler iink

lingspension eller annan ;\lderspen

sion iin enligt lagen (! %2:381) om 

allmiin lorsiikring. nedsiitlcs det 

kontanta arbctsmarknadssti"idet med 

pcnsionsbeloppet. Uppbiir han pensionsbeloppet. Upph:ir han 

mindre iin hel förtidspension l'ller 

mindre iin helt sjukbidrag enligt 

mindre iin hel förtidspension. miml

re iin helt sjukbidrag eller halv ålders-



sru 1975:15 

Nuvarande lvdelse 

niimnda lag. får arbetsmarknadsstö

det icke Ö\'erstiga ett bdopp som 

motsvarar helt sådant stöd minskat 

med ersiittningsbeloppet. 

26 

Föreslagen ~vclelse 

pension enligt n:inrnda lag eller de/

pension enligt lagen (19 75 :()(}(}) 0111 clcl

pensions/örsäkring, för arbetsmark

nadsstödet icke överstiga ett belopp 

som motsvarar helt sådant stiid 

minskat med ersiittningsbeloppet. 

Uppbiir stödtagare livr;inta från försiikringsinrättning på grund av yrkes

skada eller olycksfoll. nedsiittcs stödet enligt grunderna i första stycket. 

Ersiittning understigande fyra kronor får dag utbetalas ej. 

Denna lag triider i kraft s[1vitt avser iindringarna i 32. 34 och 39 ~~ en 

vecka efter den dag. dti lagen enligt diirt1 meddelad uppgift utkommit rrt111 

trycket i Svensk författningssamling, samt i övrigt den I juli 1976. 
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Motionerna 

fo.frd a11/ed11i11g av propositio11c11 väckta 111otio11er 

motionen 1975:2123 av herr Carlsson i Vikmanshyttan (c) vari hemställs 
att riksdagen vid sin behandling av propositionen 1975:97 beslutar att fö
retagare inte skall erWgga egenavgift till delpensioneringen, eniir de inte 
kan komma i åtnjutande av sådan pension; 

motionen 1975:2124 av herr Fågelsbo m. fl. (c) vari hemställs att riksdagen 

beslutar att hos regeringen begära 
I. att förslag utarbetas om möjligheten att vid sidan av det nuvarande 

systemet för reducering vid förtida uttag av ålderspension ha ett alternativ. 
där redw.:ering sker under samma antal månader crter 65 års ålder som 
pensionen togs ut före denna ålder, varvid omräkningen bör göras på för

säkringsmilssiga grunder, 
2. att konsekvenserna av clelpensionssystemet för småföretagare och lant

brukare med anshillningsinkomst vid sidan om rörelsen utreds, t. ex. inom 

ramen för pensionsålclerskommittens arbete: 

motionen 1975:2126 av herr Gustavsson i ,Alvesta m. Il. (c) vari hemställs 
att riksdagen vid behandling av propositionen 1975:97 beslutar att hos re
geringen begära att övergångsbestämmelserna utformas så att omräkningen 
av pensionen för dem som iir födda före 1909 och har gjort förtida uttag 
av ålderspension sker med hiinsyn såväl till elen lägre recluktionsfaktor som 
föreslås i propositionen som till den beslutade sänkningen av pensionsåldern: 

motionen 1975:2127 av herr Helen m. fl. (fp) vari hemställs att riksdagen 
ger regeringen till k~inna vad i motionen anförts (motion~irerna som uttalar 

sin anslutning till ett system med rörlig pensionsålder tar upp vissa frågor 
i anslutning till delpensioneringen: de framhåller att man bör förbättra möj
ligheterna för ~ildre arbetstagare att få deltidsarbete och att trappa ned ar
betstiden utan att byta yrke och arbetsgivare och att man bör anpassa ar
betstid och arbetsuppgifter för sådana arbetstagare: de menar också att man 
bör eftersträva större flexibilitet inom elen allmiinna försäkringen genom 
att i denna bygga in möjligheter att efter individuella önskemål sprida eller 
koncentrera sina ledigheter till tider som Ur lämpligast med hiinsyn till in
dividen och samhället, att spara ledighet och att ta ut pension i omgångar); 

motionen 1975:2128 av herr Carlshamre m. fl. (mJ vari hemstmls att riks
dagen vid behandlingen av propositionen 1975:97 beslutar att 

I. riitt till del pension skall tillkomma elen som erlagt eller för vilken erlagts 

ATP-avgift för minst tio inkomstår fr. o. m. det kalenderår varunder han 

fyllt 45 år, förutsatt att inkomst av anställning förelegat minst två år tiden 
närmast före ansökan om delpension, 

2. pensionsriitt inom ATP skall grundas iiven på inkomster som förviirvats 

under år dä helt förtida uttag av pension gjorts eller då elen försäkrade 
senare under äret avlidit, 
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3. hus regeringen begiira att pensions<'tlderskommitten lär i uppdrag att 
snarnst utn.:da frågan om vidgning av förmånstagarkretsen inom· den nya 
delpensioneringen liksom möjligheten att mildra kravet på i timantal fast
stiillt deltidsarbete vid delpensionering samt möjligheten till förtida uttag 
av den allmiinna pensionen på förmånligare villkor vid siirskilt lång in
tjiin:.111detid. allt i enlighet med vad i motionen anförts, 

4. uttala att lagfast delpensionering inte hindrar att avtal triiffas om kom

pletterande pensioner vid sidan om den lagstadgade; 

motionen 1975:2129 av herr Hermansson m. fl. (vpk) vari hemställs att 
riksdagen vid behandlingen av propositionen 1975:97 beslutar 

I. att hos regeringen hemställa om en kartWggning av vilka yrkesgrupper 
som ~ir sysselsatta i sådant tungt och påfrestande arbete, och vilkas arbets
miljö kiinnetecknas av så stora hnlso- och olycksfallsrisker att de bör åtnjuta 
en kollektiv tidigare pensionering med full pension, samt att förslag härom 

skyndsammast förel:iggs riksdagen, 
2. att uttala sig för en utvärdering av hittills vunna erfarenheter av den 

utvidgade riitten till förtidspension och Wmpligheten av att ytterligare ut
veckla denna som en form för rörlig pensionsälder, 

3. att de anstiilldas fackliga organisationer ges tolkningsforetriide vid av
görandet om vilka arbeten som skall komma i fråga som deltidsarbete i 
samband med delpension, 

4. att diirest deltidsarbete ej kunnat ordnas delpension likviil skall kunna 
beviljas under förutsättning att den anstiilldes fackliga organisation ingivit 
framstiillning diirom och att inkomstbortfallet tiicks genom att halv er
siittning beviljas fr[m A-kassa enligt vad i motionen anförs, 

5. att vc:rkningarna för den enskilde av förtida och uppskjutet uttag jiim
fört med övriga former av rörlig pensionsålder underkastas en omprövning 
och all formerna för en avveckling av förtida respektive uppskjutet ullag 
av folkpension och J\ TP utreds. 

Vid riksmiitNs hö1,1a11 l'äckra 11101io11er 

motionen 1975:30 av herr Hermansson m. fl. (vpk) vari hemställs 
I. att riksdagen beslutar att genom lagstiftning tillerkiinna gruvarbetarna 

en fastställd pensionsålder vid 60 år att träda i kraft från och med den 

I januari 1976, 
2. att riksdagenjämv~il hos regeringen hemstiillerom skyndsam utredning 

och förslag om vilka andra grupper av arbetare som bör komma i åtnjutande 
av motsvarande l:igrc pensionering och framliigger förslag hiirom; 

motionen 1975:254 av herrar Henmark (fp) och Petersson i Röstånga (fp) 

vari hemstiills att riksdagen hos regeringen begiir en utredning rörande kost
nader och övriga konsekvenser av att på sikt sänka pensionsålclern till 60 
år; 
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motionen 1975:752 av herr Fridolfsson m. n. (m) vari hemställs att riks
dagen hos regeringen beglir förslag syftande till vidgad rlitt till pensions
tillskott för dem som haft undantagande från försäkringen för ATP i enlighet 
med vad i motionen anförts (motionärerna anser att för det fall den som 
begärt undantagande från ATP i realiteten får en pension som beloppsmässigt 

berättigar till pensionstillskott denna bör erhålla sådant tillskott); 

motionen 1975:764 av herr Åberg (fp) vari hems\älls at\ riksdagen i skri
velse till regeringen begär att lämplig utredning får i uppdrag att företa 
en översyn av yrkesfiskarnas pensionsålder i syfte att möjliggöra för dessa 
a\l erhålla pension vid samma ålder som andra yrkesgrupper med tungt 
och krävande arbete; 

motionen 1975: 1197 av herr Gadd (s) vari hemställs att riksdagen hos 
regeringen begär en u\redning av möjligheterna al\ lagstiftningsvägen \ill
försäkra kulturmedarbetarna i dagspressen, tidskriftspressen, radio och TV, 
samt med dem jämförbara grupper, ATP och andra sociala förmåner som 
tillkommer fast anställd arbetstagare; 

motionen 1975:1206 av herrar Jonsson i Mora (fp) och Ahlmark (fp) vari 
hemställs att riksdagen beslutar om en plan för genomförande av lika folk
pension oberoende av civilstånd; 

molionen 1975: 1213 av herr Magnusson i Nennesholm m. n. (c) vari hem
st~ills a\l riksdagen hos regeringen beg~ir förslag till sådan ändring av 4 ~ 
lagen ( 1969:205) om pensions\illskott all pcnsionstillskoll i de fall då undan
tagande från ATP skett före den I januari 1969 skall utgå oberoende av 
all elen försäkrade begärt undantagande från ATP: 

motionen 1975:1226 av herr Strindberg m. Il. (m) vari hemställs att riks
dagen hos regeringen begär att ATP-avgiften fr. o. m. den I januari 1976 
fastställes t i Il 9 '.!,;. 

Utskottet 

/11/ed11i11g 

Vid 1974 års riksdag beslutades om avsevärda förbäuringar av folkpen
sionsförmånerna. Reformerna omfattar höjningar av folkpensionens grund
belopp, höjda pensionstillskotl för dem som saknar ATP eller har låga ATP

belopp, bättre pensionsförmåner för unga invalider och andra förtidspen
sionärer samt förbättrade vårdbiclrag och ersättningar till handikappade. Sam

tidigt beslöts att den lagstadgade pensionsåldern skulle sänkas till 65 år 
med verkan fr. o. m. den I juli 1976. I propositionen 1974: 129 som innehöll 
förslaget till de nya bestämmelserna framhöll chefen för socialdepartementet 
att avsikten var att vid samma tidpunkt genomföra ökade möjligheter till 
en rörlig pensionsålder med utgångspunkt i en allmän pensionsgräns vid 

65 år. 
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I propositionen 1975:97, som bygger på förslag av pensionsålderskom
mitten - kommitten har numera antagit namnet pensionskommitten och · 
kommer i det följande att redovisas under detta namn - läggs fram förslag 
om ökade möjligheter till en rörlig pensionsålder. De nya bestämmelserna, 
som skall träda i kraft den I juli 1976, dvs. vid samma tidpunkt som den 
förra året beslutade sänkningen av den allmänna pensionsåldcrn, ger vä
sentligt ökade möjligheter att förlägga tidpunkten for pensioneringen till 
mellan 60 och 70 års ålder. Detta tillgodoses dels inom den nu gällande 
allmänna pensioneringens ram genom förtidspensioneringen och genom ett 
utbyggt system med förtida och uppskjutet uttag, dels genom en helt ny 
pensionsförsäkring for delpension i kombination med deltidsarbete. Utskot
tet kommer i samband med behandlingen av de motioner som väckts med 
anledning av propositionen att närmare redogöra for innebörden av de olika 
förslagen. 

Frågan om möjligheterna att öka pensionsålderns rörlighet har under se
nare år varit föremål for en livlig debatt. Därvid har framhållits bl. a. att 
åldrandet sker individuellt och att det påverkas av miljöfaktorer inte minst 
i arbetslivet. För många med enformigt och slitsamt arbete kan det vara 
ett önskemål att få sluta sitt arbete relativt tidigt. Andra kan ha en önskan 
all vara kvar i sitt arbete även efter den allmänna pensionsåldern. Framför 
allt finns ett behov av att kunna successivt trappa ned arbetsinsatsen och 
kombinera arbete och pension någon tid såväl före som efter den allmänna 
pensionsåldern. 

Pensionskommitten har vid sina överväganden om hur en rörlig pen
sion~ålder lämpligen bör utformas haft överläggningar med specialister inom 
arbetsmedicin och åldersforskning. Resultatet av dessi1 överläggningar. 
som återges i propositionen. utvisar entydigt att en inclivicluell valfrihet 
i fråga om pensioneringsticlpunkt är önskvärd. Hälsotillstånd och andra fak
torer av betydelse for arbetsförmågan varierar starkt i de aktuella åldrarna. 
Med hänsyn till att en plötslig omställning från arbetsliv till full pensionering 
för många kan vara skadlig bör finnas möjligheter att gradvis trappa ned 
förvärvsverksamheten. Enbart tillhörighet till visst yrke anses i regel inte 
vara någon lämplig grund för särregler i fråga om pensionsinträcle. 

De förslag som läggs i propositionen och som utformats mecl utgångspunkt 
i de nu redovisade synpunkterna är, såvitt utskottet kan bedöma, ägnade 

att tillgodose högt ställda krav på ökad rörlig pensionsålder. Utskottet vill 
uttala sin särskilda tillfredsställelse över att arbetet inom pensionskommitten 
och med propositionen kunnat bedrivas med sådan skyndsamhet att förslag 
kunnat föreläggas riksmötet i god ticl före den I juli 1976, clå bestiimmclserna 

om rörlig pensionsålcler och pensionsåldersslinkningen till 65 år är avsedda 
att samtidigt träda i kraft. Därmed skapas möjligheter att från samma tid
punkt som fastställts for den allmänna sänkningen av pensionsåldern suc
cessivt växa in i ett system med rörlig pensionsålder, där den i propositionen 
föreslagna delpensionen i förening med deltidsarbete blir av särskild be-
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tydelse. Utskottet vill liksom departementschefen understryka att arbets
marknadens parter härvidlag har ett stort ansvar för att sådana deltidsarbeten 
skapas som utgör en nödvändig förutsättning för en iindamålsenlig kom
bination av delpension och deltidsarbete. 

Det i propositionen föreslagna systemet för en rörlig pensionsålder innebär 

att man tar bort de skarpa, fixerade åldersgränserna för pensioneringen och 
att man i sUillet ger möjligheter till en mjukare övergång från arbete till 
pension. Framför allt förslaget om delpension ger helt nya möjligheter att 
trappa av arbetsinsatsen under de sista yrkesverksamma åren och att på 
så siitt få en mjuk övergång från arbete till delpension. Utskottet ansluter 
sig till departemcntschefcns uppfattning all den nya delpensionsförsiikringen 
principiellt iir av sådan betydelse att den bör vara lagfäst. 

En nyligen publicerad OECD-rapport ger vid handen att den delpensions
försäkring som föreslås i propositionen i ett internationellt perspektiv fram

står som unik och banbrytande. Eftersom det här är fråga om en helt ny 
pcnsionsform finner utskottet det värdefullt att i enlighet med propositionens 
förslag det skall ankomma på riksförsäkringsverket att inom ramen för de 
i lagen angivna grunderna utfärda kompletterande tillämpningsföreskrifter 

och all verket därvid skall biträdas av en särskild pensionsdelegation med 
företrädare för arbetsmarknadens parter. Som framhålls i propositionen ligger 
det också i sakens natur all bestämmelserna om en helt ny pensionsform 
efter hand kan behöva justeras med ledning av erfarenheterna vid lagens 
til!Limpning. Utskottet anser det med hänsyn härtill tillfredsställande all 
riksförsäkringsverket, när de nya bestämmelserna antagits av riksdagen, 
kommer att få regeringens uppdrag all noga följa utvecklingen på delpen
sionsområdet och föreslå de justeringar i lagstiftningen som kan visa sig 
erforderliga. 

Med det anförda tillstyrker utskottet bifall till propositionen. I det följande 
behandlar utskottet de motioner - till antalet endast sex - som väckts med 
anledning av propositionen. Utskottet tar också upp några motioner från 

riksmötets början som ansells lämpligen böra prövas i detta sammanhang. 

Förrid.1pC'11sio11 

Som tidigare niimnts skall enligt propos1t1onen önskemålen om ökade 
möjligheter till rörlig pensionsålder tillgodoses dels inom den allmänna pen
sioneringens ram genom förtidspension och ett utbyggt system för förtida 
och uppskjutet uttag. dels genom en helt ny delpensionsförsäkring. 

Förtidspension utgår enligt gällande bestiimmelser till försäkrad som fyllt 
16 år för tid före den månad, då han fyller 67 år eller ålderspension dess
förinnan börjar utgå till honom, om hans arbetsförmåga på grund av sjukdom 
eller annan nedsiittning av den fysiska eller psykiska prestationsförmflgan 

är nedsatt med minst hälften och nedsiittningcn kan anses varaktig. Kan 

nedsättningen av arbetsförmågan inte anses varaktig men kan elen antas 
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bli bestående avsev1ird tid, har den försäkrade rätt till folkpension i form 
av sjukbidrag. Detta bidrag är begränsat till viss tid men i övrigt gäller 

vad som är föreskrivet om förtidspension även sjukbidrag. Rätt till för
tidspension tillkommer också arbetslös försäkrad, som fyllt 60 år och som 
till följd av arbetslöshet uppburit ersättning från erkänd arbetslöshetskassa 
under elen längsta tid sådan ersättning kan utgå eller uppburit kontant ar
betsmarknadsstöd under 450 dagar. Som ytterligare förutsättning för rätt 
till förtidspension i dessa fall gäller att den försäkrades möjlighet att bereda 
sig fortsatt inkomst genom sådant arbete som han tidigare utfört eller genom 
annat tillgiingligt liimpligt arbete är nedsatt med minst hälften och att ned
siittningen kan anses varaktig. Hel förtidspension utgår med samma belopp 

som en ålderspcnsion, som tas ut vid 67 års ålder. 
Oepartementschefen framhåller i propositionen att förtidspensionen 

genom de reformer som antagits av riksdagen 1970 och 1972, då möjlig
heterna att crhälla sådan pension viisenlligt vidgades. utvecklats från en 

sjuk- och invalidpension till en pension med individuell pensioneringstid
punkt för dem som av medicinska eller arbetsmarknadsmässiga skäl har 
störst behov av en varierande pensionsålder. Någon ändring av gällande 
bestämmelser om förtidspension har inte ansetts erforderlig i vidare mån 
än att den riktpunkt för bedömningen av begreppet äldre försäkrad som 
angetts i förarbetena till 1970 års lagstiftning om förtidspension - 63 år 
-avlägsnats. Detta innebär att förtidspension efter individuell prövning skall 

kunna utgå mellan 60 och 65 års ålder. Utskottet anser det tillfredsställande 
att förtidspensionen därigenom kommer att följa samma åldersgränser som 

det föreslagna systemet i övrigt för den rörliga pensionsåldern. 
Herr Hermansson m. Il. (vpk) beg1ir i motionen 2129 att riksdagen skall 

uttala sig för en utvärdering av hillills vunna erfarenheter av den utvidgade 
rätten till förtidspension och lämpligheten av att ytterligare utveckla denna 
som en form för rörlig pensionsålder. 

Pensionskommitten har enligt sina direktiv haft att följa upp verkningarna 
av 1970 och 1972 års förtidspensionsreformer. Kommittens undersökningar 
utvisar all elen vidgade förtidspensioneringen har fått stor betydelse. Pen
sionskommitten framhåller i sitt betänkande att förtidspension även fram

deles bör vara en viktig del i den allmänna pensioneringens regelsystem 
för möjlighet till rörlig pensionsålder. Denna uppfattning biträds av ett flertal 

remissinstanser och av dcpanemenischefen. 

Av det anförda framgår att yrkandet i motionen om en utvärdering av 
förtidspensionen redan kan anses tillgodosett. Förtidspensioneringen inneb1ir 
i realiteten för många en möjlighet att gå i pension redan vid 60 års ålder. 
Den individuella valfriheten i fråga om pensioneringstidpunkt kommer, om 

propositionen antas. all öka högst viisentligt. 

Med det anförda avstyrker utskotlet motionen 2129 i denna del. 



sru 1975:15 33 

Fiir1ida och 11ppski111e1 1111ag 

Ålderspension utgår för närvarande fr. o. m. den månad varunder den 

försäkrade fyller 67 år. Pensionsåldersgränsen sänks som tidigare nämnts 

den I juli 1976 till 65 år. Förtida uttag kan enligt gällande bestämmelser 

göras fr. o. m. den månad då den försäkrade uppnår 63 års ålder och skall 

avse både folkpension och tilläggspension i sin helhet. Pensionsuttag kan 

också uppskjutas. Tas ålderspensionen ut i förtid, minskas pensionen med 

0,6 % för varje månad som, då pensionen börjat utgå, återstår tills den 

försäkrade fyller 67 år. Uppskjuts uttaget ökas pensionen på motsvarande 

sätt. Framställning om förtida uttag av ålderspension kan återkallas men 

endast en gång. Reduktionen av pensionen vid förtida uttag är - liksom 

ökningen vid uppskjutet uttag - livsvarig och bygger på försäkringsmate

matiska beräkningsgrunder. Principen iir att värdet av de sammanlagda pen

sionsbelopp som den försäkrade uppbär i sin livstid skall bli detsamma obe

roende av när han börjar ta ut sin pension. 

Enligt propositionen skall försäkrad, så snart han uppnått 60 års ålder, 

kunna när han så önskar begära eller återkalla uttag av hel eller halv ål

derspension. Förtida uttag skall kunna ske tills den försäkrade fyller 65 

år och uttaget kan uppskjutas längst t. o. m. den månad då han fyller 70 

år. Påslagsfaktorn vid uppskjutet uttag blir som nu 0,6 % medan reduk

tionsfaktorn vid förtida uttag sänks till 0,5 % . Den nya reduktionsfaktorn 

skall gälla alla försäkrade som gjort förtida uttag. Om den försäkrade tar 

ut halv ålderspension i förskott kan han tillgodoräknas pensionspoäng för 

fortsatt förvärvsarbete fram till pensionsåldern och vill han fortsätta sitt 

förvärvsarbete efter fyllda 65 år med uppskjutet pensionsuttag kommer sjuk

försäkringen att fungera på i huvudsak samma sätt som före denna ålder. 

Utgångspunkt för beräkning av högsta antalet dagar för sjukpenning och 

ersättning för sjukhusvård skall nämligen enligt förslaget inte vara den all

männa pensionsåldern utan ingången <1v den månad varunder den försäkrade 

börjar åtnjuta hel ålderspension, dock senast den månad varunder den för

säkrade fyller 70 år. Detta innebär att han kommer att ha rätt till sjukpenning 

för det inkomstbortfall som uppkommer om han på grund av sjukdom 

inte kan fullgöra sitt förvärvsarbete. 

Herr Fågelsbo m. Il. (c) begär i motionen 2124 förslag rörande möjligheten 

att vid sidan av det nuvarande systemet för reducering vid förtida uttag 

av ålderspension ha ett alternativ, där reducering sker under motsvarande 

antal månader efter 65 års ålder som pensionen tas ut före denna ålder. 

Omräkningen bör enligt motionärernas mening ske på försäkringsmässiga 

grunder. I motionen framhålls att det förhållandet att minskningen av pen

sionen vid förtida uttag iir livsvarig medfört att många avstår från att utnyttja 

förmånen. Motionärerna menar att man med den omräkningsmetod de för

ordar bättre skulle kunna förutse konsekvenserna av ett beslut om förtida 

uttag. 

3 N iksdag!'11 I •i75. 11 sa111/. .Vr 15 
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Förslaget i propositionen om endast en reduktions- resp. på<>lagsfaktor 
vid förtida och uppskjutet uttag bygger på tanken att man bör ha så mtt
hanterliga och enkla regler som möjligt. Reduktionsfaktorn för varje pen
sionsår före 65 år är enligt propositionen 6 % och den största reduktion 
som skall kunna förekomma vid förtida uttag blir dlirmed 30 % . Reduk
tionsfaktorn är gynnsammare för den enskilde i jämförelse med vad som 
nu gäller. Någon svårighet att förutse effekterna av ett förtida uttag bör, 
såvitt utskottet kan bedöma, inte föreligga med de nya bestämmelserna. 
Om man, som motionärerna vill, skall med tillämpning av gängse försäk
ringsmatematiska beräkningsmetoder reducera en pension under motsva
rande tid efter 65 års ålder som pensionen tas ut dessförinnan måste, såvitt 

utskottet kan bedöma, detta med nödvlindighet leda till att pensionen vid 
65 års ålder skulle sjunka till en nivå som skulle kunna bli ytterligt låg. 
Utskottet finner de i propositionen föreslagna bes!limmelserna, som ger den 
försäkrade möjlighet att när som helst återkalla och uppskjuta uttag av 

såväl hel som halv ålderspension och därmed anpassa pensionens storlek 
efter det egna behovet vid varje särskild tidpunkt väl avvägda. Utskottet 
avstyrker därför bifall till motionen 2124 i denna del. 

I samband med beslutet förra året om en sänkning av den allmänna 
pensionsåldern från 67 till 65 år antogs särskilda övergångsbestämmelser 
i fråga om sådana försäkrade som den I juli 1976 inte fyllt 67 år och som 
gjort förtida uttag. Bestämmelserna innebiir att minskning av pensionen 
i sådana fall inte skall ske med högre belopp än som svarar mot det antal 

månader varunder pension utgått före den I juli 1976 ökat med det antal 
månader som däretler återstår till ingången av den månad varunder den 
för~likrade fyller 65 år eller dessförinnan återkallar sitt förtida uttag. <På 
en bilaga till detta betänkande har redovisats några exempel på effekterna 
av ett förtida uttag i olika åldrar). 

I propositionen föreslås som tidigare nämnts en reduktionsfaktor om 0.5 % 
för månad som skall gälla i fråga om samtliga som gjort förtida uttag. 

I motionen 2126 av herr Gustavsson i Alvesta m. fl. (c) framhålls att 
många försiikrade före utbyggnaden av förtidspensioneringen såg sig nöd
sakade att utnyttja möjligheten till förtida uttag. Dessa lever nu enligt mo

tionärerna ofta under knappa ekonomiska omständigheter. Motionärerna 

anser det mot bakgrund av den beslutade sänkningen av pensionsåldern 
och de vidgade möjligheter till uttag av pension vid 60 års ålder som foreslås 
i propositionen felaktigt att inte söka utforma särskilda övergångsbestiim
melser i fråga om förtida uttag för dem som är födda före 1909 och som 

gjort förtida uttag. Omräkningen av pensionen bör i de angivna fallen ske 
med hänsynstagande inte bara - såsom föreslås i propositionen - till det 
nya reduceringstalet vid förtida uttag, dvs. 0,5 % , utan även till den beslutade 

sänkningen av pensionsåldern. 
Innebörden av motionsyrkandet är att en försäkrad som begärt förtida 

uttag, exempelvis från 63 års ålder och således fått en livsvarig reduktion 
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av sin ålderspension med (4 x 12 x 0,6=) 28,8 96 skulle få denna reduktion 
minskad med utgångspunkt i den nya pensionsåldersgrUnsen och dt!n nya 
reduktionsfak torn, dvs. med (2 x 12 x 0,5=) I 2 % . 

Den övergångsbestämmelse i fråga om vissa försäkrade vilka begärt förtida 
uttag, som riksdagen antog 1974, skall ses mot bakgrund av den möjlighet 
som redan enligt gällande regler föreligger att återkalla sådant uttag. Syftet 
med bestämmelsen är av rent administrativ art. Man har velat förebygga 
en anhopning av ärenden hos försäkringskassorna avseende återkallelse av 

förtida uttag i samband med att den sänkta pensionsåldern träder i kraft. 
Utskottet kan därför inte dela den av motionärerna framförda uppfattningen 
att det med denna bestämmelse som utgångspunkt finns skäl att låta den 
som gjort förtida uttag före den I juli 1976 få sin pension omräknad på 

sätt i motionen föreslås. Utskottet avstyrker därför bifall till motionen 2126. 

Herr Carlshamre m. n. (m) begär i motionen 2128 att pensionskommitten 

skall få i uppdrag att snarast utreda frågan om möjlighet till förtida uttag 
av ålderspension på förmånligare villkor vid särskilt lång intjänandetid. Mo

tionärerna framhåller att det i det svenska pensionssystemet - till skillnad 
från vad som gäller i nera andra länder - inte finns något samband mellan 
pensionsrätt och antalet arbetsår utöver regeln att för full ATP i regel krävs 
30 år med pensionsgrundande inkomst, medan tjänsteår därutöver inte ger 
några ökade förmåner trots att de medför ökad avgiftsbelastning. Detta måste 
enligt motionärernas mening upplevas som en orättvisa. En person med 
40 eller 45 tjänsteår och jämförelsevis låg och jämn inkomst får betydligt 
lägre pension än den som arbetat endast 30 år men under 15 av dessa 
haft en inkomst i närheten av det s. k. beloppstaket och detta trots att 
båda kan ha haft lika stor "livslön" och trots att det för den med de lägre 

inkomsterna betalts in väsentligt större totala pensionsavgifter. Motionärerna 
anser att det bör vara möjligt att modifiera reglerna om förtida uttag av 
pension och därigenom åstadkomma en lägre pensionsålder utan den mycket 
kraftiga livsvariga reduktion av pensionen som enligt nu giillande bestäm
melser följer med förtida uttag. 

För närvarande är reduktionsfaktorn vid förtida uttag och påslagsfaktorn 
vid uppskjutet uttag densamma, 0,6 % . Enligt förslaget i propositionen blir 
som tidigare nämnts påslagsfaktorn densamma, medan reduktionsfaktorn 
sänks till 0,5 % . Förslaget i propositionen innebär således att förtida uttag 

skall kunna göras på förmånligare villkor än för närvarande. Även i övrigt 

innebär propositionen en icke oväsentlig utbyggnad av systemet med förtida 
uttag i syfte att på olika sätt förbättra rörligheten i åldern mellan 60 och 

70 år. Flexibiliteten skall underlättas också genom en särskild delpension 
i kombination med deltidsarbete för arbetstagare mellan 60 och 65 år utan 
någon följande reducering av folkpension och ATP. Det kan enligt utskottets 

mening förutsättas -och har f. ö. understrukits av såväl riksförsäkringsverket 
som Försäkringskasseförbundet - att de nya möjligheterna att när som helst 
återkalla förtida eller uppskjutet uttag av hel eller halv pension kommer 
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att medföra en ökad belastning på den allmänna försäkringens adminis
tration. Enligt utskottets mening är det angeläget att reglerna blir så enkla 

och lätthanterliga som möjligt. Ett tillgodoseende av motionärernas förslag 
förutsätter att man för in ytterligare reduktionsfaktorer i systemet och är 
därför ägnat att komplicera tillämpningen. Med hiinsyn härtill och till de 

avsevärda förbättringar i pensionssystemet som förslagen i propositionen 
innebär anser utskottet sig böra avstyrka bifall till motionen 2128 i denna 
del. 

Även motionen 2129 av herr Hermansson m. n. (vpk) kritiseras det 

förtida uttaget i dess nuvarande utformning. Motionärerna. som anser att 
reduceringen av pensionen bör upphöra vid pensionsåldersinträdet, begär 

en omprövning av verkningarna för den enskilde av förtida och uppskjutet 
uttag och en utredning av formerna för en avveckling av dessa pensions

former. 
Av vad utskottet tidigare anfört framgår att ett utbyggt och förbättrat 

förtida och uppskjutet uttag ingår som en betydelsefull del i det regelsystem 
som skall möjliggöra en ökad rörlighet i fråga om pensionering mellan 60 
och 70 år. Utskottet anser sig därför böra avstyrka bifall till motionen. 

Delp<'nsion 

I propositionen föreslås - och hiirvidlag innebär propositionen en väsentlig 
nyhet i pensionssystemet - en siirskild lagstiftning om pensionsförsäkring 

för delpension vid övergång till deltidsarbete mellan 60 och 65 års ålder. 
Delpensionsförsäkringen skall gälla arbetstagare som trappar ned sitt för
värvsarbete inför övergången till hel ålderspension. För att ha rätt till del
pension skall man som anställd ha haft pensionsgrundande inkomst inom 
ATP under minst JO år efter 45 års ålder. Man skall dessutom uppfylla 
arbetsvillkoret inom arbetslöshetsförsäkringen eller för det kontanta arbets
marknadsstödet, vilket innebär att man skall ha arbetat minst 5 av de senaste 
12 månaderna. I syfte att göra den nya pensionsformen till ett bra alternativ 
till förtidspensionering föreslås att pensionsnivån skall utgöra 65 % av det 

inkomstbortfall som uppstår vid övergång till deltidsarbete. Enligt uttalande 

i propositionen kommer härigenom den disponibla inkomsten vid övergång 
till delpension i förening med deltidsarbete att motsvara mellan 85 och 

90 % av den inkomst den försäkrade hade då han arbetade heltid. Del
pensionen skall inte reducera den ålderspension den försäkrade från 65 års 
ålder är berättigad till från folkpensioneringen och ATP och den blir dess
utom att anse som pensionsgrundande inkomst. Som ytterligare förutsätt
ning för rätt till dclpension skall gälla att man minskar ned arbetstiden 

till att motsvara i genomsnitt minst 17 timmar i veckan och att nedsättningen 
av arbetstiden inte får understiga genomsnittligt 5 timmar i veckan. 

Delpensionsförsäkringen skall administreras av riksförsäkringsverket och 
de allmänna försäkringskassorna. Den finansieras genom en särskild so-
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cialförsäkringsavgift från arbetsgivarna. Denna skall utgöra 0,25 % av sam

ma avgiftsunderlag som gäller för ber~ikning av socialförsäkringsavgifterna 

till sjukförsäkringen och folkpensioneringen och tillföras en siirskild fond 

som förvaltas av riksförs.äkringsverket. 

Inom ramen för de i lagen angivna grunderna för delpensioneringen skall 

det ankomma på riksförsäkringsverket att meddela kompletterande tillämp" 

ningsföreskrifter. Verket skall därvid biträdas av en till verket knuten central 

pensionsdelegation. 

Herr Carlshamre m. fl (m) anser att delpensioneringen enligt förslaget 

kommer att få en alltför begränsad tillämpning. De menar att försäkrings

tagarkretsen bör vidgas och kravet på i timantal fastställt deltidsarbete mild

ras. De begär därför i motionen 2128 att pensionskommitten skall utreda 

dessa frågor. Vidare yrkar de lagstiftning av innebörd att delpension skall 

tillkomma den som själv erlagt eller för vilken erlagts ATP-avgift för minst 

10 inkomstår fr. o. m. det kalenderår vederbörande fyllt 45 år förutsatt att 

han haft inkomst av anställning minst 2 år under tiden närmast före ansökan 

om delpension. Motionärerna begär också riksdagsuttalande om att delpen

sion inte får hindra att avtal träffas om kompletterande pensioner. Mo

tionärerna framhåller att en lång rad individuella lösningar skulle möjliggöras 

om den nedre gränsen för deltidsarbete som pensionsvillkor slopades. Det 

finns - säger de - många andra möjligheter än en reguljiir, till ett visst 

lägsta timantal per vecka bestämd deltidstjänst att fylla ut en delpension 

till en acceptabel totalinkomst. Några kan vilja satsa på säsongarbete eller 

tillfälliga uppdrag. Av två makar kan den som bäst behöver trappa ned 

sin arbetsinsats ta delpension och den andre fortsätta heltidsarbete. Någon 

kan ha ett sparkapital som han är villig använda som utfyllnad några år 

för att få möjlighet att gå i pension tidigare. Alltför många ställs enligt 

motionärernas mening utanför förmånen. Även de med andra arbetsför

hållanden än anställning -t. ex. lantbrukare, fiskare och andra egenföretagare 

- kan - menar motionärerna - ha minst lika stort behov av tidigare pension 

eller mjukare övergång från fullt arbete till full pension som de anställda. 

Utskottet kan inte dela motionärernas uppfattning att möjligheterna att 

erhålla del pension skulle vara så begränsade enligt förslaget i propositionen. 

Delpensionen har tillkommit för att bereda arbetstagare i åldern mellan 

60 och 65 år delpension i kombination med deltidsarbete. Utskottet finner 

det i likhet med departementschefen därför naturligt att knyta an pensions

rätten till ett antal anställningsår med pensionsgrundande inkomst. De 10 

år som föreslås i propositionen innebär enligt utskottets mening en lämplig 

avvägning. Detsamma gäller de krav på minsta genomsnittliga veckoar

betstid och på nedsättning av sådan tid som ställs som villkor för rätt till 

del pension. Den återstående arbetstiden bör som departementschefen fram

håller ligga på minst en sådan nivå att den medför rätt till sociala förmåner 

av olika slag och denna gräns är för arbetslöshetsstödets del 17 timmar 

i veckan. Utskottet vill särskilt understryka att såviil nedsättningen av 
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veckoarbetstiden som den återstående arbetstiden enligt förslaget avser 

genomsnittliga tider. Man torde alltså ha stora möjligheter att tillgodose 

individuella behov i fråga om nedtrappning av såviil heltids- som deltids

arbeten. 

Delpension utgör som tidigare nämnts en nyhet i pensionssystemet. De

partementschefen framhåller uttryckligen all kvaliflkationsreglerna tillhör 

de bestämmelser som kan behöva justeras sedan närmare erfarenheter vun

nits vid den praktiska tillämpningen. Det skall som tidigare nämnts an

komma på riksförsäkringsverket att med biträde av den till verket knutna 

centrala pensionsdelegationen, vari som nämnts skall ingå representanter 

för arbetsmarknadens parter, att följa upp verkningarna och erfarenheterna 

av den nya försäkringen och föreslå erforderliga ändringar av bestämmel

serna. 

Med anledning av yrkandet i motionen om ett särskilt riksdagsuttalande 

om rätt att träffa avtal om kompletterande pensioner vid sidan av delpen

sionen vill utskottet erinra om att departementschefen särskilt understrukit 

att lagstiftningen om delpensionering självfallet inte utesluter avtalsmässiga 

kompletteringar t. ex. för inkomstdelar som överstiger den allmänna pen

sionsgränsen vid 7 ,5 basbelopp. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 2128 i nu berörda 

delar. 

Herr Fågelsbo m. Il. (c) framhåller i motionen 2124 att delpensionsreglerna 

är olyckligt utformade med tanke på de småföretagare och lantbrukare som 

måste komplettera inkomsten från sin rörelse och sitt jordbruk med en 

kortare tids anstiillningsinkomst. Ofta uppgår arbetstiden under anstUllning

en inte till de 22 timmar per vecka som är ett minimum för att man skall 

kunna komma i åtnjutande av delpension. Trots att avgift till delpensions

försäkringen kommer att erlliggas för deras anställningsinkomst, saknar de 

möjlighet att få delpension. Motionärerna beglir att delpensionssystemets 

konsekvenser för småföretagare och lantbrukare med anstiillningsinkomst 

skall utredas av pensionskommitten. 

Vad utskottet tidigare anfört innebär ett besvarande också av motionen 

2124. Utskottet är inte berett att - innan närmare erfarenheter vunnits av 

de nya reglernas tillämpning i praktiken - medverka till en utvidgning av 

bestämmelsernas tillämpningsområde. Utskottet vill ånyo erinra om att er

farenheterna och verkningarna av de nya bestämmelserna skall följas upp 

av riksförsäkringsverket Någon utredning i frågan inom ramen för pen

sionskommittens arbete är enligt utskottets mening diirför inte erforderlig, 

och utskottet avstyrker således bifall till motionen 2124 iiven i denna del. 

Herr Helen m. fl. (fp) framhåller i motionen 2127 att förslaget om en 

rörlig pensionsålder lir en viktig social reform med stor betydelse för ar

betslivets förnyelse. De ansluter sig därför till förslagen i propositionen men 

tar i motionen upp vissa frågor i anslutning till delpensioneringen. Mo-
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tioniirerna anser bl. a. att man bör förbättra möjligheterna för Uldre arbets
tagare all få deltidsarbete och all trappa ned arbetstiden utan att byta yrke 
och arbetsgivare och att man bör anpassa arbetstid och arbetsuppgifter för 
sådana arbetstagare. Man bör enligt motionärerna också efterstriiva större 
tle.xibilitet inom den allmänna försäkringen genom att i denna bygga in 
möjligheter att efter individuella önskemål sprida eller koncentrera sina le
digheter exempelvis genom att varva studier med yrkesarbete eller att la 
ut pension i omgångar. 

Med anledning av denna motion vill utskottet erinra om att det enligt 
propositionen ankommer på arbetsmarknadens parter att lösa frågan om 
rätt till deltidsarbete. Departementschefen understryker särskilt att anpass
ning av arbetstid och arbetsuppgifter för äldre arbetstagare iir en nödviindig 
förutsiittning för en iindamålsenlig kombination av deltidsarbete och del
pension och att - som LO påpekat vid remissbehandlingen av pensions

kommittens bctiinkande - de lokala anpassningsgrupperna bör kunna utgöra 
en Wmplig grund för ett samrådsförfarande om lämpliga deltidsarbeten. Av 

det anförda framgår att de problem i fråga om deltidsarbeten i samband 
med den nya lagstiftningen som berörs i motionen redan är uppmärksam
made. Något sådant tillkiinnagivande som begärs i motionen är cliirför enligt 
utskottets mening inte erforderligt. På grund härav och då utskottet inte 
iir berett att i nu förevarande sammanhang ta upp de övergripande frågor 
beträffande den allmänna försiikringen som motionärerna berör avstyrker 
utskottet bifall till yrkandet i motionen 2127. 

För riitt att erhålla dclpension krävs enligt propositionen att pensionen 
kombineras med deltidsarbete. Denna regel skall giilla utan undantag. 

I partimotionen 2129 uttalar herr Hermansson m. tl. (vpk) som sin mening 
att det bör finnas möjlighet att siikerstiilla del pension då det inte varit möjligt 
att lösa frågan om deltidsarbete. Eljest blir - siiger de - valfriheten och 
den rörliga pensionsåldern illusorisk. Motionärerna yrkar att del pension. då 
inga deltidsarbeten finns att tillgå, skall kunna beviljas under förutsiittning 
att den anstiilldes fackliga organisation ger in framställning diirom. 

Pensionskommittcn föreslog i sitt betänkande Rörlig pensionsålder en 
undantagsregel av i huvudsak den innebörd som motioniirerna avser. Kom
mittens förslag i denna del rönte åtskillig kritik vid remissbehandlingen. 
Departementschefen framhåller i propositionen att en undantagsregel av 
angivet innehåll knappast iir förenlig med en lagstiftning om delpcnsions

försiikring. Med hänsyn härtill och till rcmissinstanscrnas kritik har han 

ansett sig inte böra förorda något undantag från kravet på deltidsarbete. 
Utskottet delar departementschefens uppfattning. I de fall deltidsarbete 

i111e går att ordna torde - som också sägs i propositionen - elen enskildes 

ekonomiska intressen kunna tillgodoses inom ramen för arbctslöshetsstödet 
och förtidspensioneringen. Utskottet ilvstyrker alltså motionen i denna del. 
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I motionen 2129 tas också upp en annan fråga giillande deltidsarbete i 
samband med delpension. Motioniirerna framhåller att frågan hur deltids
arbete lämpligen skall lösas i avgörande grad blir beroende av det inflytande 

arbetarna och deras fackliga organisationer får vid handHiggningen av dessa 
frågor. Motionärerna anser att dessa organisationer 

0
bör e;hålla en lagfäst 

rätt till tolkningsföreträde när det gäller att avgöra vilka arbeten som skall 
komma i fråga som deltidsarbeten. 

Förslaget i propositionen bygger på att rätten till deltidsarbete skall lösas 
genom förhandlingar mellan parterna på arbetsmarknaden. Departements
chefen understryker särskilt att anpassning av arbetstid och arbetsuppgifter 
för äldre arbetstagare är en nödviindig förutsättning för en ändamålsenlig 

kombination av deltidsarbete och delpension och att de lokala anpassnings
grupperna bör kunna utgöra en lämplig grund för ett samrådsförfarande 
om lämpliga deltidsarbeten. I sammanhanget bör också erinras om att LO 
och flera av dess fackförbund i samband med remissbehandlingen av pen
sionskommittens betänkande uttalat att utfallet av delpensionsreformen till 
mycket stor del är beroende av de fackliga organisationernas agerande och 
att de på alla sätt kommer att medverka till att reformen förverkligas. De
partementschefen erinrar i propositionen om att en ny lagstiftning om för
handlingsriitt och kollektivavtal för niirvarande bereds inom arbetsmark
nadsdepartementet på grundval av arbetsrättskommittens betänkande De
mokrati på arbetsplatsen (SOU 1975: 1 ). Kommittens förslag syftar till att 
göra det möjligt för arbetstagarsidan att erhålla en från inflytandesynpunkt 

önskvärd kollektivavtalsreglering av· frågor som rör förhållandet mellan ar
betsgivare och arbetstagare. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 2129 även i denna 
del. 

Herr Carlsson i Vikmanshyttan (c) har i motionen 2123 tagit upp frågan 
om egenföretagares skyldighet att erlägga avgift till delpensioneringen på 
egen inkomst. Motionären menar att någon sådan skyldighet inte bör fö
religga, eftersom egenföretagaren inte kan komma i åtnjutande av delpen

sion. 
Enligt 7 ~ i det förslag till lag om delpensionsförsiikring som propositionen 

innehåller skall avgift till delpensionsförsäkringen utgå med 0,25 % av sum
man av vad arbetsgivaren under året utgivit som lön till arbetstagare hos 
honom i pengar eller som naturaförmåner i form av kost eller bostad. Av

giften skall beriiknas på samma underlag som används för faställande av 
socialförsäkringsavgifterna till folkpensioneringen och sjukförsäkringen. In

nebörden av förslaget är att en egenföretagare som driver sitt företag som 
handelsbolag eller enskild firma inte skall betala någon avgift till delpen
sionsförsäkringen; han uppbär ju inte någon inkomst från företaget i egen
skap av arbetstagare. Driver han däremot sitt företag som ett aktiebolag 
skall avgift erläggas på hans inkomst från företaget. I sådant fall har han 
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emellertid också samma rätt som andra anstiillda i företaget att komma 
i åtnjutande av delpension. 

Med det anförda anser utskottet sig ha besvarat motionen. Någon åtgärd 
med anledning av densamma anser utskottet inte påkallad. 

Pensionsd/der 

I några motioner från riksmötets början aktualiseras frågan om en sänkning 
av pensionsåldern generellt eller för vissa yrkeskategorier. Herrar Henmark 
och Petersson i Röstånga (båda fp) begiir sålunda i motionen 254 utredning 
angående kostnader och övriga konsekvenser av att på sikt sänka den lag
stadgade pensionsåldern till 60 år. Motioniirerna framhåller bl. a. att ut
vecklingen inom skilda sektorer av näringslivet med ökad teknik och med 

krav på större effektivitet och teknisk precision innebär en stress i arbetet 
som sliter på miinniskorna så hårt att de inte alltid orkar fullfölja sin ar
betsuppgift ens till 65 år. Förtidspensionen bereder visserligen en trygghet 
men är enligt motionärernas mening, sedd ur den enskildes synvinkel, knap
past en idealisk pensionsform, eftersom den kan tiinkas ge vederbörande 
en känsla av att han är utslagen ur eller mindre önskvärd i produktionen. 
I motionen 30 av herr Hermansson m. fl. (vpk) yrkas - med hänvisning 
till att gruvarbete vare sig det utförs under eller över jord innebiir svåra · 
påfrestningar - att gruvarbetarna genom lagstiftning skall tillerkiinnas pen
sion vid 60 år fr. o. m. den 1 januari 1976. I samma motion begärs också 
utredning om vilka andra yrkesgrupper med speciellt svåra och pressande 
arbetsförhållanden som bör komma i åtnjutande av motsvarande lägre pen
sionsålder. Ett liknande yrkande har framstiillts i den med anledning av 
propositionen viickta motionen 2129, också den av herr Hermansson m. fl. 
(vpk). Motionärerna begär i denna en kartläggning av vilka yrkesgrupper 
som iir sysselsatta i så tungt och påfrestande arbete och vilkas arbetsmiljö 
k1innete1:knas av så stora hälso- och oly1:ksfallsrisker, att de bör åtnjuta 
en kollektiv pensionering med full pension före 65 års ålder. Herr Åberg 
(fp) slutligen anser att yrkesfiskarna bör ha rätt till lagfäst pension tidigare 
än vid 65 år och begiir därför i motionen 764 utredning i syfte att möjliggöra 
sänkt pensionsålder för denna grupp. 

Frågan om en generell siinkning av pensionsåldern för vissa yrkesgrupper 
med särskilt pressande arbete har under en följd av år prövats av riksdagen. 

Diirvid har riksdagen uttalat (ifr 2LU 1969:20, SfU 1973:2 01.:h 1974:32) att 
det knappast kan anses rimligt att i en allmän pensionslagstiftning prioritera 
hela yrkesgrupper med utgångspunkt i att gruppen har ett särskilt hårt eller 

pressande arbete. eftersom det knappast är sannolikt att påfrestningarna 

drabbar så generellt att en särskild lagstiftning är motiverad. Av de över
läggningar som pensionskommitten haft med specialister inom arbetsmedi
cin och åldersforskning - resultatet av dessa överläggningar har i korthet 
redovisats i det föregående - framgår bl. a. att den medicinska expertisen 

0 
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inte anser enbart tillhörighet till visst yrke vara någon liimplig grund för 
särskilda regler för pensionsinträdet. Den uppfattning riksdagen tidigare gett 
uttryck åt i den nu aktuella frågan har alltså bestyrkts. 

När det gäller den i vpk-motionen nr 30 aktualiserade frågan om pen
sionsålder för gruvarbetare har riksdagen tidigare som sin mening uttalat 
(jfr 2LU 1968:66) att arbetstagare sysselsatta under jord i gruva utsiitts för 

särskilda påfrestningar av fysisk och psykisk natur och att dessa påfrestningar 
får anses så betydande att det finns sakliga skäl för att underjordsarbetande 
i vissa avseenden tillerkänns bättre sociala förmåner än andra arbetstagare. 
Mot bakgrund härav trLiffades år 1969 mellan å ena sidan Svenska arbets
givareföreningens !SAF) allmänna grupp, Griingesbergskoncernens gruv
förbund och Mellansvenska gruvförbundet samt å den andra Svenska gruv

industriarbetareförbundet en överenskommelse om pensionsregler för gruv
arbetare som viss tid arbetat under jord. Dessa gruvarbetare blev diirigenom 
berättigade till ålders pension fr. o. m. 65 års ålder och fick därjämte möjlighet 
att på egen eller arbetsgivarens begäran gå i pension dessförinnan, dock 
tidigast fr. o. m. 63 års ålder. I sistniimncla fall var pensionen dock maximerad 
till ca 50 % av den pensionsgrundancle inkomsten. Genom en i juni 1971 
mellan SAF och LO träffad överenskommelse om en viirdesäkrad ålders
pension från 65 års ålder (STP) kom att råda i huvudsak likställdhet i pen
sionshänseende mellan gruvarbetarna och LO:s övriga medlemmar. Niir frå
gan om pensionsålder för gruvarbetare ånyo behandlades av riksdagen år 
1972 underströk cliirför socialförsiikringsutskottet (StlJ 1972:4), med åbe
ropande av riksdagens tidigare uttalanden i fråga om pensionering av ar
betstagare under jord i gruva, angelägenheten av att man inte ansåg frågan 
om underjordsarbetares pensionsålder definitivt löst genom elen år 1969 triif
fode överenskommelsen om pension för den som arbetat under jord i gruva. 

Mot bakgrund av det anförda finner utskottet det vara av stor betydelse 
och i överensstiimmelse med riksdagens tidigare uttalande att Gruvornas 
arbetsgivareförbund (en sammanslagning av tidigare berörda parter på ar
betsgivarsidan) och Gruvindustriarhetareförbundet nyligen triiffat en över
enskommelse av innebörd att den som viss tid arbetat under jord i gruva 
tillförsäkrats ålderspension från 60 års ålder. På grundval av denna över
enskommelse skall ske fortsatta förhandlingar om pensionsanordningens 
niirmare utformning. Utskottet, som förutsätter att även andra unde~jords
arbetande i gruva än de som omfattas av nämnda överenskommelse skall 

kunna erhålla pension vid motsvarande liigre ålder genom förhandlingar 
med arbetsgivarsidan, kan av skäl som tidigare åberopats niot en generell 
tidigareläggning av pensionsåldern för vissa yrkesgrupper inte biträda den 
i motionen nr 30 framförda uppfattningen att även gruvarbetare ovan jord 
bör ha en °allmiin pensionsålder vid 60 år. Utskottet vill därvid erinra om 
de vidstriickta möjligheter som numera föreligger att erhålla förtidspension 
från 60 års ålder och därjämte peka på de nya möjligheter till delpension 
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från 60 års ålder som kommer att föreligga genom den i propositionen fö
reslagna pensionsreformen. I den mån vissa yrkeskategorier anses böra kom
ma i åtnjutande av en pensionsålder som ligger utanför det genom lag
stiftningen reglerade systemet för allmän och rörlig pensionsålder bör denna 
fråga enligt utskottets mening lösas inom ramen för förhandlingar mellan 
berörda parter på arbetsmarknaden. 

Vad slutligen angår motionen 254 vill utskottet som sin mening uttala 
att det - vid en tidpunkt då den av riksdagen tidigare beslutade siinkningen 
av den lagstadgade pensionsåldern till 65 år ännu inte trätt i kraft och då 
riksdagen har att ta ställning till bestämmelser om rörlig pensionsålder, vilka 
utformats med utgångspunkt i en pensionsrätt vid 65 års ålder - inte kan 
anses motiverat att utreda frågan om en ytterligare sänkning av den allmänna 
pensionsåldern till 60 år. 

Med det anförda avstyrker utskottet bifall till motionerna 30, 254, 764 
och 2129, sistnämnda motion såvitt nu är i fråga. 

Räl/en till pensionstillskoll i vissa fall 

Till folkpension i form av ålderspension, förtidspension och änkepension 
utgår pensionstillskott enligt lagen ( 1969:205) om pensionstillskott. Pen
sionstillskottet utgör f. n. 18 % av basbeloppet. Den I juli i år höjs det 
till 21 % av basbeloppet och cliirefter med 4 % årligen till elen I juli 1981, 
då det kommer att utgöra 45 % av basbeloppet. Till förtidspension skall 
fr. o. m. den I juli 1976 utgå dubbla pensionstillskott, varigenom pensions
tillskotten till sådan pension den I juli 1981 kommer att uppgå till 90 % 
av basbeloppet. 

Pensionstillskotten iir inkomstprövade mot ATP-pension. Avräkningen 

är så konstruerad att den som uppbär 30 % (fr. o. m. den I juli 1979 45 % ) 
av basbeloppet eller mera i ATP inte får något pensionstillskott. Den som 
uppbiir sådan pension med liigre belopp än 30 % (fr. o. m. den 1 juli 1979 
45 % ) av basbeloppet får utfyllnad så att de sammanlagda förmånerna uppnår 
30 %- (resp. 45 %-)nivån. 

I det fall elen försäkrade begiirt undantagande från ATP, skall vid be
dömningen av hans rätt till pensionstillskott hiinsyn tas iiven till sådan 
tilWggspension som skulle ha utgått om undantagande inte hade ägt rum. 
Denna bestiimmelse har tillkommit för att förebygga att de som begärt 
undantagande inte skall kunna erhålla en förmån som - om de varit med 
i ATP - inte hade kunnat utgå. 

Herr Fridolfsson m. fl. (m) begär i motionen 752 förslag om vidgad rätt 

till pensionstillskott för dem som begärt undantagande från tilHiggspensio
neringen. Motionärerna framhåller bl. a. att en försäkrad som beg:irt undan
tagande från ATP kan erhålla pensionstillskott endast i elen mån tilläggs

pension, som skulle ha utgått om undantagande inte skett, varit så liten 
att elen skulle ha medgett rätt till pensionstillskott. Härigenom kan en folk-
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pensionär som enda pension komma att uppbiira grundbeloppet inom folk
pensioneringen 01.:h inte något som helst pensionstillskott. Liknandt: syn
punkter framförs av herr Magnusson i Nennesholm m. fl. (c) i motionen 
1213. Niir man fastställer pensionärernas riittigheter och skyldigheter torde 
man - framhåller motionärerna - så gott som alltid utgå från att alla har 

tillgång till åtminstone .folkpensionens grundbelopp jämte pensionstillskott. 
Detta innebär att de som begärt undantagande från ATP ofta kan råka 
i en besviirlig ekonomisk situation, något som enligt motionärernas mening 
måste anses siirskilt otillfredsställande i sådana fall då vederbörande pen
sioniir begiirt undantagande från ATP innan pensionstillskotten infördes 
och pensionären inte haft möjlighet förutse att han skulle ställas utanför 
ek framtida standardhöjningar som kunde komma att utgå till pcnsioniirer 
utan ATP-pension. 

Inkomstprövningen av pensionstillskott tillkom med utgångspunkt i elen 
grund!Hggande uppfattningen att pensionsförbättringar borde komma de 
pensionärsgrupper till godo där behovet av förbättringar var mest fram
trädande. Att inkomstprövningen begränsats till ATP beror på all denna 
pension är registrerad inom det allmänna pensionssystemet. Man har här
igenom vunnit administrativa fördelar genom att alla behövliga uppgifter 
finns tillgängliga hos de utbetalande organen och sluppit de olägenheter 
som ett ansökningsförfarande och en därav följande prövning i det enskilda 
fallet måste medföra för såväl den enskilde som försäkringsadministrationen. 
Enligt utskottets mening kan med hänsyn till pensionstillskottens syfte be

riittigade invändningar i och för sig knappast riktas mot att man vid pröv
ningen behandlar den försiikrade som om han hade lyft den ATP han varit 
beriittigad till om han inte trätt ur försäkringen. Å andra sidan kan man 
inte bortse från all iiven i de fall då en försiikrad begiirt undantagande från 
ATP kan åberopas skiil för att medge pensionsförbättringar i form av pen
sionstillskott. Den i motionerna berörda frågan har ett visst samband med 
en rad andra frågor beträffande intjänande av pensionsrätt som behandlas 
av pcnsionskommittcn. Det synes enligt utskottets mening därför liimpligt 
att ifrågavarande motioner överlämnas till denna kommittc för prövning. 

Öl'riga /i'dgor 

Pensionsgrundande inkomst inom ATP är enligt gällande bestämmelser 
den försäkrades inkomst av förvärvsarbete under åren fr. o. m. det då han 

fyller 16 år t. o. m. det då han fyller 65 år. Inkomster för år under vilket 
den försäkrade avlidit eller åtnjutit ålderspension eller förtidspension enligt 
lagen om allmän försäkring är dock inte pensionsgrundande. 

I propositionen föreslås alt vid förtida uttag av halv ålderspension, den 
försäkrade skall tillgodoräknas pensionspoäng för fortsatt förvärvsarbete 

fram till 65 års ålder. 
Herr Carlshamre m. fl. (m} begär i motionen 2128 sådan ändring av gäl-
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!ande bestämmelser att pensionsrätt inom ATP skall kunna grundas även 
på inkomster under år då den försäkrade gjort helt förtida uttag av pension 
eller då han senare under året avlidit. Motionärerna framhåller att det inte 
kan anses rimligt att den som beviljas förtida uttag av pension i slutet 
av ett år skall gå förlustig pensionsrätt för nästan en hel årsinkomst. Inte 
heller bör - menar motionärerna. med tanke på efterlevandepensionen -
under dödsåret förvärvad inkomst, som är tillrlickligt stor för att i och för 

sig vara pensionsgrundande, borträknas från pensionsunderlaget. 

Bestämmelsen om att pensionsgrundande inkomst inte skall berliknas 
för det år då den försäkrade avlidit har motiverats av att den försäkrades 
inkomst under dödsåret saknar betydelse för bedömande av hans efterle
vandes rätt till familjepension och storleken av sådan pension. Det har heller, 
inte ansetts rimligt att en försiikrad för det år då han begärt förtida uttag 
och uppburit ålderspension skall ha möjlighet att tjiina in ytterligare pen

sionspoäng. 

Förslaget i propositionen innebär som nämnts en icke oväsentlig utvidg
ning av möjligheterna att tjäna in pension vid förtida uttag. Frågor om 
såviil förvärv av pensionspoäng som beräkning av avgifter ingår i pensions
kommittcns fortsatta utredningsuppdrag. Vid sådant förhållande anser ut

skottet det inte motiverat att bifalla lagstiftningsyrkandet i motionen. Ut
skottet avstyrker således bifall till motionen 2128 liven i nu berörda del. 

Herr Gadd (s) framhåller i motionen 1197 från riksmötets början att sedan 
början av 1960-talet_ betydande insatser gjorts inte minst av staten för att 
förbättra kulturarbetarnas ekonomiska villkor. En grupp som inte kunnat 
få del av förbättringarna i samma utsträckning som andra är emellertid 

-· framhåller motionären - de kulturkritiker som medarbetar i dags- och 
tidskriftspressen samt i radio och television och av vilka det stora flertalet 
saknar den sociala trygghet som fast anställd personal har. Motioniiren anser 

att riksdagen bör beglira en utredning av möjligheterna att lagstiftningsvligen 
tillförsiikra berörda och andra med dem jämförbara grupper ti!Higgspension 
och andra sociala förmåner. 

Den 12 februari 1975 har träffats en överenskommelse mellan Tidning
arnas arbetsgivareförening (T AJ och Svenskajournalistförbundet (SJF). Över
enskommelsen omfattar medlemsföretag i TA samt frilansmedarbetare som 
är medlemmar i SJF. Med frilansmedarbetare skall enligt överenskommelsen 
förstås personer som. utan att vara anställda, har journalistisk verksamhet 
som huvudsaklig sysselsättning och som åtar sig uppdrag åt ett eller nera 

företag och normalt honoreras för vart och ett av dessa. Överenskommelsen 
innebär att medlemsföretagcn i TA, omfattande en mycket betydande del 
av dags-, kvälls- och veckopressen, skall för frilansmedarbetare som under 

ett kalenderår erhållit honorar om sammanlagt minst 3 000 kr. betala avgifter 
till ATP och andra socialförsäkringsavgifter samt i vissa fall semesterlön. 
Det förhållandet att uppdragsgivaren erlägger sociala avgifter och betalar 
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ut semesterlön skall enligt överenskommelsen inte förändra frilansmedar
betarens ställning som självstUndig uppdragstagare i förhållande till upp
dragsgivaren. 

Av det anförda framgår att betydande grupper frilansmedarbetare numera 
genom avtal tillförsäkrats ATP och andra sociala förmåner från den allmänna 
försäkringen. På grund härav och då utskottet förutsätter att även andra 
av motionären avsedda grupper kommer all kunna lösa frågan om sin sociala 
trygghet på motsvarande säll finner utskottet all någon åtgärd från riks
dagens sida inte erfordras med anledning av motionen. 

Herrar Jonsson i Mora och Ahlmark (båda fp) yrkar i motionen 1206 
att riksdagen skall anta en plan för genomförande av lika folkpensions
förmåner oberoende a"v civilstånd. Med anledning härav vill utskottet erinra 
om 1974 års pensionsreform som innebar, förutom en höjning av folkpen
sionens grundförmåner och en utjämning av dessa förmåner mellan gifta 
och ogifta fr. o. m. den I januari i år, en fortsatt successiv utbyggnad av 
pensionstillskotten så att dessa per den I juli 1981 kommer alt uppgå till 
45 % av basbeloppet för ålderspensionärer och till 90 9G av basbeloppet för 
förtidspensioniirer. Dessa förbiittrade pensionstillskott utgår med samma be
lopp till ensam pensionär som till var och en av två makar. Då ytterligare 
justeringar av relationerna mellan folkpensionsförmånerna för gifta och ogif
ta skulle innebära avsevärda kostnadsökningar for staten är det mot bak
grund av förra årets riksdagsbeslut och med hänsyn till andra angelägna 
reformkrav enligt utskottets mening inte motiverat att riksdagen nu binder 
sig för ytterligare åtaganden i berörda hiinseende. 

Utskottet har slutligen att ta stiillning till yrkandet i motionen 1226 av 
herr Strindberg m. fl. (m) om att ATP-avgiften fr. o. m. den 1 januari 1976 
skall fastställas till 9 % av avgiftsunderlagct. Avgiften uppgår for närvarande 
till 10,75 % men skall - enligt tidigare riksdagsbeslut - nästa år höjas till 
Il% och för åren 1977-1979 utgöra 11,75%. 

I samband med all riksdagen år 1973 beslöt fastsrnlla avgiften till tilläggs
pensioneringen till I 0,75 % för år 1975 och till I I 96 för vart och el! av 
åren 1976-· I 979, väcktes en motion med yrkande om begränsning av avgiften 

till 9,5 % . Riksdagen avslog detta yrkande. Därvid hänvisades bl. a. (SIU 
1973:22) till att riksförsäkringsverket i sitt förslag till avgiftsuttag för åren 
1975-1979 enhälligt förordat att avgiften skulle fastställas till 1 I % för hela 
perioden. Riksdagen åberopade också de uttalanden om önskvärdheten av 
en betydande fondering som gjorts i princippropositionen ( 1958 A:55) an

gående tilläggspensioneringen. Mir frågan om höjning av avgiftsuttaget till 
I I .75 96 för åren 1977-1979 prövades av riksdagen förra året i samband 
med förslaget till bl. a. sänkning av den allmänna pensionsåldern avvisade 
riksdagen ett motionsyrkande om avslag på en sådan höjning med hän

visning till angeHigenheten av att beslut i finansieringsfrågan fattades sam
tidigt med beslutet om den nya pensionsreformen. 
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Enligt utskottets mening saknar riksdagen anledning att i år inta en annan 
ståndpunkt i fråga om ATP-uttaget än tidigare, och utskottet avstyrker därför 

bifall till motionen. 

Mot de delar av propositionen som i det föregående inte upptagits till 
särskild behandling, bl. a. de frågor som gäller den allmänna pensioneringens 
samordning med arbetslöshetsstödet samt beräkning av pensionsgrundande 
inkomst vid vuxenstudier och arbetsmarknadsutbildning, har utskottet inte 
funnit anledning till erinran. 

Hemställan 

Utskottet hemst1iller 
I. betriiffande förtidspension 

att riksdagen avslår motionen 1975:2129 (yrkande 2i; 
2. beträffande regler för omräkning av pension vid förtida uttag 

att riksdagen avslår motionen 1975:2124 (yrkande I) och mo

tionen 1975:2 I 26; 
3. beträffande förtida uttag vid lång intjänandetid 

att riksdagen avslår motionen 1975:2128 (yrkande 3 i mot

svarande del l: 
4. beträffande avveckling av förtida resp. uppskjutet uttag 

att riksdagen avslår motionen I 975:2129 (yrkande 5): 
5. beträffande kvalifikationsreglerna för delpension 

alt riksdagen avslår motionen 1975:2128 (yrkandena I och 3. 
sistnämnda yrkande i motsvarande del); 

6. beträffande avtal om kompletterande pensioner vid sidan av 

delpensioneringen 
att riksdagen avslår motionen 1975:2128 (yrkande 4): 

7. beträffande utredning om konsekvenserna av delpensionssys
temet för småföretagare m. n. i vissa fall 
att riksdagen avslår motionen 1975:2124 (yrkande 2l: 

8. beträffande tillkiinnagivande angående deltidsarbeten m. m. 

att riksdagen avslår motionen 1975:2127: 
9. beträffande undantag från kravet på deltidsarbete för rätt till 

del pension 
att riksdagen avslår motionen 1975:2129 (yrkande 4); 

10. beträffande tolkningsfdretriide i vissa fall 
att riksdagen avslår motionen 1975:2129 (yrkande 3J; 

I 1. beträffande skyldighet för egenföretagare att erlägga avgift till 

delpensionering 
att riksdagen avslår motionen 1975:2123 i den mån den inte 
kan anses besvarad med vad utskottet ovan anfört: 

12. beträffande generell sänkning av pensionsåldern till 60 år 
att riksdagen avslår motionen 1975:254; 
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13. beträffande sänkning av pensionsåldern för gruvarbetare 
att riksdagen avslår motionen 1975:30 (yrkande I); 
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14. beträffande siinkning av pcnsionsåldcrn får vissa yrkesgrupper 

att riksdagen avslår motionen 1975:30 (yrkande 2). motionen 

l 975:764 och motionen 1975:2 l 29 (yrkande l ); 

15. betrMfandc rUtt till pensionstillskott för den som begärt undan
tagande från ATP 

att riksdagen med anledning av motionerna 1975:752 och 

1975: 1213 ger regeringen till kiinna vad utskottet anfört; 

16. beträllancle beräkning av pensionsgrundande inkomst för år 

då den försäkrade avlidit m. m. 
att riksdagen avslår motionen 1975:2128 (yrkande 2); 

17. beträffande vissa kulturarbetares sociala förmåner 

att riksdagen avslår motionen l 975: l l 97; 

18. beträffande lika folkpensionsförmåner oberoende av civilstånd 
att riksdagen avslår motionen 1975: 1206; 

l 9. beträffande ATP-uttaget 
att riksdagen avslår motionen l 975: l 226; 

20. att riksdagen antar de vid propositionen 1975:97 fogade för

slagen till 
a. lag 0111 ändring i lagen (! 962:381) om allmän försäkring, 

b. lag om delpensionsförsäkring, 

c. lag om iindring i lagen () 969:205) om pensionstillskott, 

cl. lag om ändring i lagen ( 1962:392) om hustrutillägg och kom

munalt bostaclstilliigg till folkpension. 
e. lag om iindring i lagen (1973:370! om arbetslöshetsförsiik
ring. 
f. lag om ändring i lagen <1973:371) om kontant arbetsmark

nadsstöd. 

Stockholm den 15 maj 1975 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 

TORSTEN FREDRIKSSON 

Närrara11de: herrar Fredriksson (s), Carlsson i Vikmanshyttan (c). Augusts
son (s), Ringaby (m). Karlsson j Ronneby !s). Magnusson i Nennesholm 
(c). fru Håvik'. (sl. herr Marcusson (s). fröken Pehrsson (c). herrar Lindström 
(s), Fridolfsson (111). Nilsson i Kristianstad (s), Andersson i Nybro (c). Jonsson 
i Mora (fp) och Hagbcrg i Borlänge* (vpkl. 

* Ej niirvarnndc vid hctiinkandcts justering. 
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Reserrntioner och särskilda yttranden 

Bl'lräf/ändc .f(irtid5pension (punkten I i utskottets hemstiillan) 

1. Reserl'ation av herr Hagberg i Borlänge (vpk) som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 32 som börjar med "Av 
det·· och slutar med "denna del. .. bort ha följande lydelse: 

Mot bakgrund av vad sålunda anförts om vidgning av förtidspensione
ringen till en pensionsform av delvis annan karaktär understryks enligt ut

skottets mening synpunkterna i motionen 2129 om behovet av en utviir
dering av de hi11ills vunna erfarenheterna för all med dessa som utgångs
punkt pröva att ytterligare utveckla denna form av rörlig pensionsålder. 
Denna form tar sikte på all tillgodose behovet av en tidigare och lägre 
pensionering iin vid den allmiinna pensionsålderns intriide. Den giiller hän
synstaganden till situationen i individuella fall. varvid prutats på de exklusivt 
medicinska grunderna. Även arbetsmarknaclsmiissiga förhällanclen kan -
såsom framhålls i motionen - fälla avgörandet. En stor betydelse har här

vidlag möjligheten all tillerkiinna pensionstagare hel pension. Utskottet delar 
motioniirernas uppfattning om betydelsen av att mot denna bctkgrund en 
ökad tilliimpning av förtidspensionering kommer till stånd. Utskottet till
styrker d~irför bifall till motionen på denna punkt. 

del\ all utskottet under I bort hemstiilla 
alt riksdagen med anledning av motionen 1975:2129 (yrkande 2l 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört; 

Bcrräf/i111dc reglcr/iir 0111rä/.:11i11g ar pc11sio11 rid/iinida wwg (punkten 2 i ut
skottets hems@lan) 

2. Rcscr\'Cllion av herrar Carlsson i Vikmanshy\\an (c), Magnusson i Nen
nesholm (cl. fröken Pehrsson (cl och herr Andersson i Nybro (cl vilka anser 

dels alt det avsnitt av utskottets yttrande pä s. 35 som börjar med "Den 
iivcrg:lngsbestiimmelse" och slutar med "motionen 2126." bort ha följande 
lydelse: 

Propositionens förslag att pcnsionsbeloppel för den som gjort förtida uttag 
!Ore den I juli 1976 skall rliknas om och att reduceringsfaktorn 0.5 '.\, per 

månad da skall anviinclas, oavsett vid vilken tidpunkt elen förtida pensionen 
tagits ut. innehlir en viss förblittring i förhtillandc till nu gällande regler 

för elen som begiirt förtida uttag. För den som elen 1 juli 1976 fyllt 67 
år och som gjort maximalt förtida u\\ag innehlir propositionens förslag alt 

pensionen i fonsiillningcn reduceras med 24 "" per år i stiillet för som tidigare 
med 28.8 ",;. 

Även cle nya reglerna innebär således all elen ekonomiska situationen 

för den pensionlir som gjort förtida ullag och skall leva på enbart folkpensio
nen kom mer all vara mycket sv<k 

4 R1k.1·d11g1·11 11175. 11 s11111/. .Yr 15 
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Utskottet delar motioniirernas uppfattning att det med det nya liigc som 
uppställ i och med att pensionsäldern siinks till 65 år och delpension 

införs från 60 år framstår som nödvändigt att förbiittra förhållandena även 
för elen kategori pension~irer som tidigare gjort förtida ultag av pension. 
Dessa skall inte behöva komma i ett sämre llige Hn om pensionsåldern 
redan då de gjorde sill rörticla ul\ag varit 65 år. Utskottet anser därför att 
pensionsko111111i1ten bör ges i uppdrag att utifrån en måls~ittning om en 
ekonomisk grundtrygghet för alla pensionärer pröva frågan om en revidering 
av gällande regler för reducering av pensionen för den som gjort förtida 
uttag före I juli 1976. En utgångspunkt för denna prövning bör vara att 

pensionen skall uppgå till den storlek som den skulle ha haft om pen
sinnsåldern varit 65 år niir det förtida uttaget gjordes. 

Utskottet vill i detta sammanhang också starkt understryka nödviindig
heten av att allmänheten fär en utförlig inf'ormation om effekterna på pen
sionsbeloppet av att göm förtida uttag. 

dc/1· att utskottet under 2 bort hemstiilla 
att riksdagen med anledning av motionen 1975:2126 och me.d av

slag på motionen 1975:2124 I yrkande I) hos regeringen begiir 
att pensionskommi1t0n ges i uppdrag att pröva frågan om re
duceringsreglerna vid förtida uttag av pension. 

Bcrräfli111def(irrida 11rrag ric/ lå11g i11(iä11c111dcrid (punkten 3 i utskottets hem
stiillan) 

3. Resf'f'rarion av herrar Ringaby (111) och Friclolf.~son 1111) vilka anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som bö1jar på s. 35 rad 4 ned i frän 
med '"Det kan" och slutar på s. 36 med "denna del." bort ha följande 
lydelse: 

Utskollet delar emcllcrticl elen i motionen 2128 framförda meningen att 
det borde vara möjligt att för personer med ett mycket lfö1gt arbetsliv bakom 
sig mocliliera reglerna om förtida uttag av pension sa att en Ugre pensions

ålder möjliggörs utan den fi.irh;lllanclel'is kraftiga och bestående reduktion 
som annars blir följden a\' förtida uttag. Lncler rorutsiittning av sådana 
möjligheter skulle en stor del av dem som har haft tunga, monotona och 

otia relativt dåligt betalda arbeten kunna gå i pension något tidigare ~in 

andra utan att lida ekonomiskt avhriick. Även från försiikringsfinansiell syn-. 
punkt vore en sådan ordning logisk clå inom ATP de som haft elen lfogsta 

intjiinancletiden med nuvarande ordning f'år ut elen liigsta livspensionen i 
förhällancle till inbetalda avgif'ter. I likhet med motioniirerna anser utskottet 
att pensionskommitten bör få i uppdrag att inom en snar framtid utred>\ 
förmånligare regler för förtida ullag vid siirskilt J{mg intjiinandetid. 
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del~ att utskottet under 3 bort hemstiilla 
att riksdagen med bifall till motionen 1975:2128 (yrkande 3 i mot

svarande del) hos regeringen begär att pensionskommittcn får 
i uppdrag att snarast utreda frågan om möjligheterna att göra 
förtida ut\ag på förmånligare villkor vid siirskilt lång intj~i

nandetid i enlighet med vad i motionen anförts; 

Betriifh1mle arrcckling ar/iirtida resp. 11ppski11tet 1111ag (punkten 4 i utskottets 
hemsttillanl 

4. Resrrvation av herr Hagberg i Borfangc (vpk) som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 36 som börjar med "Av 
vad" och slutar med "till motionen." bort ha följande lydelse: 

I motionen uttalas anslutning till LO:s bedömning att förtida och upp
skjutet uttag förlorat i betydelse för huvuddelen av löntagarna. Fragan stlills 
varför man då över huvud taget skall bibehålla dessa pensionsformer. Minsk
ningen av reduktionsfoktorn från 0,6 till 0,5 procent minskar inte elen på
tagligt negativa innebörden av reglerna för förtida uttag framför allt genom 
att denna reduktion iir livsvarig. Bev.::kelsegrunden för att begära förtida 
uttag har varit -· och kan svårligen tiinkas vara någon annan - att för
värvsarbetet upplevts som alltför slitsamt och påfrestande för att man skall 
kunna fortsiitta chirmed. Samma bevekelsegrund kan förutsättas ha förelegat 
för den som sökt och erhållit förtidspension. Men de ekonomiska villkoren 
har niir det giiller fårtid1i uttag tett sig helt annorlunda och ofördelaktigare. 
En rörlig pensionsålder hör oavsett skiljaktigheter i utformningen grundas 
på principen att ge elen enskilde möjlighet att inom den givna ramen gå 

i pension när behov diirav föreligger utan att förmånerna skall behöva re
duceras. Oftast åberopade försäkringsmatematiska grunder har ingenting 
med ett socialt synslitt att göra. För dem som kiinner lust och behov av 
att fortsiitta arbetet efter uppnådd pensionsåklcr bör denna rätt medges utan 
att man försiitter den enskilde i en sådan chansartad situation som ett av
stående rr<"m n.::ra :k. pensioner kan innebiira om hiilsa och sjukdom kan 
medföra en plötslig och oviintad förändring. Utskottet ansluter sig cföför 
till motion[ircrnas mening att frågan om hur systemet med förtida och upp
skjutet uttag hör avvecklas blir föremål för en niirmare prövning. 

dels att utskottet under 4 bort hemställa 
att riksdagen med bifall till motionen 1975:2129 (yrkande SJ 

hos regeringen begiir att verkningarna för elen enskilde av för
tida och uppskjutet uttag jiimfört med övriga former av rörlig 
pcnsionsålder underkastas en omprövning och att formerna 
för en avveckling av förtida resp. uppskjutet uttag av folk

pension och ATP blir föremål för utredning; 
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BetriW'ande kvalifikationsreglerna .f(ir de/p('t1sion (punkten 5 i utskottets hern
stiillan) 

5. Rese1Tatio11 av herrar Ringahy (m) och Fridolfsson (m) vilka anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrar:de som börjar på s. 37 med "Ct
sk~ .. :c<:>t kan" och slutar på s. 38 med "berörda delar." bort ha följande lydelse: 

Utskottet delar motioniirernas uppfattning niir det giiller såviil kravet på 
deltidsarbete som på anstLillningsinkomster. Utskottet har för sin del svårt 
att inse av vilken anledning något krav på deltidsarhete över huvud taget 
skall resas och menar att ett sådant krav i hög grad inkräktar på den enskildes 
ansvarsområde. Såsom motioniircrna framhåller bör den nedre gränsen för 
deltidsarbete med fördel kunna slopas. Riitten till delpension skulle då 

tillkomma alla som efter uppnådd sextioårsålder minskar sin arbetsinsats 
med t. ex. 15 procent. Minskningen bör kunna mätas antingen i timmar 

per vecka eller som inkomstminskning i jiimfårelse med ckn genomsnittliga 
årsinkomsten fört. ex. de fem år, som föregått delpensioneringen. Utskottet 
kan också instiimma i vad motioniirerna anför om kravet på JO års pen
sionsgrundande ansrnllningsinkomster fr. o. m. 45 års ålder. I princip borde 
inte formen av inkomst spela någon roll. huvudsaken iir att inkomsten 
iir pensionsgrundande. Det kan emellertid finnas skiil atl förutsiil!a någon 
tids anstiill ningsinkomst. Som motioniirerna föreslår bör pensionskom mitten 
snarnst få uppdraget att utreda såväl frågan om vidgad förmånstagarkrets 
inom den nya delpensioneringen som möjligheterna att mildra - och helst 
slopa - kravet på en nedre grlins för deltidsarbete vid niimnda delpensio
nering. 

Med anledning av yrkandet i motionen om e\l särskilt riksdagsut!alande 
om rätt att träffa avtal om kompletterande pensioner vid sidan av delpcn
sioncn vill utskottet erinra om att departementschefen siirskilt understrukit 
att lagstiftningen om delpensionering självfallet intt> utesluter avtalsmiis

siga kompletteringar t. ex. för inkomstdelar som överstiger den allmiinna 
pcnsionsgriinsen vid 7 ,5 basbelopp. 

del.1 alt utskottet under 5 bort hemstiilhl 
att riksdagen med anledning av motionen 1975:2128 (yrkandena 

I och 3, sistnfornda yrkande i motsvarande del) hos regeringen 
begiir att pensionskommittcn får i uppdrag att snarast utreda 
frågan om en vidgning av försiikringstagarkretsen inom den 

nya delpensioneringen liksom möjligheterna att mild1«1 kravet 
på i timantal faststiilll deltidsarbete vid delpensionering i en

lighet med vad i motionen anförts; 
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Beträj/'a11de ti!lkii1111agi\'{/11de angåe11dc deltidsarbeten 111. 111. (punkten 8 i ut

skottets hemstiillan) 

6. Siirskilr yttrande av herr Jonsson i \1ora (fp) som anför: 
Folkpartiet ser den rörliga pensionsålclern som början till en liberal för

nyelse i arbetslivet. De aktuella reformerna bör ses som ett första led i 
en utvei.:kling mot ett framtida pensionssystem med ökad personlig valfrihet. 
Ett siitt att förbiittra anpassningen av arbetslivet efter individuella behov 
iir att göra det möjligt för !ler att få deltidsarbete. En ökad förekomst av 
deltidsarbeten bör också göra det möjligt för dem som sil önskar att stanna 
kvar i arbetslivet iiven efter den allmiinna pensionsåldern. Det iir en nöd
viindig förutsiittning för en iindamålsenlig kombination av deltidsarbete och 
del pension. 

Det iir viktigt att möjligheter tillskapas för iildre arbetstagare att trappa 
ned sin arbetstid utan att byta yrke och arbetsplats. Stat, landsting och 
kommuner bör vara föregångare och mönsterbildande for anpassningen av 

arbetstid och arbetsuppgifter till individuella behov. Uppgiften att skaffa 
!ler deltidsarbeten måste dock lösas på varje arbetsplats. 

Betrii//imde wu/a/llagji·ån kravet f){J deltidsarhete.fbr rätt till de/pension (punk
ten 9 i utskottets hemställan) 

7. Reser)'(ltio11 av herr !·lagberg i Borliinge (vpk) som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 39 som börjar med "l 
partimotionen" oi.:h slutar med "denna del." bort ha f61jande lydelse: 

Viinsterpaniet kommunisterna ger i motionen 2129 sin anslutning till 
förslaget i propositionen om delpension genom deltidsarbete utfylld med 

pension. Förslaget kan siigas utgöra en lösning för dem som vill avtrappa 
sina arbetsinsatser utan att diirigenom riskera ekonomiska avbräck. Det är 
en helt öppen och oviss· fråga hur detta i praktiken kommer att se ut och 
om företagen är villiga att medverka till att deltidsarbete på acceptabla villkor 
blir ordnade. Det iir enligt motionUrernas mening helt nödvändigt att sii
kerstiilla de ansHillclas intressen hiirvidlag. Det rör sig dels om på vad siitt 
största möjliga garantier skall kunna skapas för att lösa frägan om cleltids
arhete, dels om elen situation som uppstår diirest inte sådant visar sig bli 

ordnat. 
l det senare avseendet tar motionen upp den tankegång som föresviivat 

utredningen, niimligcn möjligheten av individuella undantag från kravet 

på deltidsarbete för riitt till delpension. LO:s yttrande åberopas. i vilket or

ganisationen siigcr sig kunna acceptera den föreslagna undantagsregeln en
dast under förutsiittning av att avgörandet ligger hos facklig organisation. 
Det mrefallcr utskottet som om ett tillräckligt starkt korrektiv skapas för 
en ur alla synpunkter acceptabel tilliimpning av unclant:1gsregeln om det' 

av LO förordade frirbehtlllet blir beaktat. Det iir viktigt att önskemålet om 
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att avtrappa insatsen i arbetslivet kan uppfyllas iiven om deltidsarbete ej 
visat sig kunna ordnas. Kompensationen för inkomstbortfallet bör enligt 
motioniirerna kunna ordnas genom halv ersiittning från A-kassa. Diirmed 
kan pcnsionstagarens ekonomiska intresse på ett avgjort biittre siitt tillvaratas 

iin genom det oförmånligare arbetslöshetsstödct. Utskottet bitriider diirför 
förslagen i motionen 2129 i denna del. 

dels att utskottet under 9 bort hemstiilla 
att riksdagen med anledning av motionen 1975:2129 /yrkande 4) 

a. beslutar att kravet på deltidsarbete som förutsiittning för 
riitt till delpension skall eftcrges i sådana fall då deltidsarbete 
inte kunnat ordnas, under förutsiittning att elen ans@ldes fack
liga organisation inger framstiillning cliirom. 

b. beslutar att inkomstbortfallet då deltidsarbete inte kunnat 
ordnas skall tiickas genom halv ersiittning från A-kassa. 
c. hos regeringen begiir att förslag om erforderlig förfottnings
iinclring och om statliga bidrag till A-kassorna föreliiggs riks
dagen vid riksmötet 1975/76; 

Betrii/limde tolkningsforeträde i vissa !(il! (punkten 10 i utskottets hemstiillan) 

8. Resl'!"ration av herr Hagberg i Borliinge (vpk) som anser 

dds att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 40 som börjar med "För
slaget i" och slutar med "denna del." bort ha följande lydelse: 

Motionen 2129 tar upp elen helt avgörande frägan om hur de anställda 
och deras organisationer skall kunna utöva intlytande över den praktiska 
frågan om deltidsarbetes ordnande. Det kan inte uteslutas att som deltids
arbete anvisas ett mot den anstiilldes kvalifikationer och arbetsförmåga 
icke svarande slag av arbete utan ett betydligt siimre och oacceptabelt sådant. 
Den omständigheten att vid remissbehandlingen frågan vidrörts - liksom 
i propositionen - att riitten till deltidsarbete skall lösas genom förhandlingar 
mellan parterna på arbetsmarknaden iir icke till fyllest. ,:\ven om kommande 

behandling av arbetsrlittskomrnittcns betiinkande Demokrati på arbetsplat
sen och efter vederbörlig remissbehandling härav proposition i frågan kom

mer att avliimnas. bör icke förbises att vid avgörandet av den nu aktuella 
frågan elemenHira trygghetskrav för de anstlillda blir tillgodosedda. Ett sådant 

har i motionen anförts under punkten 3 om att de anstiilldas fackliga or
ganisationer ges tolkningsfdretrtide vid handliiggningen av fdgor om vilka 

arbeten som skall komma i fråga som deltidsarbeten i samband med del
pension. Utskottet bitriider alltså motionen i denna del. 

dels att utskottet under lO bort hemställa 
att riksdagen med bifall till motionen l 975:2129 (yrkande 3) 

ger regeringen till känna vad utskottet anfört i fråga om tolk-
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ningsföretriide för de anstiilldas fackliga organisationer vid av
görande av vilka arbeten som skall komma i fråga som del
tidsarbete i samband med delpension: 

Bt?lri{//ände sänkning m• pensionså!dt?rn/br gruvarhe1are (punkten 13 i utskot
tets hemstiillan) 

9. Reservation av herr Hagberg i Borliinge (vpk) som anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande som börjar på s. 42 med "Mot 
bakgrund" och slutar på s. 43, rad 2 uppifrån, med "'föreslagna pensions

reformen." bort ha följande lydelse: 
Kravet på en lägre pensionsålder för inom gruvindustrin sysselsatta har 

haft sädan stark genomslagskraft. att -·som utskottet redovisat -- riksdagen 

i uttalande år 1968 understrukit de påfrestningar som iir förknippade med 

arbetet inom denna industri. En begriinsning gjordes diirvid för under jord 
arbetande. Bland de sysselsatta inom denna industri råder emellertid den 
uppfattningen att någon skiljelinje av detta slag inte kan dras. Dels fö
rekommer iiven gruvbrytning ovan jord. under stor del av året utförs arbetet 
i stark kyla, dels har arbetare ovan jord i flertalet fall under lång tid varit 
sysselsatta i arbete under jord. Kravet på generell siinkning till en lägre 
pensionsälder för inom gruvindustrin sysselsatta reses diirför med kraft av 
de anstiillda. 

Vad angår den uppgörelse som triiffats mellan SAF:s allmiinna grupp 
m. fl. å den ena sidan samt Gruvindustriarbetareförbundet å den andra sidan 

har denna överenskommelse -- så som framhålls i motionen 30 -·en sådan 
bristfällig utformning, att den inte kan ersiitta ett lagfästande av en lägre 
pensionering. P;) allt fler områden inom arbetslivet förekommer sådant lag
fästande på områden. som tidigare ansetts böra lösas på överenskommelsens 
viig mellan arbetsmarknadens parter. Det nu aktuella området för gruvar
betarnas vidkommande iir i hög grad ett sådant fall då ett lagfastande av 
kravet om liigre pensionering bör ske. Utskottet ansluter sig till motions
yrh.andet oi.:h de i anslutning hiirtill anförda motiveringarna i motionen 
30. 

dels att utskottet under 13 bort hemstiilla 
att riksdagen med anledning av motionen 1975:30 (yrkande l J ut

talar sig för en till 60 år siinkt pensionsålder för inom gru

vindustrin sysselsatta arbetare, inklusive ovanjordsarbetande, 

och hos regeringen begiir att riksdagen vid riksmötet 1975176 
föreliiggs förslag till erforderliga författningsiindringar: 
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Bctrii//ände sänkning av pensionsdldem.for vissa yrkesgm11per(punkten 14 i ut

skottets hemstiillan) 

10. Reservarion av herr Hagberg i Borliinge (vpkJ som anser 

deA all do::t avsnitt av utskottets yttrande på s. 43 som bööar p<i rad 2 
uppifr[111 med "I elen" och slutar med "i fråga." bort ha följande lydelse: 

I samband med diskussionen om en liigre pensionsålder för inom gru
vindustrin sysselsatta har riktigt påvisats att samma skiil talar för att iiven 
andra grupper också iir i behov av en liigre pensionering. Yiinsterpartict 
kommunisterna har i tidigare sammanhang - som skett i motionen 30 -

rest kravet om att en kartliiggning bör ske av vilka sådana grupper som 

diirvid bör komma i fråga. Den åberopade motionen niimner förutom arbetet 
i gruvor det 1xl sistone aktualiserade skogsarbetet. hamnar, varven och andra 
tunga arbetsprocesser. Utskottet delar den framförda uppfattningen om att 
det såviil i värt land som i flera andra liinder bör vara möjligt att uppnå 
acceptabla lösningar om en griinsdragning som tillerkiinner sysselsatt<\ inom 
de mest utsatta arbetsområdena en liigre pensionsålcler. Utskottet bitriider 
alltst1 yrkandet 2 i motionen 30 och yrkandet I i motionen 2129. Hiirmed 
anser utskottet yrkandet i motionen 764 tillgodosett. Utskottet iir inte berett 
att i nu förevarande sammanhang medverka till en generell siinkning av 
pensinns:.i.ldern och avstyrker diirfor bifall till motionen 254. 

dels att utskottet under 14 bon hemstiilla 
all riksdagen med bifall till motionen 1975:2129 (yrkande I) samt 

med anledning av motionen 1975:30 (yrkande 2J och motionen 
1975:764 hos regeringen begiir en kartlliggning av vilka yrkes
grupper som iir sySSl!lsatta i så tungt och påfrestande arbete 
och vilkas arbetsmil.iö kiinnetecknas av så stora hiilso- och 
olycksfollsrisker, all de bör åtnjuta en tidigare pensionering 
med full pension. och att förslag hiirom skyndsamt förcEiggs 
riksdagen; 

11. Siirskilt y//ranclt> av herr Jonsson i Mora (rpJ som anför: 
För yrkesgrupper, som utsiitts for siirskilcla påfrestningar av fysisk och 

psykisk natur, kan det finnas sakliga skiil för i vissa avseenden biittrc sociala 

förmåner. Arbetstagare sysselsatta under jord i gruva utsiitts. som riksdagen 
tidigare uttalat. för betydande sädana påfrestningar. Som framhälls i motio
nen 764 av herr Åberg (fp) kr:iver iiven yrkesfisket en mycket hård fysisk 

anstriingning. Arbetet bedrivs tidvis under mycket svåra viiderleksförhål

landen. Ordnade arbetsförhållanden och arbetstider iir okiinda begrepp. En 
fiskare somt. ex. passerat 60-årsåldern har därrör stora svårigheter att kunna 
hiinga med i den takt som dagens yrkesfiske kriiver. Även for fiskets utövare 
iir således en liigre pcnsionsålder viird att överviiga. 
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Betriilfände sänkning av 11ensionsdldem .f(ir grurnrbctare m . .fl. yrkesgrupper 

(punkterna 13 och 14 i utskottets hemstiillan) 

12. Särskilt yttrande av herrar Carlsson i Vikmanshyttan (c), Magnusson 
i '.\lennesholm (c), fröken Pehrsson (c) och herr Andersson i Nybro (c) vilka 

anför: 
I motionerna 30. 764 och 2129 tar motioniirerna upp frt1gan om en 

tidigare pensionering av vissa grupper arbetstagare med siirskilt tunga och 
påfrestande arbetsuppgifter. Som utskottet anför har riksdagen tidigare vid 

behandlingen av liknande krav uttalat att det knappast kan anses rimligt 
att i en allmiin pensionslagstiftning prioritera hela yrkesgrupper med ut

g[mgspunkt i att gruppen har ett särskilt hårt eller pressande arbete. t.:tskottet 
vidhäller denna uppfattning samt redovisar att man för vissa gruvarbetare 
i underjordsarbete nu triiffat avtal om [tlderspension från 60 ärs ålder. Ut
skottet erinrar ocks[1 om de vidgade möjligheterna att erhälla förtidspension 
frän 60 är och om de nya möjligheterna till delpension. 

Vi har inget att inviinda mot utskottets principiella ins@lning till frägan 
om en liigre pensionsålder för vissa utsatta yrkeskategorier men vill un
derstryka att det iiven efter de reformer på pensionsomrädet som nu genom
förs fortfarande kvarstår en rad brister i pensionssystemet. Det finns all 

anledning att efterstriiva rimliga ol"11 riittvisa pensionsregler för de grupper 
som har tunga och päfrcstande arbeten - gruvarbetare. tiskare, skogsarbetarc, 
och byggnadsarbetare m. tl. I första hand torde det vara Wmpligt att lösa 
dessa gruppers speciella problem avtalsviigen. Även inom ramen för systemet 

med förtidspension bör man kunna ta siirskild h:insyn till dessa grupper. 
Vid en sädan bedömning iir det sk:iligt att man tar hiinsyn int~ bara till 
arbetets art utan också till antalet anst:illningsår. 

Som pensionssystemet i dag :ir utformat iir låginkomsttagare med flack 
inkomstkurva rn.:h ett stort antal arbetsår missgynnade i pensionsh:inseendc. 
Deras pension blir ofta relativt låg trots att de sjiilva eller arbetsgivarna 
under en lång tidsperiod betalt in avgifter som i de flesta fall iir mycket 
högre iin de avgifter som inbetalas för dem med hög inkomst och kort 
tid i arbetslivet. Vi har från centerns sida l:inge pätalat det orättvisa i detta 
förh[1llande. Rl. a. mot ovan angivna bakgrund anser vi det nödviindigt att 
för framtiden ökad hiinsyn tas till de personer som har ett tungt och an
striingande arbete eller en lång anst:illningstid vid prövning av rätt till för
tidspension. 

Betriit!ände bNäkning av pensionsgrundande inkomst fiir dr då den .flirsiikrade 

al'!idit m. m. (punkten 16 i utskottets hemstiillan) 

13. Rcscrmtion av herrar Ringaby lm) och FridolL~son (rn) vilka anser 

dels att det avsnitt av utskottets yttrande på s. 45 som bö~jar med "Re
st~immelscn om" cJL"h slutar med "berörda del." bort ha följande lydelse: 
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13estiimmelsen om att pensionsgrundande inkomst inte skall beriiknas 
för det år clå elen försäkrade avlidit har motiverats av att den försäkrades 

inkomst under dödsåret saknar betydelse för bedömande av hans efterle

vandes riitt till familjepension och storleken av sådan pension utom i de 
niirmast hypotetiska fall, då den avlidne under dödsåret förviirvat en pen

sionsgrundande inkomst som ligger betydligt över vad som tidigare varit 

vanligt. Således kan knappast den av motioniirerna begiirda iindringen av 
lagstiftningen ha något praktiskt intresse då det giiller efterlevandepensionen. 

Annorlunda förh<'.1ller det sig med ett helt förtida uttag. Givetvis måste 

motioniirerna underförstå att den som gjort helt förtida uttag inte diirefter 

skall kunna tjäna in pensionspoäng, förutsatt att uttaget inte hiivts, helt 

eller delvis. Utskottet menar för sin del att regeringen vid höstsessionen 

med riksmötet 1975/76 bör framliigga förslag syftande till att pensionspoiing 

skall kunna tjiinas in fram till dess helt förtida uttag görs iiven under ut
tagsåret. Samma sak bör gälla det omviinda, niimligen då helt förtida uttag 

hävts, helt eller delvis. 

def.1· att utskottet under 16 bort hemstiilla 

att riksdagen med anledning av motionen 1975:2128 (yrkande 2) 
hos regeringen begiir förslag till höstsessionen av riksmötet 

1975/76 om författningsiindring av innebörd att pensionsriitt 

inom ATP skall grundas iiven på inkomster som förviirvats 

under år då elen försiikracle gjort helt förtida uttag av pension: 

Bl'lni/liuule likafulkpensiun~förmdner oheruende av cil"ilsrdnd (punk ten 18 i ut
skottets hemstiillan) 

14. Siirskilr v11rande av herr Ringaby (m), fröken Pehrsson (e). herrar Fri
dolfsson (m) och Jonsson i Mora (fp) vilka anför: 

Principiella skiil talar för jiimstiilldhet mellan miin och kvinnor iiven inom 

den allmiinna försiikringen. Vid ett Oertal tillfällen har krav rests på lika 
folkpensionsformäner oberoende av civilstäncl. De nuvarande bestiimmel

serna gör det ekonomiskt ofördelaktigt for pcnsioniirer att vara gifta. I av 

riksdagen godkiinda bct:inkanden 1971 och 1972 har socialförsiikringsut

skottet päpekat att principiella skiil med betydande styrka talar mot att pen

sionsförmfoerna differentieras med hiinsyn till den försiikracles civilständ. 

I betiinkandet Stl.J 1973:8 vidhöll utskottet sin principiella instiillning och 

föreslog en allsidig utredning av frågan i hela dess omfattning samtidigt 
som man konstaterade att en reform av angivet slag skulle bli synnerligen 

kostnadskriivancle. Genom de förbättrade pensionsförmåner, som giiller 

fr. o. m. i C1r. har ett steg tagits i riktning mot att utjiimna skillnaderna 

i fr:lga om folkpensionsförmfoer för gifta od1 ogifta. Det iir emellertid nöd

viimligt att g:°1 vidare. Ytterligare förbiittringar får inte skjutas på en oviss 

framtid. 
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Bilaga 

l./l'ek1cn av/urtida l//tag enlig! punkten J av <Jvc1gångsbes1ä111111elsema till lag 0111 
ändring i lagen (196]:381) om al/män/iirsäkring (SFS 1974:784) och punkten 2 

av öve1gångsbestä111111elsema till /ag 0111 ändring i samma lag (prop. 1975:97) 

Ex. /. 1.7.76 

r63 __ --t64 __ --t6s ___ <t ___ 6~7-/~l-6~~----+1---~70>---~ 
Den l(irsiikradc mer iin 6 7 fir vid pensionsåldcrssiinkningen den I. 7. 76 
Förtida ullag fr. o. m. 63 års :'tider 
Reduktion före 1.7.76 = 4 X 12 X 0.6 = 28.8 % 
Reduktion efter 1.7.76 = 4 x 12 x 0.5 = 24 '!(, 

Anm. Vederböramk h<1r . .::ftersom han fyllt 67 år den 1.7.76. ingen 111öjlighe1 all 
återkalla sill lörtida uttag. 

fa. 1. 
63 

1.7. 76 

64 65 66 'I' 67 68 69 70 
1-----1----+---·~··-~j· -1 --+ ----<------+----

5 mf111. 7 mån. 

Den IOrsiikrade 66 år m:h 5 mt\nader vid pensionst\klcrsslinkningen 
Förtida ultag fr. o. m. 63 års ålder 
Reduktion före 1.7. 76 = 4 x 12 x 0.6 = 28,8 ~(, 

Reduktion efter 1.7.76 = [!3 x 12) + 51 x 0.5 = 20.5 "6 
.-111111. Vederbörande har då pensionsålderssiinkningen trlider i kraft inte fyllt 67 år 
och har alltså möjlighet all återkalla det förtida ullaget. Genom övergfö1gsbestlim
mclserna kommer han i samma llige som om han i samband med pensionsålders
slinkningen gjort en s~\dan återkallelse. 

1.7.76 Ex. 3. 
63 64 ,-1'. 6 ~ 66 6 7 68 69 70 
1----4.;,:.:;.~...;_=J· --+----+----t----t-----\-----

6 mån. 6 mån. 

Den lörsiikradc 64 år o~h 6 månaucr vid p.::nsionsålu.::rssänkningcn 
Förtida ullag fr. o. m. 63 <'trs ålder 
Reduktion före 1.7. 76 = 4 x 12 x 0.6 = 28.8 ;>.-; 

Reduktion efter 1.7.76 = 2 x 12 x 0.5 == 12 '.!f. 

Jfr. i övrigt ex. 2. 

l:'x. 4. 1.7.76 
/i' 

63 64 65 66 67 68 

f---+-~ 

Den förslikradc fyller 65 år den 1.7.76 
Förtida uttag fr. o. m. 64 års ålder 
Reduktion före 1.7. 76 == 3 x 12 x 0.6 = 21.6 '.\; 
Reduktion efter 1.7. 76 = 12 x 0.5 = 6 % 
Jfr. i övrigt ex. 2. 

69 
.L 

70 
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