
Socialförsäkringsutskottets betänkande 

1981/82: 1 

om ATP-rätt för föräldrar som vårdar egna barn i hemmet (prop. 
1980/81:204) 

Propositionen 

r proposition 1980/81 :204 har regeringen (socialdepartementet) föreslagit 

riksdagen att anta förslag till lag om iindring i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring. 

I propositionen föreslås att föräldrar som vårdar egna barn i hemmet får 

viss rätt till allmän tilläggspension för denna insats. 

Förslaget innebär att en förälder får tillgodoräkna sig det antal år han eller 

hon varit hemma och vårdat egna barn som om dessa vårdår hade varit 

förvärvsår. Denna rätt skall gälla så länge som föräldern vårdar barn som är 

under tre års ålder. En person som har förvärvsarbetat under ett visst antal år 

får således till dessa år lägga det antal år som denne vårdat egna barn som inte 

fyllt tre år. För att få tillgodoräkna sig ett vårdår skall föräldern ha svarat för 

den faktiska vården av barnet under mer än halva kalenderåret. 

Förslaget får ses som en garantiregel för de föräldrar som till följd av vård 

av egna barn ett visst år inte har möjlighet att tjäna in pensionspoäng enligt 

nuvarande regler. Detta inträffar om föräldern under ett år har en inkomst 

som understiger basbeloppet vid årets ingång plus 100 kr. 

För att få tillgodoräkna sig vårdåret för ATP skall föräldern enligt förslaget 

ansöka om tillgodoräknande av vårdår när vårdåret avslutats. Den allmänna 
försäkringskassan fattar därefter beslut härom. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 1982. De föräldrar som 
vid ikraftträdandet har barn som fyller tre år efter den I juli 1982 kommer 

därför, om de i övrigt uppfyller villkoren, att omfattas av reformen. 
Det i propositionen int-agna författningsförsl<tge-t är följande. -

l Riksdagen 1981182. 11 sam/. Nr I 
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Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om allmän försäk
ring1 

dels att 13 kap. 4 § och 20 kap. 2 § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 11 kap. 6 a §.av nedan angivna 

lydelse. 

Nui-arande lydelse 

I Lagen omtryckt 1977:630. 

Föreslage11 lydelse 

11 kap. 
6a§ 

Har en här i riket bosatt förälder 

11nder större delen av ett kalenderår 

råfliat ett eget barn, som inte har fyllt 

tre år, skall föräldern 11nder de förut

sättningar som anges i dc11na para

graf tillgodoräknas det året såsom elt 

rårdår. Sådana år jiimstiil/s vid til/

liimpninge11 av denna lag med år för 

vilka pensionspoä11g tillgodoräknats. 

För tillgodoräknande fordras att de 

allmii11na förutsiitt11ingama fiir ln'

riikning 111· pensionsgrundande in

kom.1·t, enligt I ti andra stycket andra 

meningen, iir 11ppfvllda. Vårdår 

e11ligt denna paragraf skall inte tillgo

doräknas då pensionspoiing för året 

fastställts enligt 6 § och inte heller då 

pensionspoiing fiir liret enligt fJ ~ 

första .H\'Cket i11te tillgodoriiknats 

fiii'iildem på grund a1· 1111derlcltcn 

avgifisbewlni ng. 

För sa_mma barn och år får endast 

en förälder tillgodoräkna sig vårdår 

enligt första stycket. 

Vid beriik11ing av det i 12 kap. 2 § 

första stycket angivna medeltalet ai• 

pensionspoiing bortses från de år som 

tillgodoräknats enligt denna para

graf. Sddana år skall inte heller 

beaktas vid tillämpningen av 12 kap. 
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Nuvarande lydelse 

3 

Föreslagen lydelse 

I § första stycket eller 13 kap. 2 § 

första stycket. 

En försäkrad förälder som 1·i{{ att 

ett vård år enligt denna paragraf skall 

tillgodoräknas skall hos den allmän

na försäkringskassa där han är 

inskriven göra en skriftlig ansökan 

om ti{{godoriiknande enligt denna 

paragraf senast ett är efter utgången 

av det ar som ska{{ ti{{godoräknas. 

13 kap. 
4 §2 

Om förtidspension utgår för tid efter det att åldcrspcnsion med stöd av 12 

kap. 3 § upphört att utgå. skall förtidspensionen minskas med motsvarande 

tillämpning av 12 kap. 3 och 4 §§. 

Vid beräkning av förtidspension 

skall hänsyn icke tagas till pensions

poäng som enligt 11 kap. 6 § första 

och trejde styckena tillgodoräknats 

den försäkrade för tid då förtidspen

sion enligt denna lag utgått med 

anledning av samma inkomstför

lust. 

Vid beräkning av förtidspension 

skall hänsyn inte tas till pcnsionspo

iing som enligt 11 kap. 6 § första och 

tredje styckena tillgodoriiknats den 

försäkrade för tid då förtidspension 

enligt denna lag utgått med anled

ning av samma inkomstförlust. 

Värdar som enligt 11 kap. 6 a § ti{{

godoräknats en försäkrad som under 

året upp!JUrit fiirtidspension enligt 

denna lag får inte åberopas för höj

ning a1• förtidspensionen. 

20 kap. 
2§ 

Vid tillämpningen av bestämmel

se i 3 kap. 1§och4 kap. 8-10 §§samt 

21 kap. 1 §om försäkrad, som sam

manbor med barn, skall med barn 

som där sägs likställas fosterbarn. 

Med förälder skall vid tillämpning 

av bestämmelserna i 4 kap. och 9 

kap. 4 § likställas den, med vilken 

förälder är eller varit gift eller har 

2 Senaste lydelse 1979:127. 

Vid tillämpningen av bestämmel

se i 3 kap. l §och 4 kap. 8-10 §§.Il 

kap. 6 a § samt 21 kap. 1 § om 

försäkrad. som sammanbor med 

barn, skall med barn som där sägs 

likställas fosterbarn. 

Med förälder skall vid tillämpning 

av bestämmelserna i 4 kap .. 9 kap. 

4 § och 11 kap. 6 a § likställas den, 
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Numrande lydelse Föreslagen lydelse 

eller har haft barn, om de stadig- med vilken förälder är eller varit gift 

varande sammanbo. eller har eller har haft barn, om de 

stadigvarande sammanbor. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
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Motionerna 

I motion 1980/81:2211 av Olof Palme m. fl. (s) hemställs att riksdagen 

avslår proposition 1980/81 :204. 

I motion 1980/81:2212 av Lars Werner m. fl. (vpk) föreslås 

I. att riksdagen beslutar avslå proposition 1980/81 :204, 

2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om att ersättning med ett 

belopp som motsvarar den sjukpenninggrundande inkomsten utgår för 

föräldraledighet under samtliga 12 månader, 

3. att riksdagen begär förslag som innebär att vardera föräldern skall vara 

skyldig att ta ut minst tre månader av ledigheten för att föräldrapenning skall 

utgå under denna tid. i de fall då båda föräldrarna är barnets vårdnadsha

vare. 

Utskottet 

Rätten till tilliiggspension (ATP) grundas på förvärvsarbete. Den pen

sionsgrundande inkomsten beräknas på grundval av den försäkrades inkomst 

av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete under året. Även vissa 

förmåner från socialförsäkringen och på arbetsmarknads- och utbildnings

områdena jämställs med inkomst av anställning eller av annat förvärvsarbe

te. Sålunda tas t. ex. sådana förmåner som sjukpenning, föräldrapenning och 

vårdbidrag med vid beräkningen av den pensionsgrundande inkomsten. 

Pensionsgrundande inkomst . beräknas när en försäkrads inkomster av 

anställning och annat förvärvsarbete överstiger det vid årets ingång gällande 

basbeloppet. Vid beräkningen bortser man från inkomster som överstiger sju 

och ett halvt basbelopp. Pensionsgrundande inkomst kan beräknas fr. o. m. 

det ar en försäkrad fyller 16.år t. o. m. det år han fyller 64 år. dvs. under högst 

49 år. 

För varje år som pensionsgrundande inkomst fastställs för en försäkrad, 

skall pensionspoäng tillgodoräknas honom. Pensionspoängen utgör den 

pcnsionsgrundande inkomsten delad med basbeloppet vid årets ingång. 

Ålderspension frän ATP utgår under förutsättning att pensionspoäng 

tillgodoräknats den försäkrade för minst tre år. För full pension krävs att 

pensionspoäng tillgodoräknats under 30 år. Har pcnsionspoäng tillgodoräk

nats för ett mindre antal år skall pensionen minskas med 1130 för varje 

felande år. 

ATP beräknas med ledning av medeltalet av de pen_sionspoäng som 

tillgodoräknats den försäkrade. Har pensionspoäng tillgodoräknats för mer 

än 1.'i år beräknas medeltalet på de 15 högsta poängtalen. 

Förtidspension från ATP kan beräknas under antagande att den försäk

rade även tillgodoräknas pensionspoäng för varje år fr. o. m. det år 

pensionsfallet inträffar t. o. m. det år då han uppnår 64 års ålder. 
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Fiirutsiittningen hiirför iir antingen att Jen försiikrade vid tidpunkten för 

pensionsfallet haft eller borde ha haft en sjukpenninggrundande inkomst 

motsvarande liigst basbeloppet vid årets ing{mg eller att pensionspoiing 

tillgodoriiknats den forsiikrade för minst td av de fyra åren niirmast före 

pensionsfallet. 

ATP finansieras genom att· arbetsgivare och uppdragsgivare betalar 

arbetsgivaravgifter och att egenföretagare m. fl .. som har inkomster av annat 

förvärvsarbete iin anstiillning. betalar egenavgifter. Avgifterna tillförs 

allmiinna pensionsfonden. 

Föriilder som v[irdar barn har rätt till ersättning fr[m föriildraförsiikringen 

under viss tid. I samband med barns födelse utgftr föräldrapenning under 

högst 180 dagar sammanlagt fiir föriildrarna. Under ytterligare 180 dagar 

utg{tr siirskild fiiriildrapenning. Ersiittningen i form av föräldrapenning i 

samband med barns födelse och siirskild föriildrapcnning under 90 dagar 

utg}tr i princip med belopp som motsvarar föriilderns sjukpenning medan 

ersiittning i form av siirskild föriildrapenning under återstående 90 dagar 

utgitr med 37 kr. per dag. Sistniimnda belopp utgiir ockst1 garantinivå för 

föräldrapenning till föriildrar som saknar eller har !tig sjukpenninggrundande 

inkomst. Föriildrapenning kan slutligen utgft iiven vid tillfällig värd av sjukt 

barn. 

Som ovan nämnts utgör ersättningen frirn föriildraförsiikringen pensions

grundande inkomst. Garantibeloppets nivå medger emellertid inte att en 

föriild..:r vars enda inkomst utgörs av föriildrap..:nning motsvarande garanti

nivt111 har möjlighet att tjiina in pensionspoäng. 

Mot bakgrunden av att i regeringsförklaringen den 12 oktober 1979 angetts 

-att ATP-riitt borde införas för v{ml av smil barn fick en arbetsgrupp i 

socialdepartementet i juni 1980 i uppdrag att utarbeta förslag till regler 

hiirom. 

Propositionens förslag om A TP-riitt för hemarbetande småbarnsföräldrar 

bygger p{1 arbetsgruppens förslag i promemorian Ds S 1911 I: I och innebär 

följande. 

En förälder som inte tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst men som 

vfudar barn som inte fyllt tre är under större delen av ett kalenderår skall få 

möjlighet att i pensionshiinsecnde tillgodoriikna sig cktta {1r som ett v{mlär. 

Vfadaret jiirnstiills med förviirvs<\r och ökar diirmed den försäkrades 

möjligheter att uppnit de 30 t1r som fordras för full pension. V<lrd[1rct åsiitts 

emellertid inget självstiindigt poiingvärde utan for vid ATP-beräkningen ett 

viirdc motsvarande medclpoängcn för fiirvärvsverksamma {1r. Vi\rdi\ret 

påverkar inte heller förutsättningarna för riitt till [tiders- elkr förtidspen

sion. 

Dcpartementschefen framhtiller i propositionen att iiven om 30-itrsrcgeln 

inom ATP-systemet gör det möjligt för mimga föriildrar att tjiina in full ATP 
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ocks{1 om de iir hemarbetande under n<lgra {1r iir det uppenbart att de 

nuvarande regll'rna inte ger ett heltiiekande skydd. Med hiinsyn till att den 

föreslagna reformen när den fött fullt genomslag beriiknas komma att årligen 

p{1verka pensionsniv{111 for ca 70 000 pensioniirer iir det enligt hennes mening 

motiverat med en reformering av ATP-riitten. Departementschcfen fram

hiiller vidare att reformen kan ses som ett sätt att garantera pensionsskyddet i 

avvaktan på att ersiittningstiden för föriildrapenningen förlängs och dess nivå 

hiijs si1 att pensionsskyddet siikras den vägen. I lon anser det angcliiget att 

omedelbart genomföra den föreslagna förbiittringen av ATP-skyddet och 

diirigenom uppmiirksamma de hemarbetande föriildrarnas insatser i vården 

och fostran av barnen. 

Fiir att en föriilder skall fri tillgodoräkna sig ett v{mlår föreslås i 

propositionen att föräldern skall ansöka hiirom hos försäkringskassan senast 

ett <\r efter v{mUrets utg;lng. Förslaget skiljer sig fr{m arbetsgruppens förslag 

som innebar att föräldern skulle göra dels en anmälan till försäkringskassan 

om sin avsikt att vårda egna barn i hemmet under större delen av 

kalendedtret. dels- när vårdaret avslutats-en ansökan om tillgodoräknande 

av v!mlf1r senast inom tvä {1r efter ärets utgång. Det i propositionen 

föreslagna förenklade ansökningsfiirfarandet motiverar clepartementschefen 

bl. a. med att de t1rliga administrationskostnaderna kan minskas frän ca 9 

milj. kr. till ca 5.3 milj. kr. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft elen 1 januari 1982. I propositionen 

anges att de första [tlderspensionsfallen som berörs av förslaget torde intriiffa 

n;'1gra {1r efter sekelskiftet. Först efter <lr 211411 når systemet full funktion. Den 

kostnad för reformen som kommer att belasta ATP-systemet efter nämnda 

tidpunkt har beriiknats till 200 milj. kr. per {1r. 

Med anledning av propositionen har viickts partimotioner från socialde

mokraterna. motion 2211, och frim viinsterpartiet kommunisterna. motion 

2212. i vilka yrkas avslag pa propositionen. I motion 2212 framställs 

dessutom yrkanden pil föräldraförsäkringens område. Utskottet återkom

mer till dessa yrkanden sist i betänkandet. 

I motion 2211 erinras om att ATP-systemet utformats med hänsynstagande 

till att försiikracle pt1 grund av barnafödsel och omvf1rdnad av barnen är 

förhindrade att ha förvärvsarbete under ett antal t1r. Vidare erinras om att 

frågan om hcmarbetandes riitt till ATP behandlats av pensionskommitten i 

betänkande SOU 1977:46. Pensionsfdtgor. m. m .. och att kommitten avvisat 

en s{1dan r;itt. Motioniirerna konstaterade ocksa att arbetsgruppens förslag 

fatt ett mycket d{tligt mottagande hos rcmissinstanserna och att de 

remissorgan som fiiretriider socialförsiikringssektorn liksom arbetsmarkna

dens parter varit negativa till förslaget. 

Den i motionen framförda kritiken mot förslaget kan sammanfattas i 

följande punkter. 
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I. Förslaget innebiir ett avsteg friin den princip som ligger till grund för 

ATP-systemet. niimligen att pensionsriitt grundas på förvärvsarbete eller på 

förmån som utgör nsättning för förviirvsarbetc. 

2. Förslaget utgör också ett avsteg frän principen att försiikringcn skall 

finansieras genom avgifter och förslaget innebär att löntagarna skall betala 

en förbättrad pension för en kategori som inte med avgifter medverkat i 

finansieringen. 

3. Mot bakgrunden av att för full pensionsrätt endast krävs 30 förvärvs

wrksamma är mellan 16 och 64 iir, att antalet familjer med tre eller flera barn 

minskat kraftigt under 1970-talct. och att förviirvsfrekvensen för kvinnor 

med barn under sju iir ökat under samma tid kan ifri1gasiittas säväl behovet av 

den föreslagna reformen som om förslaget for betydelse för den personkrets 

det iir iimnat för. 

4. Fi.irslaget kan uppfattas som oriittvist t. ex. av förviirvsarhctande 

föriildrar som ockst1 vimlar barn och kan iiven leda till krav fr[m andra 

grupper pf1 vidgade ATP-förm{1ncr. 

5. Det rimliga i att genomföra ett förslag vars administrationskostnader 

beräknas uppgii till 265 milj. kr. redan innan fullfunktionsstadiet inträffar om 

50 {1r m{1ste ifri1gasiittas liksom möjligheten att ;\stad komma den kontroll som 

normalt giiller och bör giilla inom socialförsiikringssystcmct. 

Motioniirernas slutsatser iir att man inte hjälper barnfamiljerna med en 

skcnrcform av det slag som lagts fram, utan genom en viil utbyggd 

barnomsorg. en fortsatt utbyggnad av föriildraförsiikringen enligt inkomst

hortfallsprincipcn och genom det grundläggandt• kravet att alla som vill ha 

förviirvsarbete hör rn möjlighet att fä det. 

Viinsterpartiet kommunisternas inviindningar mot propositionen är i 

huvudsak av samma slag som de som framförts i den socialdemokratiska 

motionen. I vpk-motionen framh{tlls särskilt att förslaget ytterligare konser-. 

vcrar kvinnorollen och motverkar utvecklingen för jiimstiilldhet i arbetslivet. 

Enligt motionärerna skulle andra förslag biittre friimja jiimstiilldhcten 

mellan män och kvinnor, t. ex. en kortare arbetsdag för alla med 

mfilsättningen sex timmars arbetsdag. Den föreslagna reformen betecknas 

iiven i denna motion som en skenrcform och i motionen ifrägasiitts om 

reformen ger garanti för en förbiittring av pensionsbcloppen för kvinnorna. 

Motioniirerna anser att de möjligheter som redan finns att under sammanlagt 

19 år v{irda barn utan att detta behöver päverka möjligheten att tjäna in full 

ATP torde riicka för de flesta föräldrar. 

Utskottet delar dcpartcmentschefens bedömning att det finns ett behov av 

en reform som förbättrar pcnsionsskyddet för hemarbetande småbarns

föräldrar. Förslaget innebär ett mycket litet ingrepp i nuvarande bestämmel

ser och de finansiella konsekvenserna för ATP-systemet är marginella. 

Reformen är också. som departementschcfen framhållit, klart avgränsad och 

dess omfattning och effekter kommer i hög grad att vara avhängiga av vilka 
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andra åtgärder av social- och arbetsmarknadspolitiskt slag som kan 

genomföras i fortsättningen för att stiirka ATP-skyddet för småbarnsföräld

rar. Det angelägna syftet med reformen väger mot denna bakgrund enligt 

utskottets uppfattning tyngre än de principiella invändningar som rests mot 

förslaget. Utskottet förordar därför att reformen genomförs. 

Vid granskningen av lagförslaget har uppmärksammats att den i special

motiveringen till förslaget till 11 kap. 6 a ~ AFL uttalade avsikten att ett 

villkor för att vårdår skall kunna tillgodoräknas iir att såväl föräldern som 

barnet är bosatta här i riket inte har kommit till uttryck i det föreslagna 

författningsrummet. Utskottet föreslår därför att detta ändras. Utskottet 

föreslår också två iindringar i författningsrummct av redaktionell art. 

nämligen att ordet "egna"' i första stycket och ordet "försäkrad" i fjärde 

stycket utg;h då dessa inte behövs. Beträffande ordet "egna"' begränsas 

kretsen barn som berättigar till rätt till vårclår av föräldrabegreppet. Detta 

täcker förutom egna barn också makes barn och i vissa fall sambocndes 

barn. 

Utskottet behandlar slutligen två yrkanden i motion 2212 av Lars Werner 

m. fl. pä föräldraförsäkringens område. 

Yrkandena innebär att riksdagen skall begära förslag från regeringen om 

att dels elen särskilda föräldrapenningen skall utgå under samtliga 180 dagar 

med belopp motsvarande förälderns sjukpenning. dels att vardera föräldern i 

de fall båda är vt1rdnadshavare skall anvätida rätten· till föräldraledig.het 

under minst tre månader för att föräldrapenning skall kunna utgå motsva

rande tid. 

Utskottet har på s. 6 ovan i korthet redogjort för förälclraförsäkringens 

ersiittningsregler. Till redogörelsen kan tilliiggas att i de fall föräldrarna har 

gemensam rättslig vårdnad om barnet har var och en rätt till hälften av tiden 

för elen särskilda föriildrapenningen säväl när det gäller de 90 dagar som 

ersätts enligt inkomstbortfallsprincipcn som de 90 dagar som ersätts med 

garantibeloppet. Den ena föräldern har emellertid möjlighet att avstå sin rätt 

till föräldrapenning till elen andra genom en skriftlig anmälan till försäkrings

kassan. 

De frågor som tagits upp i motionen har tidigare behandlats av riksdagen. I 

utskottets betänkande SfU 1979/80: 11. som godkändes av riksdagen. 

behandlades förslaget i proposition 1979/80:76 om en förlängning av elen 

särskilda föräldrapenningen med 90 dagar. för vilka ersättning skulle utgå 

enligt garantinivån. och samtidigt motionsyrkanden som syftade till utbygg

nad av den särskilda föräldraförsäkringen till 12 månader enligt inkomst

-~ortfallsprincipcn och till kvotering mellan föräldrarna av ersiittningsticlen. 

Utskottet avstyrkte motionsyrkandcna med hänvisning till att en översyn 

skulle komma att göras av reglerna om rätt till ledighet för vård av barn och 

av ersättningsrcglerna inom föräldra försäkringen. 



SflJ 1981/82: I 10 

Utredningen för iiVL'IWncn (S 1980:08) av föriildraförsiikringen m. m. 

hcriiknar a\·sluta sitt uppdrag kring årsskiftet 1981/82. Utskottet anser att 

riksdagen i a\'\'aktan p<i resultatet av utredningsuppdragct hör avslä 

yrkandena 2 1ich 3 i motion 2212. 

lkmställan 

Utskotkt hL'lllstiiller 

I. att riksdagen med bifall till proposition 1980/81 :204 och med 

avslag pf1 motion 198()/81 :2211 och motion 1980/81 :2212 

yrkande I antar det i propositionen framlagda försl<igct till lag 

om iindring i lagen (I %2:181) om allmiin försiikring med elen 

iindringen att 11 kap. 6 a * erhi1ller följande s[1som utskottets 

ji'irslag betecknade lydelse: 

Proposi1io11rns förslag Utskotte1.1· fiirslag 

11 kap. 
(l;d 

I !ar L'n hiir i riket bosatt fiiriilder Har en hiir i riket bosatt förälder 
under stiirrc delen av ett kalendertir 
vitrdat ett l'g<'I barn. sqm inte har 
fyllt tre ,-,r. skall föriildern under de 
fiirutsiittningar som anges i denna 
paragraf tillgudPriiknas det :lret 
si1so111 ett vi.irdi1r. S(1dana t1r jiim
stiills \'id tillliimpningen av denna lag 
med <ir för vilka pcnsionspoiing till
godoriiknats. Flir tillgodoriiknande 
fordras att de allmiinna fi'irutsiitt-

under större delen av ett kalenderi1r 
vindat ett hiir hosa/I barn. som inte 
har fyllt tre år. skall föriildern under 
de förutsättningar som anges i denna 
paragraf tillgodoriiknas det iirct 
s{1som ett v[mWr. S{1dana tu jiim
stiills vid ti!Himpningen av denna lag 
med {1r för vilka pcnsionspoiing till
godoriiknats. För tillgodoriiknande 
fordras att de allmiinna förL1tsiitt-

ningarna för heriikning av pensions- ningarna för beriikning av pensions-
grundande inkomst enligt I * andra grundande inkomst enligt 1 * andra 
stycket andra meningen iir uppfyll- stycket andra meningen iir uppfyll-
da. V;irdiir enligt denna paragraf da. VånUr enligt denna paragraf 
skall inte tillgodoräknas d:'1 pcn- skall inte tillgodoräknas dii pen-
sionspoiing för <'1ret faststiillts enligt sionspoäng för året faststiillts enligt 
6 ~ och inte heller dti pensionspoiing 6 ~ och inte heller d{1 pensionspoäng 
fiir itrct enligt (1 * första stycket inte för ärct enligt 6 * första stycket inte 
tillgodoriiknats fiiriildern pä grund tillgodoriiknats föriildern pä grund 
a\' undcrl<"itcn avgiftshctalning. av unclcrlt1tcn avgiftsbetalning. 

Fiir samma barn och t1r for endast en föriilder tillgodoriikna sig v<irdi'tr 
enligt fi\rsta styckl't. 

Vid beriikning av det i 12 kap. 2 ~ första stycket angivna medeltalet av 
pt'nsinnsp11iing bortses fr:in de ftr s11m tillgod<.iriiknats enligt denna paragraf. 
Si1dana ;'tr skall inte heller beaktas vid tilliimpningen av 12 kap. I ~första 
stvckL't L'lln 13 kap. 2 ~ fiirsta stycket. 

En _f('irsiikrud fririildcr som vill att En fririilder som vill att ett vi'mfar 
ett \'itrd<\r enligt denna para_!!raf skall enligt denna paragraf skall tillgodo-
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J>rupositi1mc11s furs/ag 

tillgodoriiknas skall hos den allmiin
na försiikringskassa diir han iir 
inskriven giira en skriftlig ansökan 
om tillgodoriiknande enligt denna 
paragraf senast t'lt år efter utgangen 
av det är som skall tillgocloriiknas. 

11 

Ur.1kottcts färs/ag 

riiknas skall hos den allmiinna för
säkringskassa diir han är inskriven 
göra en skriftlig ansökan om tillgo
dnriiknande enligt denna paragraf 
senast ett ar efter utgiingen av det {1r 

som skall tillgodoriiknas. 

betriiffonde föriildraförsiikri11gc11 

att riksdagen avsl[1r motion 198W81:2212yrkandena 2 och~-

Stoekholm den 27 oktober 1981 

P~1 soeialförsiikringsuhkotlets vägnar 

SVEN ASPLING 

Niirrnrandc: Sven Aspling (s). Maj Pehrsson (c). Helge Karlsson (s). 
Marga.reta Andren (fp). Doris Hi1vik (s). Allan Åkerlind (m). Börje Nilsson 
(s). Ralf Lindström (s). Gullan Lindblad (m). Lars-Åke Larsson (s). Elis 
Andersson (e). Ulla Johansson (s). Arne Lindberg (c). Siri lliiggmark (m) 
och Arne Andersson i Gustafs (c). 

Reservation 

Sven Aspling. Helge Karlsson. Doris H<lvik. Börje Nilsson. Ralf 

Lindström. Lars-Ake Larsson och Ulla Johansson (alla s) anser: 

dels att den del av utskpttets yttrande som pt1 s. 8 hörjar med ""Utskottet 

delar"" och pit s. 9 slutar med ""samboendes barn"" bort ha följande 

lvdelse: 

Utskntto:t delar motioniirernas uppfattning att ett flertal skäl talar mot att 

propositionens förslag genomförs. Anmiirkningsvärt nog förtigs i proposi

tionen att en riitt till ATP fiir vård av smii barn så sent som år 1977 avvisades 

av pensionskommitten. Remissbchandlingen av arhetsgruppens förslag har 

enligt utskottets mening tydligt visat att kommittens kritik mot en sådan 

A TP-riitt alltjiimt iir bi"irande. De remissorgan som representerar den största 

sakkunskapen inom soeialförsiikringssektorn liksom arbetsmarknadens par

ter har avstyrkt arbetsgruppens förslag under aberopande av s{1väl princi

piella skiil som riittviseskäl. 

ATP-systemet iir redan fran början genom 15- och 30-ärsrcgcln utformat 

med hiinsynstagande till att smiibarnsföriildrar under ett antal {1r kan vara 

förhindrade att ha fiirviirvsarbl'te. Föriildrafiirsiikringen och liknande 

ersiittningar mL·dverkar ocksil till att uppriitthillla deras ATP-skydd. Det kan 

diirfor ifr{1gasiittas om förslaget i realiteten kommer att fil n<ignn niimnviird 
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effekt för de grupper som det vänder sig till. Inte minst de senaste årens 

utveckling med allt fler förvärvsarbetande småbarnsmödrar och kraftigt 

minskat antal familjer med tre eller fler barn talar för att så knappast blir 

fallet. Detta har också påtalats vid remissbehandlingcn. Riksrevisionsverkct 

har t. ex. aqfört att verket anser att reformen endast i undantagsfall skulle 

medföra vissa fördelar för människor i orter med få möjligheter till 

förvärvsarbL'te. Riksförsiikringsverket och försäkringsövcrdomstolcn bedö

mer att de som kommer att få den största glädjen av reformen iir invandrare, i 

synnerhet om de återigen utvandrar, och utlandssvcnskar. Något stöd för 

arbetsgruppens bedömning av hur mtmga personer som vid ett fullfunk

tionsstadium efter år 2040 skulle fa fördel av förslaget har inte heller 

angetts. 

Utskottet drar av det ovan sagda för sin del den slutsatsen att de som trott 

att de skulle komma att fä fördel av förslaget kommer att upptäcka att de 

ställts utanför medan för övriga förslaget blir praktiskt taget betydelselöst. 

Enbart av denna anledning kan enligt utskottets mening ifrågasättas om ett 

genomförande av förslaget iir motiverat. 

Det avgörande skiilet för att förslaget inte bör godtas är emellertid att det 

strider mot de bärande principerna inom ATP. niimligen att pensionsrätten 

grundas p[1 förvärvsarbete och att den finansieras med avgifter från 

kollektivet löntagare eller med egenavgifter. 

En betydelsefull aspekt i detta sammanhang är i vilken grad detta avsteg 

fri\n principerna för rätt till ATP kommer att föranleda ytterligare krav på 

pensionsrätt. I propositionen hiivdas att reformen iir klart avgriinsad och 

behöver därmed inte kda till följdändringar på andra områden. En av 

pensionskornmillens inviindningar mot ATP-rätt för hemarbetande var just 

spridningseffekten. Kommitten ansi\g det mindre välbetänkt att söka en 

lösning för stödiitgärder för hemarbetande inom ATP-systemets ram 

eftersom man skulle fä möta kraven också från andra grupper i samhället. 

t. ex. de studerande och de viirnpliktiga. som med lika stor riitt kan göra 

anspri1k på att fä ATP-fiirmimcr för sina insatser. Utskottet har noterat att 

det redan under rcmissbchandlingen förts fram förslag om utvidgningar av 

arbetsgruppens förslag till ATP-rätt. Reformens avgränsning i förslaget 

hindrar enligt utskottets uppfattning på intet sätt att de nya principerna för 

rätt till ATP kan anföras även av andra grupper, som ocksä kan gå förlustiga 

sin pensionsrätt under ett aktuellt år och som också kan klart avgränsas. 

Utskottet anser ocksfi att förslaget är behäftat med uppenbara brister s[iväl 

ur rättvisesynpunkt som ur kontrollsynpunkt. Så t. ex. gynnar förslaget 

uppenbart en välavlönad förälder med lång studietid som väljer att stanna 

hemma och vårda barn i förhällandc till en 16gavlönad eller deltidsarbetancle 

förälder. Förälderns hemarbete under vårclåret kommer att värderas med 

samma poiingtal som rnecleltalct av poängen för förvärvsverksamma år. 

Härigenom kan möjligheten att upprätthålla pensionsskyddet i vissa fall bli 

större för den hemarbetande förälder som tillgodoräknas ett vårdår än för 
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den hemarbetande förälder som får läg pensionspoiing för [1ret i fritg·a. t. ex. 

pa grund av att vård bidrag utgttr. föräldern arbetar deltid några timmar per 

dag eller arbetar eller får föräldrapenning en begränsad tid av [1ret. Förslaget 

miiste också upplevas som oriittvist av t. ex. en ensarmtående förälder som av 

ekonomiska skäl inte kan avstå från förviirvsarbete men som ensam har 

ansvaret för barnets v{ird. För att undvika orimligt höga administrations

kostnader har de krav pt1 kontrollmöjligheter som normalt gäller och hör 

gälla inom socialförsäkringssystemet mast ftsidosiittas. Trots detta kan 

förslagets administrationskostnader fram till fullfunktionsstadiet beräknas 

uppgå till 265 milj. kr. Utskottet mftste ställa frågan om det iir rimligt att 

genomföra ett förslag med denna innebörd niir i övrigt kravet p:'t sparsamhet 

med allmiinna medel upphöjts till högsta doktrin i den borgerliga ekono

miska politiken. 

Utskottet vill avslutningsvis framh:'tlla att de resurser som samhället iir 

berett att satsa på småbarnsfamiljcrna i första hand bör användas för en 

utbyggnad av barnomsorgen och av föriildraförsiikringen enligt inkomsthort

fallsprincipen. Härigenom underlättas föräldrarnas och framför allt kvinnor

nas situation i hemmet och i arbetslivet. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till propositionen. 

dels att utskottet under mom. 1 bort hemställa 

l. att riksdagen med bifall till motion 1980/81 :2211 och motion 

1980/81 :2212 yrkande I avslttr proposition 1980/81 :204. 




