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Regeringens proposition
1978/79:69
om delpension för egenföretagare m. m.;

beslutad den 16 november 1978.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll.
På regeringens vägnar

OLA ULLSTEN
GABRIEL ROMANUS

Propositionens hmudsakliga innehåll
1 propositionen föreslås att elen för arbetstagare lagstadgade försäkringen
för del pension mellan 60 och 65 års ålder fr. o. m. den I januari 1980 skall gälla
även för egna företagare som minskar sitt förvärvsarbete med hälften. Detta
innebär att bl. a. småföretagare.jordbrukare och fiskare kommer att omfattas
av hela systemet med rörlig pensionsålder, som infördes den I juli 1976 och
som i övrigt består av förtidspension och förtida eller uppskjutet ultag av hel
eller halv ålderspensinn. I propositionen föreslås vidare vissa förbättringar
och justeringar i gällande delpensionsregler för anställda.
För att trygga den nuvarande delpensionsförsäkringens finansiering
föreslås en höjning av avgiftsuttaget hos arbetsgivarna från 0,25 till 0,50 % av
avgittsunderlaget fr. o. m. år 1980. De egna företagarnas delpensionsförsäkring avses bli bekostad med en egenavgift, som skall motsvara den
arbetsgivaravgift som erläggs för anställda.
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1 Fiirslag till
Lag om delpensionsförsäkring
1liirigenom !Oreskrivs följande.

Inledning
t ~Del pension enligt denna lag kan efter ansökan utgå till förvärvsarbetande i
äldern 60--64 år som minskar sin arbetstid.
2 § Delpensionsförsiikringen handhas av riksförsiikringsverket och de
allm~inna försiikringskassorna.

Allmänna försäkrings,·illkor
3 § Försiikr:.1d för del pension iir elen som är bosatt i Sverige 01.:h under en
ramtid av ett år omedelbart före elen dag clJ pension avses börja utgå eller den
tidigare dag då ansökan görs har förvärvsarbetat i minst fem månader enligt
bestiimmelserna om arbetsvillkor i lagen (I 973:370) om arbetslöshetsförsäkring eller lagen ( 1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. Av dessa lagar
följer att tid dii sökanden av däri angivna anledningar har varit hindr:.1d att
arbeta ej inräknas vid bestiimmande av ramtid. Som arbetshinder riiknas vid
tilliimpning av denna paragraf iiven arbetslöshet vid vilken ersättning har
utgått enligt någon av nämnda lagar.
4 § För att någon skall vara försäkrad för del pension fordras vidare att han
från och med det år då han fyllde 45 år har varit förvärvsverksam i sådan
utsträckning att han för minst tio år har tillgodoräknats pensionsgrundande
inkomst för tilliiggspension enligt 11 kap. lagen (I %2:381) om allmiin
försäkring.
Vid tilliimpning av första stycket skall i förekommande fall tagas hiinsyn
även till år, för vilket den förviirvsarbetande skulle ha tillgodoräknats
pensionsgrundande inkomst om han inte hade anmält undantagande från
försiikringen för tilläggspension eller hade underlåtit att erlägga tilläggspensionsavgift.

Om arbetstidsminskning m. m .

•

5 § Försäl\.rad, som från och med den mJnad dJ han fyller 60 år eller senare
minskar sin arbetstid i förvärvsarbete och därefter arbetar i genomsnitt minst
17 timmar per arbetsvecka, har riitt till delpension i enlighet med 6--13 ~~-
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Pension utgår liingst till och med månaden före den då han fyller 65 år.
Delpension får ej utgå för månad. för vilken den försäkrade uppbiir
förtidspension eller ålderspension enligt lagen ( 1962:381) om allmiin försäkring.
6 §Den som efter arbetstidsminskningen förvärvsarbetar enbart som anställd
har rätt till delpension om han har minskat arbetstiden med i genomsnill
minst fem timmar per arbetsvecka. Hans nya arbetstid måste därvid också i
minst samma mån understiga ordinarie arbetstid i arbetet.
7 § Den som efter arbetstidsminskningen ej förvärvsarbetar enbart som
anställd iir berättigad till delpension om han har minskat arbetstiden med i
genomsnitt minst hälften.
Vid tillämpning av första stycket skall beträffande förvärvsarbete i
fåmansföretag som avses i 35 ~ 1 a mom. kommunalskattelagen (] 928:370)
företagsledare och dennes make inte anses arbeta som anställda hos företaget.
Med makar jämställs de som lever tillsammans, om de tidigare har varit gifta
med varandra eller gemensamt har eller har haft barn.
8 § Om försäkrad har en mindre bisyssla vid sidan av sitt huvudsakliga
förvärvsarbete, kan han på begäran få sin rätt till delpension bedömd med
bortseende från bisysslan.
För tillämpning av första stycket förutsätts
1. att den försäkrade har utfört bisysslan varaktigt före arbetstidsminskningen,
2. att arbetstiden for bisysslan kan beräknas uppgå till i genomsnitt högst
tio timmar per arbetsvecka och ej ökas inför eller efter arbetstidsminskningen
i det huvudsakliga arbetet.
3. att inkomsten av bisysslan för år räknat kan antagas understign det
basbelopp enligt I kap. 6 lagen ( 1962:381) om allmän försäkring som gäller
vid årets början.

*

9 § Som försäkrads arbetstid före arbetstidsminskningen skall räknas hans
genomsnittliga arbetstid under den ettårsperiod som avses i 3 ~- Om det är
uppenbart att den arbetstiden väsentligt överstiger hans genomsnittliga
arbetstid under tre sådana perioder före arbetstidsminskningen. skall bortses
från den överskjutande arbetstiden.
Den försäkrades arbetstid efter arbetstidsminskningen skall beräknas med
hänsyn till hans antagna arbetsförhållanden under det följande året.
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10 § L!tllirs förviirvsarbetet efter arbctstidsminskningcn ej fortlöpande, iir den
försiikradc beriittigad till delpension endast om han under varje period av
högst tre månader arbetar under minst halva antalet dagar.
Niirmarc föreskrifter om förliiggningcn av försiikrads deltidsarbete får
meddelas av regeringen eller, efter regeringens bestiimmande, av riksförsäkringsverkct. Om synne:rliga skäl rnlar för det, får därvid även medges att
deltidsarbete inom visst yrke förWggs mera ojämnt under året än första
stycket tillåter.

Beräkning

al'

pension

Il § Delpcnsion fastställs till belopp som motsvarar 65 procent av den
försiikrades pensionsunderlag.
f'astställd del pension anknyts till basbeloppet och omriiknas vid förändring
av detta.

*

12 § För försäkrad som avses i 6 utgörs pensionsunderlaget av skillnaden
mellan hans normala förviirvsinkomst före arbctstidsminskningen och den
förvärvsinkomst som han efter arbetstidsminskningen kan antagas ha tills
vidare. Därvid tillämpas 8 och 9 s~. såvitt gäller 9 ~första stycket dock endast
första meningen. Skall inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet före
arbetstidsrninskningen beaktas, skall den inkomsten beräknas med ledning
av 13 ~ andra stycket.
Skillnaden mellan de förvärvsinkomster som avses i första stycket fär för år
räknat inte beräknas till högre belopp än skillnaden mellan vad som enligt 3
kap. 2 ~ lagen !1962:38\) om allmän försäkring utgör den försäkrades
sjukpenninggrundande inkomster före och efter arbetstidsminskningen eller
kunde ha fastställts som sjukpenninggrundande inkomster om försäkringskassan hade känt till samtliga förhållanden.
Avviker försäkrads inkomst väsentligt från vad som kan anses vanligt för
arbetet i fråga eller avviker hans inkomstbortfall väsentligt från vad som kan
motiveras med hänsyn till minskningen av arbetstiden, särskilda arbetsförhållanden eller förändrade arbetsuppgifter, skall vid beräkning av hans
pensionsunderlag bortses från sådana avvikelser. Har försiikrads arbetstid
beräknats med tillämpning av 9 ~ första stycket andra meningen, skall hans
inkomst före arbetstidsminskningen heaktas endast efter förhållandet mellan
sålunda beriiknad arbetstid och den arbetstid som skulle ha gmlt för honom
enligt styckets första mening.
13 § För försäkrad som avses i 7 ~ utgörs rcnsionsunderlagct av hiilftcn <JV
hans genomsnittliga förvärvsinkomst före arbctstidsminskningen. Överstiger den förviirvsinkomst. som han efter arhetstidsminskningen kan
antagas tills vidare ha, hälften av elen tidigare inkomsten, minskas pcnsionsunderlaget med hänsyn härtill. Vidare tillämpas 8 ~och 9 ~andra stycket vid
heriikningen av pensionsunclerlaget.
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Den försiikrades genomsnittliga fördrvsinkomst frire arbetstidsminskningen beräknas med ledning a\· dels de pensionspoäng för tilliiggspension
som han har tillgodoriiknats for de niirmaste tre åren före arbetstidsminskningen, dels det basbelopp som giillde vid arbetsticlsminskningen. Diir\'id
skall tilläggas en pensionspoäng för varje år. Har inkomsten n(igot år
understigit vad som motsvarar en pensionspoäng för året. skall i stiillet
tillgodoräknas motsvarande del av en pensionspoiing. I förekommande fall
skall tagas hiinsyn iiven till pensionspoiing som den försiikrade skulle ha
tillgodoräknats om han inte hade anmiilt undantagande fr[1n fiirsiikringen för
tilliiggspension eller hade underlåtit att erliigga tilläggspensionsavgift.
Fiir den som fiire arbetstidsminskningen under den eW\rsperiod snm avses
i J ~ förviirvsarbetacle enbart som anstiilld eller som uppclragstagare for vilken
ersättningen vid inkomsttaxeringen iir att hänföra till inkomst av tjiinst skall
inkomsten före minskningen beriiknas enligt 12 ~.

Ansökan och beslut om pension
14 § Ansökan om delpension skall göras skriftligen hos elen allmiinna

försiikringskassa hos vilken sökanden iir inskriven.
15 § Sökanden skall genom intyg eller annan utredning styrka de förhållanden som skall läggas till grund för pension, i den mån tillförlitliga uppgifter
inte redan finns tillgiingliga hos försäkringskassan. Skriftlig uppgift skall
avges på heder och samvete. Erkiind arbetslöshetskassa och länsarbetsnämnd
är skyldiga att biträda kassan med uppgifter som behövs i ärende enligt denna
lag.
I fråga om förviirvsarbete som anstiilld skall sökanden liimna särskilt intyg
från arbetsgivaren eller elen lokala arbetstagarorganisationen om sökandens
arbets- och inkomstförhållanden. Arbetsgivare är skyldig att utfärda intyg på
begiiran av den anstiillde och att bitriida försäkringskassan med andra
uppgifter som behövs i ärende om del pension. Bestämmelserna i delta stycke
gäller i tillämpliga delar iiven beträffande förvärvsarbete som uppdragstagare.
I fråga om annat förviirvsarbete iin som avses i andra stycket skall sökanden
famna siirskilt intyg från revisor. hokforare. företagar-eller yrkesorganisation.
kommun;il förtroendeman eller annan som viil kiinncr sökandens arbets- och
inkomstförhållanden. Intyg skall avges på heder och samvete. Intyg från
någon sökanden närstående som avses i 36 kap. 3 ~ rättegångsbalken beaktas
inte.
16 ~Del pension utges månadsvis och får inte beviljas för längre tid tillbaka iin
tre månader före ansökningsmånaclen.
Beslut om delpension skall gälla tills vidare. om ej annat föranleds av elen
försiikrades ansökan eller övrig utredning i iirenclet.
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17 § Arcndc om delpension skall i försäkringskassa avgöras av pcnsionsdelegation enligt 18 kap. 20-22 *~ lagen (1962 :381) om allmän försiikring
I. om 8 ~ skall tilliimpas,
2. om iirendct är av vidlyftig eller svår beskaffenhet eller

3. om tjiinstcman hos forsäkringskassan finner skiil föreligga mot bifall till
pcnsionsansökan.
Första sty1.:ket gäller ej i den mån pensionsansökan skall avslås på grund av
att sökanden
1. inte uppfyller föreskrivna villkor om viss ålder, tio års pensionsgrundande inkomst för tilläggspension eller bosiittning i Sverige,
2. uppbär allmän förtids- eller ålderspension för tid som ansökan avser
eller

3. ansöker om delpcnsion för längre tid tillbaka iin som får beviljas.
När pensionsdelegation avgör ärende enligt denna lag skall i stället för två
av riksförsäkringsvcrket utsedda läkare ingå två av arbetsmarknadsstyrelsen
utsedda ledamöter. Av dessa skall den ene representera länsarbetsniimnden
och den andre ha särskild erfarenhet av ärenden om arbetslöshetsförsäkring
och utses efter förslag av de erkända arbetslöshetskassornas samorganisation.

Omprörning och besvär
18 §Beslut om delpension skall omprövas om ändring av betydelse har skett i

de förhållanden som låg till grund for beslutet. Närmare bestiimmelser om
omprövning får meddelas av regeringen eller, efter regeringens bestiimmande, av riksförsäkringsverket. Därvid får även meddelas särskilda bcstiimmclser om omprövning med anledning av retroaktivt verkande löneavtal.
Den som uppbär delpension är skyldig att omedelbart underrätta försäkringskassan om Undring som kan leda till att pensionen minskas eller drages
in. Försäkringskassan skall i den utsträckning det skäligen påkallas sjiilvmant
inhämta uppgifter om den pensionsberättigades arbets- och inkomstförhållanden. Försäkringskassan har också rätt att vid hehov kontrollera den
pensionsberättigades arbetsförhållanden genom besök hos honom av någon
som kassan har givit sådant uppdrag. I ärende enligt denna paragrafgäller 15

*

i tillämpliga delar.
Föreligger sannolika skäl till att delpension skall dragas in eller minskas. får
pensionen helt eller delvis innehållas intill dess slutligt beslut har fattats.
19 § Har niigon genom oriktig uppgift eller försummelse av uppgifts- eller
anmälningsskyldighet eller på annat sätt förorsakat att del pension har utgått
obehörigen eller med för högt belopp eller har någon eljest uppburit
del pension obehörigen eller med för högt belopp och skäligen bort inse detta,
tillämpas bestämmelserna om återbetalningsskyldighct i 20 kap. 4 ~ lagen
(I 962:381) om allmän försäkring.
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20 ~ Best;immelserna i 20 kap I0-- U ~~lagen (I %2:381) om alhniin förs;ikring
om iindring av bi:slut samt talan mot allmiin försiikringskassas och förs;ikringsriitts beslut tilUmpas iiven i iirende enligt denna lag.
Beslut i iirende enligt denna lag liinder omedelbart till eflerriittelse, om ej
annat anges i beslutet eller bestiims av domstol som har att pröva
beslutet.

Öniga ht'stämrnelser
21 *För finansiering av delpcnsionsförsiikringen erliiggcr arbetsgivare årligen

avgift enligt de grunder som anges for socialförsiikringsavgift till sjukförsiikringen i 19 kap. I ~ lagen(f962:381 )om allmiin försiikring. Avgift er!iiggs med
0,50 procent av avgiftsunderlagel.
Den som under året har haft inkomst av annat förviirvsarbete enligt 11 kap.
3 ~ lagen om allmiin försäkring erliigger avgift till delpensionsfrirsiikringen
enligt de grunder som anges för socialförsiikringsavgift till folkpensioneringen i 19 kap. 3 ~ samma lag och efter procentsats som anges i forsla
stycket.
1 fråga om debitering och uppbörd av avgifterna gäller lagen ( 1959:552) om
uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmiin försäkring, m. m. och
uppbörd slagen ( 1953:272). Avgifterna skall ing;'\ till en fond, som förvaltas av
ri ksförsiikrings verket.

*

22 Arbetsgivare och uppdragsgivare som underlåter att utfärda intyg eller
fullgöra annan uppgiftsskyldighet enligt 15 andra stycket eller 18 andra
stycket döms till böter. Till samma straff döms den som underlåter all
fullgöra anmiilningsskyldighet enligt 18 ~andra stycket eller som uppsåtligen
eller av grov oaktsamhet lämnar oriktigt meclclelancle i uppgift enligt denna
Jag. om inte giirningen är belagd med straff i brottsbälken.

*

*

*

B Hestiimmelserna i 16 kap. 12 ~och 20 kap_ 5, 6 och 8 ~~lagen (f 962:381 l
om allmiin törsiikring om utbetalning till annan iin den pensionsberälligack,
preskription, utmiitningsförbucl och uppgiftsskyldighet beträmrnde den som
iir omyndigforklarad tilliimpas iiven i fråga om dclpension.
24 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, riksförsäkringsvcrket
rnr meclclela föreskrifter fc..ir verkställighet av denna lag. Meddelas sådana
föreskrifter av riksförsiikringsvcrkel, skall verket samråda med en central
pensionsdelegation, vars ledamöter utses av regeringen.

I. Denna lag triider i kraft den I januari 1980. clii lagen ( 1975:380) om
delpensionsforsäkring skall upphöra all giilla. Den upph;ivda lagen giiller
dock fortfarande i fråga om dclpension vid arbetsticlsminskning som första
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gången har skett före den 1 januari 1980. i den mån ej annat följer av
föreskrifter som meddelas av regeringen eller. efter regeringens bestämmande. av riksförsäkringsverket. I nu nämnda fall skall dot:k i tillämpliga
delar gälla 14-20 och 22-24 ~~ denna lag utan hinder av motsvarande
bestämmelser i den upphävda lagen. Den lagen gäller även i fråga om
socialförsäkringsavgift som belöper på tid före den I januari 1980.
2. Beslut om del pension enligt denna lag från och med ikrafttriidandet får
fattas från och med elen 1 oktober 1979. Del pension får därvid heviljas även i
fall dä. elen försäkrade första gången har minskat sin arbetstid under fjärde
kvartalet 1979. Detta gäller även om denne vid arbctstidsminskningen inte
hade fyllt 60 år men gör det senast i januari 1980.
J. Förekommer i lag eller anmm författning hiinvisning till föreskrift som
har ersatts genom hest~immclse i denna lag. tilhimpas i s@let den nya
bestämmelsen.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring
Hiirigcnom föreskrivs att 2 rn.:h 11 *~ lagen ( 1975:380) om delpensionsfårsiikring skall ha nedan angivna lydelse.
N111•arande

~rdcls<'

Föreslagen lrcle/sc

") s
'
iir

FörS:ikrad enligt denna lag
arbetstagare, som i sådan egenskap
uppfyller arbetsvillkoren enligt lagen
(]977:370l om arbetslöshetsli.irsiikring eller lagen I 1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd och som
Iran och med det kalenderår varunder han fyllt 45 är tillgodoräknats
pensionsgrundande inkomst lll' ansriillning enligt 11 1'ap. lagen
( 1962:381) om allmän försäkring
under minst tio år.

Försiikrad enligt denna lag iir
arbetstagare. som i sådan egenskap
uppfyller arbetsvillkoren enligt lagen
11977:370) om arbetslöshetsforsiikring eller lagen I 1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd och som
från och med det kalenderår varunder han fyllt 45 år tillgodoriiknats
pensionsgrundande inkomst enligt
11 kap. lagen ( 1962:381) om allmiin
försäkring under minst tio år.

11 ~
Närmare föreskrifter för verkstiilligheten av denna lag meddelas av
regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, av riksfårsäkringsverket.
Utfärdas s<\dana föreskrifter av riksförsiikringsverket skall verket före
utfi.irdandet rådgöra med en central pensionsdelegation. Beslut om tillsiittande av en sadan pensionsdelegation meddelas av regeringen.
Fiircskri/icr som meddelas cnligr
.fiirs1a s1ycke1 .fi1r 111an hänsrn 1il/ 3
kap. 5 1' andra slrckct.fiirsta meningen
lagen I I 962:38 I) om al/111än/örsiikri11g
a1·s1' cil"en beräkning m· de/pension i
samhancl mrcl re1roak1ir1 1·1•rkanclc
liineal't al.

Denna lag träder i kraft, st1vitt avser 11 ~,två veckor efter den dag då lagen
enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och
i övrigt den I juli 1979. De nya hestiimmelserna i 2 ~ tilliimpas i fråga om
delpcnsion vid arbetstidsminskning som har skcu efter ikrafttriidandct.
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3 Fiirslag till
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

*

1-Wrigenom IOreskrivs att 3 kap. 5 och 11 kap. 7 ~ lagen ( 1962:381 J om
allm~in försiikring: 1 skall ha ned<.Jn angi\"na lydelse.
N111•arande

~vdC'lse

Fiircslagen lydelse

3 kap.

*

5
Allmän försäkringskassa skall i samband med inskrivning av försiikrad
besluta angående den försäkrades tillhörighet till sjukpenningförsäkringen. I
fråga om försäkrad som avses i I första stycket skall kassan samtidigt
fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Av beslutet skall
framgå i vad mån sjukpenninggrundande inkomst är att hänföra till
anställning eller till annat förvärvsarbete. Beslut om tillhörighet till sjukpenningförsäkringen skall omprövas
a) när till kassans kännedom kommit att försäkrads inkomstförhållanden
undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek,
b) niir undantagande som avses i
bl niir undantagande som avses i
2 första stycket sista punkten blir 2 första stycket sista punkten blir
giltigt eller upphör all äga giltighet, giltigt eller upphör att iiga giltighet.

*

*

*

sam!

c) när förtidspension enligt denna
lag beviljas den försiikrade eller
redan utgående sådan pension ändras med hiinsyn till ändring i den
försäkrades förmåga eller möjlighet
att bereda sig inkomst genom arbete.

c) när förtidspension enligt denna
lag beviljas den försiikrade eller
redan utgående sådan pension ändras med hiinsyn till ändring i den
försäkrades förmåga eller möjlighet
att bereda sig inkomst genom arbete,
sam!
d) när de/pmsion enl~~r särskild lag
hevilias den Jiirsäkracle eller redan
urgdenclc sådan pension ändras mccl
hiinsrn rill ändring i den .fiirsäkrades
arhcrs- och inkoms!fiirhdllandcn.

Ändring skall i fall som avses i första stycket a) ej ske förriin trettio dagar
efter det försäkringskassan fått kännedom om inkomständringen. Ändring
skall i annat fall ske så snart anledning till ändringen uppkommit eller, i fall då
sjukpenningförsäkring enligt 1 §andra stycket skall upphöra på grund av att
elen försäkrades make eller någon med vilken den försiikracle varit gift eller
har eller har haft barn avlider, vid Giirde månadsskiftet efter dödsfallet.
I

Lagen omtryckt 1977:630.
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li"ircslagen ll'dclsc

Numrande lwlelse

Under tid då försäkrad efter förmedling av arbetsmarknadsmyndighet eller
arbetsvårdsorgan hos kommun eller landstingskommun undergår arbetsprövning, yrkesutbildning eller arbetsträning skall fastställd sjukpenninggrundande inkomst ej sänkas, med mindre sådant fall är för handen som
avses i första stycket b)eller c)cller, vad angår arbetsträning, denna pågått sex
månader.
11 kap.

H
Försäkrad äger göra anmälan om
undantagande från försäkringen såvitt angår inkomst av annat
förvärvsarbete. Har sådant undantagande skett, skall vid beräkning av
pensionsgrundande inkomst för den
försäkrade för tid efter ingången av
året näst efter det då anmälan gjordes
hänsyn icke tagas till inkomst av
annat förvärvsarbete.

Förs(ikrad äger göra anmälan om
undantagande från försäkringen såvitt angår inkomst av annat
förvärvsarbete. Har sådant undantagande skett. skall vid beräkning av
pensionsgrundande inkomst för den
försäkrade för tid efter ingången av
året näst efter det då anmälan gjordes
hänsyn icke tagas till inkomst av
annat förvärvsarbete eller rill de/pension som m·ses i 2 _,1· /örsra styckcr h).

Anmälan som i första stycket sägs må återkallas av den försäkrade med
verkan från nästa årsskifte, dock tidigast från det som inträfTar sedan
undantagandet ägt giltighet i fem år. Har anmälan återkallats. äger den
försäkrade ej ånyo göra dylik anmälan.
Anmälan eller återkallelse skall, där den försäkrade är omyndig, göras av
förmyndaren. som därvid har att visa att den försäkrade samtycker till
åtgärden.
Anmälan av försäkrad, som är gift, är utan verkan, om icke hans make
samtycker till undantagandet. Är maken omyndig eller bonovarande.
ankommer det på förmyndare eller god man att lämna samtycke. Särskilt
samtycke är ej erforderligt, om den försäkrade är förmyndare eller god man
för sin make. Vägras samtycke. äger riksförsäkringsverket medgiva undantagande!, om särskilda skäl föreligga.
1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser 3 kap. 5 ~.två veckor efter den dag
då lagen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och i övrigt den 1 januari 1980.
2. Anmälan som avses i 11 kap. 7 ~första stycket får utan hinder av andra
stycket samma paragraf återkallas före utgången av år 1979 med verkan från
och med ingången av år 1980.
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4 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370)
Härigenom föreskrivs att anvisningarna till 41 b
skall ha nedan angivna lydelse.

~

kommunalskattelagen

(I 928:370)

Nuvarande (vdelse

Föreslagen (vdelse

Am·isningar
till 41
Med q;cnavgiftcr förstäs sjukförsiikringsavgift enligt 19 kap. 2 ~
lagen () 962:381) om allmiin försiikring, socialförsiikringsavgift till folkpensioneringen och tilliiggspensionsavgift enligt 19 kap. 3 ~samma
lag, avgift enligt 7 kap. 2 ~ tredje
stycket lagen () 976: 380) om arbetsskadeförsäkring samt avgift enligt
lagen ()968:419) om allmän
4
arbetsgivaravgift.

*

b ~I
Med egenavgifter förstas sjukförsiikringsavgift enligt 19 kap. 2 ~
lagen (1962:381) om allmän försäkring. socialförsiikringsavgift till folkpensioneringen och tilläggspensionsavgift enligt 19 kap. 3 ~samma
lag, avgift enligt 7 kap. 2 tredje
stycket lagen ( 1976:380) om arbctsskadell:irsäkring, avgiji enlig! 21 §
andra s1yc/.:e1 lagen (!979:000) om
de/pensionsförsäkring samt avgift enligt 4 ~ lagen (1968:419) om allmän
arbetsgivaravgift.

*

Avdrag medges för egenavgifter som påförts såsom slutlig skatt. Har
skattskyldig för det beskattningsår till vilket avgifterna hänför sig medgivits
schablonavdrag enligt punkt 2 a av anvisningarna till 22 ~ och punkt 9 a av
anvisningarna till 29 ~. medges dock avdrag endast för det belopp varmed
egenavgifterna överstiger schablonavdraget. Om schablonavdrag för visst
beskattningsår medgivits med belopp överstigande summan av de egenavgifter, som påförts såsom slutlig skatt för samma beskattningsår, skall
skillnadsbcloppet tagas upp som intäkt.
Avdrag medges iivcn för egenavgifter som har påförts såsom tillkommande
skatt samt för belopp varmed medgivet schablonavdrag för visst beskattningsår har reducerats i samband med iindring av taxeringen. Som intiikt
upptages egenavgifter, som restituerats, avkortats eller avskrivits, samt
helopp varmed schahlonavdrag for visst heskattningsår i samband med
iindring av taxeringen medgivits utöver tidigare åtnjutet schablonavdrag.
Belopp som - efter beaktande i förekommande fall av tidigare medgivet
schahlonavdrag - ~ir avdragsgillt eller skattepliktigt enligt andra eller tredje
stycket hiinföres till det beskattningsår under vilket slutlig eller tillkommande skatt har påförts eller restitution, avkortning eller avskrivning har
I

Senaste lydelse 1977:279.
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skett. Har schablonavdrag medgivits eller har tidigare medgivet schablonavdrag ändrats, skall, såvida taxeringsåtgärden icke föranleder oh1räkning av
egenavgifterna för beskallningsåret i fråga, avdraget eller intäkten hiinföras
till det beskattningsår under vilket beslutet angaende taxeringsåtgärden har
meddelats.
Har den skattskyldige antingen brukat en eller !lera jordbruksfastigheter
eller bedrivit en eller flera rörelser under det beskattningsår som anges i fjärde
stycket, skall i nämnda stycke avsett avdragsgillt eller skattepliktigt belopp
hiinföras till den förviirvskiilla som ger störst underlag för beräkning av
schablonavdrag. Har den skattskyldige under nämnda beskat!ningsår både
brukat jordbruksfastighet och bedrivit rörelse, fastställes i fi.irsta hand det
inkomstslag inom vilket underlaget för avdrag är störst. Inom detta
inkomstslag hän föres avdrag eller intäkt till den förviirvskälla som ger störst
underlag. Har den skattskyldige under beskattningsåret varken brukat
jordbruksfastighet eller bedrivit rörelse. medges avdraget såsom allmänt
avdrag enligt 46 2 mom. medan int~ikten upptages såsom intäkt av tillfällig
förvärvsverksamhet.

*

Denna lag träder i kraft två veckor elier den dag. då lagen enligt uppgift oå
den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. och tillämpas första
gången vid 1981 års taxering.
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5 Förslag till
Lag om ändring i uppbördslagen (1953:272)
1-Wrigenom föreskrivs att I ~- 2 ~ 4 mom., 3 ~ I mom. och 27
uppbördslagen ( 1953:272) 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nurnrandc zl'(/C/sc

~

I mom.

Fiires/agen lrtle/sc

1 *~
Med skatt tlkstås i denna lag. diir
Med skatt förstås i denna lag, där
icke annat angives, statlig inkomst- icke annat angives, statlig inkomstskatt, statlig förmögenhetsskatt, ut- skatt, statlig förmögenhetsskatt, utcrsiittningsskatt,
sk il"tningsskatt.
crsrittningsskatt' sk ift n ingsskatt,
kommunal inkomstskatt, landskommunal inkomstskatt, landstingsmcdel, s1'ogsvårdsavgifter, så- tingsmedel, skogsvårdsavgifter, sådana sociallOrsrikringsavgilier till dana socialförsäkringsavgifter till
folkpensioneringen och tilliiggspenfolkpensioneringen och tilliiggspensionsavgifter som avses i 19 kap. 3 ~ sionsavgifter som avses i 19 kap. 3
lagen om allm:in forsäkring, sjukförlagen om allmän försäkring, sjukförsiikringsavgifter enligt 19 kap. 2 S siikringsavgifter enligt 19 kap. 2 S
sistnrimncla lag. arbetsskadeförsiik- sistnämnda lag, arhctsskadeförsiikringsavgifter enligt 7 kap. 2 S tredje ringsavgifter enligt 7 kap. 2 tredje
stycket lagen ( 1976:380) om arbcts- stycket lagen ( 1976:380) om arbetsskadc!Orsiikring, sådana arbetsgivar- skacleförsiik ring, de/pensions/örsäkavgifter enligt lagen om uppbörd av ringsm·gi/ier enligt 2 I § andra stycket
vissa avgifter enligt lagen om allmiin lagen ( 19 79:000) 0111 delpcnsions/iirli:irsiikring, m. m., avgirter enligt säkring, sådana arbetsgivaravgifter
lagen om allrniin arbetsgivaravgift enligt lagen om uppbörd av vissa
och enligt htgen om avgift fcir avgifter enligt lagen om allmän
Rirsiikring, m. m., avgifter enligt
sjöfolks pensionering vilka icke upplagen om allmän arbetsgivaravgift
biiras av riksförsiikringsverket, skattetilliigg eller förseningsavgift enligt och enligt lagen om avgift för
taxeringslagen, iivensom annuitet å sjöfolks pensionering vilka icke uppbäras av riksforsiikringsverket. skatavclikningslån.
tetilliigg eller förseningsavgift enligt
taxeringslagen, iivensom annuitet å
avdikningslån.
Regeringen mil, om särskilda omstiindigheter diirtill föranleda, föreskriva
an i samband med uppbörden av skatt må uppbäras jämväl annan avgift än
si'ldan som i första stycket s~igs. Har dylik föreskrift meddelats skall, dUr icke
annat angivits, vad i denna lag stadgas angående skatt äga motsvarande
tilWmpning bctriiffande avgift som med foreskril"ten avses.

*

*

1

Lagen omtryckt 1972:75. Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:771.
lydelse I 978:201.
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H
4 mo m. 1 Skath.:reduktiun <ltnjutes
av ogift skallskyldig, som har hemn1<1n1ramle h<trn under 18 är, och av gift
skattskyldig, vars make saknar taxerad inkomst enligt lagen ( 1947:576) um
statlig inkomstskatt, med 1 800 krnn()r,
av gift skallskyldig, vars make har taxerad inkomst enligt n~imnda lag som
understiger 4 500 kronor, med 40 pnJL-.::nt av det belopp som motsvarar
skillnaden mellan 4 500 kronor och den taxerade inkomsten.
I la gifta skallskyldiga var l(ir sig till statlig inkomstskall taxerad inkomst,
som understiger 4 500 J..ronur, [nnjutes skattereduktion endast av den som
har den högst<t taxerade inkomsten ..:\ro de taxerade inkomsterna lika stora,
tillkommer skattereduktion den ~ildre av de skattskyldiga.
Skattereduktion enligt första stycket [Itnjutes endast av skattskyldig, som
varit bl)Sall hiir i riket under n{1gon del av beskattningsåret. För gift
skattskyldig giiller dessutom följande. För all skallereduktion skall få
åtnjutas, skall maken ha varit hnsall hiir i riket under någon del av
beskattningsåret. Avser makens hosiittning hiir i riket större delen av
heskattningsttret, sker skallerecluktionen enligt första stycket. Avser makens
hosiillning hiir i riket endast en mindre del av beskattningstiret. åtnjuter elen
skattskyldige skallereduktion, nm maken saknar taxerad inkomst enligt
lagen om statlig inkomstskatt, med 900 kronor, och om maken har taxerad
inkomst enligt niimnda lag som understiger 2 250 krnnor, med 40 procent av
det belopp som motsvarar skillnaden mellan 2 250 kronor och den taxerade
in kom sten.
Vid tilliimpningen av bestiimmelserna i första, andra och tredje styckena
skall som taxerad inkomst anses iiven under heskallnings[1ret uppburen
beskattningsbar inkomst enligt lagen I 1958:295) om sjiimansskall samt enligt
1 ~ 2 1110111. niimnda lag skattepliktig dagpenning. Skallereduktion som
tillkommer skattskyldig enligt niimnda bcstiimmclser skall minskas med en
tolftedel för varje period om trellio dagar, för vilken den skallskyldige
uppburit inkomst som förut niimnts.
Skattereduktion sker icke i fråga
Skallereduktion sker icke i fraga
om statlig förmögenhetsskatt, soci- om statlig förmögenhetsskatt, socialfiirs~ikringsavgift till folkpensioalförsiikringsavgif't till l\ilkpensioneringen enligt 19 kap. 3 ~ lagen
neringen enligt 19 kap. 3 ~ lagen
\ 1962:381) om allmiin fl:irsiikring,
11962:381) (llll allmiin fiirsiikring.
tilliiggspensionsavgi n. sj ukförsiikt il liiggspensionsavgi ft, sjuk forsiikringsa\·gi ft, arbetsskadefrirsiik ringsringsavgi ft. arhctsskadeförsiik ringsavgift. arbetsgivaravgift. allmiin aravgi n' delpe11sio11.\/hrsiikri11gsargili.
betsgivaravgil't, a\·gift for sjöfolks arbetsgivaravgift. allmiin arbctsgi3 Senaste

lydelse 1978:201
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pl.'nsionering nch förseningsavgift
l.'nligt taxeringslagen samt annuitet å
avdikningsl[m.

varavgift. avgift för sjöfolks pensionering och forseningsavgift enligt
taxeringslagen samt annuitet ii avdi k ningsl~in.
Ikst:immelserna om skatteredukti1lll iakttagas vid debitering av slutlig
skatt, tillkommande skall och preliminiir B-skall samt vic.J foststiillande av
prcliminiir A-skatt. Öretal som uppkommer vid beriikning av skattereduktion bortfaller.

m n m. 4 I den omfanning
nedan angives skall skattskyldig
utgi.ira preliminiir skall med belopp,
vilket sä n:ira som miijligt kan
antagas motsvara i den slutliga
skatten ingående statlig inkomstskall, statlig förmögenhetsskall, socialförsiikringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 ~ lagen
l 1962:381) om allmiin försiikring,
tilliiggspensionsavgift, sjukförsiikringsa ,·gift, arbetsskadeförsiikringsavgift, avgift enligt 4 ~ lagen om
allmiin arbetsgivaravgift, kommunal
inkomstskatt och landstingsmedel.

1 m o m . I den om faltning nedan
angives skall skallskyldig utgöra
prcliminiir skatt med belopp, vilket
så niira som möjligt kan antagas
motsvara i den slutliga skatten ingående statlig inkomstskatt, statlig
förmögenhetsskatt,
social ltirsiikringsavgi ft till folkpensioneringen
enligt 19kap.J ~lagen(l962:38l)om
allmän f'örsiikring, tilliiggspensionsavgift, sjukförsiikringsavgift, arbetsskadeförsiikringsavgi fl, de/11ensio11sfiirsäkringsm·gi/i. avgift enligt 4 ~
lagen om allmän arbetsgivaravgift,
kommunal inkomstskall och landstingsmedcl.

27*
mo m .5 Utriikning av de siirskilda skatteposter som ingå i slutlig skall
samt debitering av s[1dan skatt sker med ledning av uppgifter i taxeringsliingd
eller annat beslut om taxeringen. I övrigt iakttages:
att för skattskyldiga, som avses i 10 ~ 1 mom. lagen om statlig inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tillämpning av det procenttal av grundbeloppet, snm faststiillts att giilla for den prel iminiira skatt, vilken skall avräknas
mot den ifriigavarande slutliga skatten:
att kommunal inkomstskatt och landstingsmeclel uträknas med ledning av
den utdebitering för skattekrona och skatteöre som för inkomståret giiller i
beskattningsorten:
att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel utr~iknas i en gemensam
post, diirvid skallebeloppet vid öretal över femtin avrundas uppåt och vid
annat iiretal avrundas nedåt till helt krontal:
4

Senaste lydelse I '>77:281.
'Senaste lyd..: Ise I CJ77:28 I.
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att skogsv;irdsavgift utr:iknas med tiJJ:impning av uet promilletal, som
enligt vad diirnm siirskilt iir stadgat bestiimts for det ar da den slutliga skatten
debiteras;
all tilliiggspensionsavgift utriiknas med tilliimpning av den f'ör inkomståret
fastsliillda procentsatsen frir avgiftsuttaget, därvid öretal bortl~1ller:
att kommunal inkomstskall och landstingsmedel debiteras med belopp
som utriik nats av lokal skattemyndighet i det fögderi diir bes katt ni ngsorten iir
beHigen:
att i I ~ om flirnliild sjukfl.irsiikringsavgift debiteras enligt 19 kap. lagen om
allmiin IOrsiikring pä grundval av uppgifter om försiikringsförhållanden som
liim nas av al I miin försiik ringskassa:
att socialförsiikringsavgift till fölkpensioneringen sävitt giiller person med
inkomst av annat flirviirvsarbcte iin anstiillning debiteras med tilliimpning av
hestiimmelserna i 11 kap. 4 ~ samt 19 kap. 3 och 4 a
lagen om allmiin
forsiikring:
att i I omförmiild arbetsskadcförsiikringsavgift debiteras med ledning av
hestiimmelserna i 7 kap. 2 ~ tredje stycket lagen ( 1976:380) om arbctsskadeförsiikring:

**

*

att i I ,,1· on1/iirmälcl dl'lpension.~/iir
säkringsm•gifi debiteras med ledning
ar

hl'stämmelscma

i

21 § andra

s~rcke1 lagen (197'1:000) om delpen-

*

si<1t1!!fiirsäkri11g;

att i I omförmiilda arbetsgivaravgifter debiteras i en gemensam post:
sa ml
att i I omförmiild annuitet eller. därest skattskyldig har att erliigga nera
annuiteter, summan av dessa påforcs i helt antal kronor, diirvid öretal
bon faller.

*

Denna lag triider i kraft tvä veckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på
den utkommit från trycket i Svensk Rirfattningssamling.

2 Riksda?,en 1978179. I samt. Nr 69
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regcringssarnrnanträde
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Närrnrande: statsministern Ullsten. ordförande. och statsråden Sven
Romanus, Mundcbl). Wikström. friggcho. Wirten. lluss, Rodhc. Wahlberg,
Hansson, Enlund. Lindahl. Winther. De Cieer. Cars, Gabriel Romanus.
Tham. Bondestam
Föredragande: statsrådet Gabriel Rnmanus

Proposition om delpension för egenföretagare m. m.

1 Inledning
Som ett led i det system med rörlig pensionsålder som infördes den I juli
1976 fick arbetstagarna en helt ny socialförsäkring för delpension i kombination med deltidsarbete (prop. 1975:97. Stu 1975: 15, rskr 1975:222).
Inom ramen för ett uppdrag av regeringen att följa och redovisa erfarenheterna av delpensionsförsäkringen har riksförsiikringsverket i december
1977 överlämnat rapporten (Os S 1977:9) Översyn av delpensionsförsäkringen. Rapporten innehåller bl. a. förslag att försäkringen skall sträckas ut till
egenföretagare rn:h uppdragstagare och således i princip omfatta alla förvärvsarbetande.
Efter remiss har yttranden över rapporten avgetts av försiikringsdornstolen, försäkringsinspektionen, riksrevisionsverket, riksskatteverket, statens
avtalsverk, statens pcrsonalpensionsverk, arbetsrnarknadsstyrelsen, Försäkri ngskasseförbu ndet, Landst ingsförbu ndet. Svenska korn rn u nförbundet,
Svenska arbetsgivareföreningen !SAF), Landsorganisationen i Sverige (LO).
Tjänstemännens centralorganisation <TCO), Lantbrukarnas riksförbund,
Svenska företagares riksförbund, Svensk industriförening, Sveriges hantverks- och industriorganisation. Sveriges köprnannaförbund. Pensionärernas
riksorganisation. Sveriges folkpensionärers riksförbund. Svenska personalpensionskassan, Kooperationens pensionsanstalt, Svenska förs~ikringsbolags
riksförbund och Folksam. LO och Försäkringskasseförbundet har bifogat
yttranden som de har inhämtat. Yttrande har dessutom kommit in från
Arhetslöshetskassornas sarnorganisation.
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2 Gällande bestämmelser m. m.
2.1 Allmänt om delpensionsförsäkringen
Socialförsiikringens pensionssystem har sedan elen I juli 1976 en rörlig
pensionsålder mellan 60 och 70 år. Systemet omfattar tre olika förmånsformer. niimligcn dels förtidspension från folkpensioneringen och förs~ikringen
för tilliiggspcnsion (ATP), dels förtida eller uppskjutet uttag av hel eller halv
ålderspension från folkpensioneringen och ATP och dels en ny försiikring för
del pension i kombination med deltidsarbete (prop. 1975:97, Stl: 1975: 15. rskr
1975:222). Försiikringarna administreras av riksförsäkringsverket och de
allmänna försäkringskassorna.
Delpensionsförsäkringen syftar till att ge möjlighet till en mjuk övergång
från arbete till ålderspensionering genom att arbetsinsatsen trappas av under
de sista yrkesverksamma åren. Förs~ikringen gäller vid deltidsarbete mellan
60 och 65 års ålder och ersätter i princip 65 '.!6 av inkomstbortfallet till följd av
arbetstidsminskningen. Den försäkrades sammanlagda inkomster efter skatt
motsvarar därefter i allmänhet 85-90 % av tidigare inkomst vid heltidsarbete.
Uttag av delpension reducerar inte ålderspensionen vid 65 års ålder, och
del pension räknas som pensionsgrundande inkomst för ATP. Försäkrad som
vill fortsätta med deltidsarbete efter 65 års ålder kan då ersätta del pensionen
med uttag av halv ålderspcnsion tills han fyller 70 ttr.
Den lagstadgade del pensionen ger kompensation för inkomst bortfall inom
löneskiktet upp till 7,5 basbelopp (88 500 kr. år 1978). För ytterligare
löncbortfall har genom kollektivavtal träffats överenskommelse om kompletterande del pension för stats- och kommunanstmlda samt för privatanställda
som omfattas av industrins tilläggspensionsplan (ITPl.
Delpensionsförsäkringen är fristående från pensionssystemct enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring, AFL (omtryckt 1977:630. iindrad senast
1978:412). De grundläggande bestämmelserna finns i en särskild lag
(1975:380) om delpensionsförsäkring, DPL (ändrad senast 1978:32). Den kan
ses som en ramlag, och närmare föreskrifter meddelas av riksförsäkringsverket. Verket rådgör därvid med en central pensionsdelegation som regeringen
tidigare har knutit till verket och i vilken ingår företrädare för bl. a.
arbetsmarknadens parter. Sådana närmare föreskrifter har utfärdats i riksförsäkringsverkcts cirkulär nr 6/ 1976 med anvisningar rörande delpensioneringen. Anvisningarna innehäller under fem punkter både utdrag av
delpensionslagens förarbeten och riksförsäkringsverkets närmare bestämmelser. I den följande beskrivningen av försäkringsreglcrna återges även det
mesta av myndighetsanvisningarna.

2.2 Personkretsen - \·illkor för försäkring
Delpensionslagen gäller alla arbetstagare i allmän eller enskild tjänst som
har inkomst av anställning enligt AFL (2 *och första punkten av anvisning-
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arnal. Försäkringen omfattar<.färemot i princip inte rörelseidkare, lantbrukare
eller andra självstiindiga yrkesutövare och inte heller förtroendemiin eller
övriga som förvärvsarbetar i uppdrag för annans riikning.
Som lagstadgat försiikringsvillkor gäller bl. a. att arbetstagaren uppfyller
det s. k. arbetsvillkoret enligt lagen (1973:370) om arbetslöshetsförsäkring
Wndrad senast 1978:228) eller lagen (]973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd (;indrad senast 1978:229). Villkoret garanterar att den försäkrade har en
aktuell anknytning till förv;irvslivet och innebär i princip att han under en
ramtid av tolv månader omedelbart före delpensioneringen skall ha arbetat
som anstiilld i minst fem månader. Diirvid tas enligt anvisningarna normalt
bara hänsyn till månad då han har arbetat minst tio dagar och minst 70
timmar. Med förviirvsarbete jämst;ills i dessa sammanhang visst hemvårdsarbete, arbetsmarknadsutbildning eller föräldraledighet vid barns födelse
under högst två månader, semester och annan ledighet med bibehållen lön.
När den försäkrades ramtid hestiims, inräknas i princip inte tid med
arbetshinder på grund av sjukdom, vuxenutbildning <inkl. arbetsmarknadsutbildning o. d.l, nykterhets- eller kriminalvård, vård av barn som inte har
fyllt två år eller ersättningsbar arbetslöshet (s. k. överhoppningsbar tid).
Delpensioneringen omfattar enbart anstiillda som har en längre yrkesverksam tid bakom sig. Därför förutsiitter delpensionslagen att man fr. o. m.
45 års ålder har tillgodoräknats ATP-grundande inkomst av anställning för
minst tio år. För året närmast före delpensioneringen kan enligt anvisningarna vid behov ber;iknas en preliminär pensionsgrundande inkomst. Det bör
här nämnas att den som har inkomst av annat förvärvsarbete än anställning
kan undanta inkomsten från A TP:s förmåns- och avgiftssystem genom en
anmUlan hos försäkringskassan enligt 11 kap. 7 ~ AFL.

2.3 Närmare förutsättningar för pension
Riitt till delpension har i Sverige bosatt försäkrad som minskar sitt arbete
som anställd med i genomsnitl minst fem timmar per arbetsvecka och
därefter har deltidsarbete med i genomsnitt minst 17 timmar i veckan (3 ~
första stycket). Det tidigare arbetet behöver inte ha varit heltidsarbete, men
måste till följd av nyssnämnda bestämmelser ha utförts under minst 22
timmar per arbetsvecka.
Enligt andra punkten av anvisningarna skall den försiikrade anses utföra
deltidsarbete endast om hans sammanlagda nya arbetstid understiger
ordinarie heltid i arbetet med minst fem timmar i genomsnitt per arbetsvecka.
Beträffande yrken med siirskilda arbetstidsförhållanden förutsätts arbetstiden bli berliknad i samråd med den försäkrades arbetslöshetskassa eller
länsarbetsn;imnden. I fråga om deltidsarbetet fordras vidare i princip att
arbetet anordnas så, att arbetstagaren utför något arbete åtminstone varannan
månad. Undantag kan dock medges om det är motiverat av särskilda
arbetsförhållanden i det enskilda fallet.

Prop. 1978179: 69

21

Arbetstidsminskningen beriiknas genom jämförelse mellan arbetstagarens
genomsnittliga arbetstid i timmar per arbetsvecka före och efter övergången
till deltidsarbete. Enligt anvisningarna skall beräkningen av arbetstiden före
minskningen göras med hiinsyn till arbetstagarens genomsnittliga arbetstid i
den eller de anställningar han har haft under en tidsperiod som motsvarar det
s. k. arbetsvillkorets ramtid på tolv månader. Har arbetstidsminskningen
skett före ansökan om delpcnsion, räknas tidsperioden bakåt från nedtrappningstill fället.
Nedtrappningen kan ske på så sätt att den försiikrade minskar sin arbetstid
hos sin ende arbetsgivare, hos en av flera arbetsgivare, hos flera arbetsgivare
samtidigt eller i samband med byte av anstiillning. Det iir alltså den
sammanlagda arbetstiden som räknas, och deltidsarbetet skall normalt
utföras i genomsnitt 17-35 timmar per vecka. Om den deltidsanställdes
arbetstider kommer att variera, bör enligt anvisningarna räknas den genomsnittliga arbetstiden under det år för vilket ny sjukpenninggrundande
inkomst enligt 3 kap. AFL skall fastställas för honom.
Del pension utgår tidigast fr. o. m. den månad då den försäkrade fyller 60 år
och längst t. o. m. månaden före den då han fyller 65 år <3 *andra stycket).
Enligt anvisningarna förutsätts att minskningen av arbetstiden har skett
tidigast under den månad då den försäkrade fyllt 60 år. Delpension får inte
utgå samtidigt med ålderspension eller förtidspension enligt AFL (6
DPL).
Om den anställde före övergången till deltidsarbete har haft en varaktig
bisyssla vid sidan av sitt huvudsakliga arbete. skall man bortse från bisysslan
vid prövning av rätten till delpension (5 ~ fjärde stycket). Frågan skall dock
hiinskjutas till särskild prövning om bisysslan utförs under längre arbetstid än
deltidsarbetet eller ger en inkomst som är högre än hälften av deltidslönen.
Utvidgas bisysslan skall delpensionen omprövas. Med bisyssla avses enligt
anvisningarna rörelse, jordbruk och uppdrag vid sidan av arbete som anställd.
En bisyssla som inte har varit varaktig beaktas på så sätt att arbetstiden och
inkomsten läggs till vad som gäller för del tidsanställningen. Om en varaktig
bisyssla utvidgas i samband med övergången till deltidsarbete, skall bara
ökningen beaktas.

*

2.4 Beräkning av pension

Delpension skall i princip motsvara 65 % av skillnaden mellan den
deltidsanställdcs tidigare inkomst under normal arbetstid och hans antagna
inkomst av deltidsarbetet (5 första stycket). Inkomstskillnaden får dock för
helt år inte beräknas högre än skillnaden mellan hans sjukpenninggrundande
anställningsinkomster före och efter arbetstidsminskningen. Här avses
fastställd sjukpenninggrundande inkomst enligt AfL. I samband med beslut
om del pension fastst~ills ny sjukpenninggrundande inkomst. Var den tidigare
inkomsten inaktuell, kan den rättas till högre belopp. Om den försäkrades

*
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inkomstbortfall avviker väsentligt från vad som är motiverat med hlinsyn till
minskningen av arbetstiden, s~irskilda arbetsförhållanden eller lindrade
arbetsuppgifter. skall endast beaktas sådant inkomstbortfall som stilr i
proportion till arbetstidsminskningcn. Avviker inkomsten före eller efter
nedtrappningen viisemligt från vad som lir vanligt för arbetet, skall beriikningen grundas på den lön som kan anses vara vanlig för arbetet.
Vid berlikning av inkomst skall enligt fjiirde punkten av anvisningarna
inrliknas normalt förekommande ersiittningar såsom ersiittning för obekv~im
arbetstid, skifttillägg, regelbundet utgående drickspengar, jour- och beredskapsersättningar samt naturaförmåner. Ersättning för övertidsarbete, gratifikationer och andra icke regelbundna ersättningar beaktas däremot inte.
Om den försäkrade tidigare har haft flera kortvariga ans@lningar eller
växlande inkomster, skall enligt anvisningarna inkomstberäkningen avse
hans genomsnittliga inkomst i den eller de anställningar han har haft under
den tidsperiod som enligt avsnitt 2.3 gäller för motsvarande beräkning av
normal arbetstid.
När inkomstbortfall beräknas skall man enligt anvisningarna inte ta
hänsyn till inkomst som hiinför sig till arbetstid vilken överstiger ordinarie
heltid för den försäkrades arbete. Bestämmelsen kallas volymregeln. Det
antal timmar som ligger under den ordinarie arbetstiden skall jämföras med
hela antalet timmar varmed arbetstiden faktiskt har minskats. Samma andel
av det faktiska inkomstbortfallet Higgs därefter till grund fi.ir delpension.

2.5 Ansökan och beslut om pension

*

Ansökan om delpension skall göras skriftligen hos försäkringskassan (4
första stycket). Vid ansökningen skall fogas intyg om den försiikrades
inkomst och arbetsförhållanden. Intyget skall vara utfärdat av arbetsgivaren
eller avdelning av arbetstagarens huvudorganisation. Arbetsgivaren är
skyldig att på begäran utfärda sådant intyg (4 § tredje stycket). Formulär till
intyg fastställs av riksförsäkringsverket.
Intyget skall enligt tredje punkten av anvisningarna avse förhållandena
före och efter övergången till deltidsarbetet och det utfärdas i allmiinhet av
arbetsgivaren. I vissa fall, särskilt då arbetstagaren ofta byter anställning eller
har flera arbetsgivare, utgör intyg från en arbetsgivare emellertid inte
tillräckligt underlag for beslut om delpension. Byggbranschen har nämnts
som exempel. I sådana fall kan man i stället använda intyg från sökandens
fackliga organisation. Rätten till delpension knyts då till deltidsarbete inom
branschen och inte hos vissa arbetsgivare. Ger sådana intyg inte tillräckliga
upplysningar. får försiikringskassan göra annan utredning i ärendet. Om det
behövs iir bl. a. erkiind arbctslöshetskassa och länsarbetsnämnd skyldiga att
bitriida försiikringskassa med uppgifter (4 ~ andra stycket).
Om den tj~insteman som handHigger pensionsansökan finner skiil föreligga
mot bifall, skall pensionsfrågan underställas en pensionsdelegation i forsäk-

2.3
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ringskassan 18 ~). Såclan unclerstiillning skall också ske om sökanden begiir
det eller om s~irskild prövning behövs i fråga om bisyssla vid delpension (jfr
avsnitt 2.3). N:ir deleg:Hionen pröv<ir ett ddpensionsärende skall i st:illet för
två ordinarie l~ikarledamöter tjänstgöra två av arbetsmarknadsstyrelsen
utsedda ledamöter. Av dem skall den ene representera liinsarbetsnämnden
och den andre ha s:irskild erfarenhet av arbetslöshetsförsäkringen och vara
utsedd efter fOrslag av de erkiinda arbetslöshetskassornas samorganisation.
Beslutad delpension betalas ut månadsvis 14 fjärde stycket). Pabörjas
deltidsarbetet vid ett månadsskifte. börjar pensionen att utgå samtidigt. I
annat fall utgår pensionen tidigast fr. o. m. månaden efter den då nedtrappningen gjordes.
I fråga om besv:ir mot beslut i clclpensionsärende har best:immelserna
inom den allmiinna försäkringen motsvarande tillämpning. Detsamma gäller
betrLiffande skyldighet att återbetala obehörigt uppburen del pension (9 S).
Beslut om del pension skall gälla tills vidare. om inte pensionsansökan eller
övrig utredning i ärendet föranleder annat (4 (lärde stycket). Fastställd
pension iir värdesäkrad genom en anknytning till basbeloppet 15 andra
stycket).

*

*

*

2.6 Omprörning al pension

Om ändring sker i de förhållanden som har legat till grund för beslut om
del pension. skall pensionen omprövas i enlighet med riksförsäkringsverkets
anvisningar (5 ~ tredje stycket).
Riksförsäkringsverket har i femte punkten av anvisningarna erinrat om att
försäkrad som har fått delpcnsion kan vilja trappa ned sin arbetsinsats
ytterligare eller eventuellt öka arbetsinsatsen. Om han t. ex. vill minska
deltidsarbetet, skall han i princip ansöka om omräkning av delpensionen.
Ökning av pensionen kan i förekommande fall medges för llingst tre månader
tillbaka. för kontroll av pensionsförhål:andena skickas också rutinmässigt ut
forfrågningar med tre månaders mellanrum. Inför en omprövning av
utgående delpension jämförs den försäkrades genomsnittliga veckoarbetstid
enligt pensionsbeslutet med hans nya arbetstid i deltidsanställningen.
Delpcnsionen omprövas därefter på så sätt att man forst enligt de allmänna
reglerna räknar fram 65 % av skillnaden mellan den försäkrades inkomster
före resp. tJter den ytterligare arbetsminskningen. Detta belopp läggs sedan
samman med redan utgående delpension. räknad i aktuellt basbelopp för
Lindringsmånaden, varefter det totala pensionsbeloppet v~irdesiikrns genom
anknytning till det basbeloppet. G:iller det i stiillct en ökning av deltidsarbetet, förfar man på motsvarande sätt och sänker pensionen.
Vid omprövning av delpension måste den försäkrade fortfarande uppfylla
de allmänna kraven på i genomsnitt minst I 7 timmars deltidsarbete i veckan
resp. arbetsminskning med minst fem timmar i veckan i förhållande till
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heltidsanställning i yrket. Den som uppbär delpension får dock i princip
behålla pensionen om han mister sill deltidsarbete genom att bli arbetslös.
f-rån fall med arbetstidsökning skall man enligt lagförarbetena skilja fall diir
deltidslönen höjs av olika skäl, t. ex. enligt sedvanligt löneavtal eller på grund
av den ans@ldes siirskilda kvalifikationer. Detta skall niimligen vid oförändrad arbetstid inte föranleda omprövning av utgående delpension.

2. 7

Försäkrin~ens

finansiering

Liksom andra socialförsäkringar finansieras delpensionsförsäkringen
genom kollektiva avgifter från arbetsgivarna (7 § ). Arbetsgivaravgiften tas
f. n. ut med 0,25 % av årslönerna.Avgift betalas även för uppdragsersättning.
I övrigt giiller samma avgifts- och uppbördsregler som för bl. a. arbetsgivaravgiften till den allmänna sjukförsäkringen.
Arbetsgivaravgifterna förs till en särskild fond, som förvaltas av riksförsäkringsverket. Fonden uppgick vid 1977 års början till 87 milj. kr. och vid
I 978 års början till 84 milj. kr. För 1978 års slut har riksförsäkringsverket i
december 1977 beräknat ett fondunderskott på 61 milj. kr. vid oföriindrat
avgiftsuttag.

2.8 Antalet delpensionärer m. m.
Under tiden t. o. m. september 1978, dvs. 27 månader efter delpensionsreformen, hade totalt 56 700 pensionsansökningar kommit in till försäkringskassorna. Under första halvåret efter reformen gjordes i genomsnitt 550
ansökningar i veckan, 420 i veckan under andra halvåret, 400 i veckan tredje
halvåret och 390 i veckan fjiirde halvåret.
I juli 1976 utbetalades ca 3 050 del pensioner, 18 050 i januari 1977, 25 570 i
juli 1977, 33 420 i januari 1978 och 37 850 i juli 1978.
Antalet nybeviljade delpensioner har varierat kraftigt från månad till
månad. särskilt under reformens första år. Antalet personer som minskade
sin arbetstid och började uppbära pension under tiden närmast efter reformen
och under januari 1977 var stort. Antalet uppgick då till drygt 3 000 per
månad, mot t. ex. ca I 000 i månaden under december I 976 och sommaren
I 977. I genomsnitt ligger antalet hittills på nära 1 600 nya delpensionärer i
månaden.
Endast i ett fåtal fall (knappt 2 'Jii) har ansökan om del pension avslagits. I
ungefär hälften av de fallen hade sökanden inte uppfyllt kravet på tio år med
ATP-grundande inkomst av anstiillning fr. o. m. 45 års ålder.
Antalet upphörda delpensioner har successivt ökat. T. o. m. september
1978 hade 9 447 pensionsfall avslutats. Under de senaste månaderna har
antalet uppgått till genomsnittligt ca 700 i månaden. De vanligaste orsakerna
har varit normal ålderspensionering (64 %), förtidspensionering eller förtida
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uttag av åldcrspension (10 %) och avslutat förvärvsarbete i andra fall
%).
De totala pensionsbeloppen uppgick till 3,7 milj. kr. i juli 1976 och till 59,6
milj. kr. i september 1978. Medelpensionsbeloppet har under samma tid stigit
från I 200 per månad och 14 472 per år till I 491 resp. 17 892 kr. Uttryckt i
basbelopp har årsbeloppet stigit från 1,39 till 1,42.
I far fi.iljcrockså en tablå som visar hur dclpensionstagarna i september l lJ78
llirclelade sig efter pensionsnivå.

(]I

Arshclopp uttryckt
i antal basbclopp 1

Kvinnor

Miin
Anwl

.,..-tl

0,50
051-1,00
1,01-1.50
1.51-2.00
2.01-J.OO
3.01-

390
2 254
12 149
10 924
2 674
32

1,4
7.9
42,7
38,4
9.4
0,1

Summa

28 423

100

Antal
703
2 915
6001
2 182
367
l
12 169

Båda kiinen

Antal

(I·"

."IJ

5,8
24.0
49.3
17.9
3,0
0.0
100

I 093
5 169
18 150
13 106
3 041

33
40 592

...

.1)

J 7

~-'

12.7
44,7
32J
7.5
0,1
100

De skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner som framgår av
tabellen hänger bl. a. samman med att männens genomsnittliga arbetstidsminskning var större. Ca 99 % av männen hade heltidsarbete före delpensioneringen och ca 90 % hade gått ned till halvtidsarbete. Motsvarande
andelar för kvinnorna utgjorde 85 resp. 80 96.

3 Riksförsäkringsverkets rapport med förslag
I rapporten <Ds S 1977:91 Översyn av delpensionsförsäkringen redovisar
erfarenheterna av försäkringen sedan sommaren 1976
och föreslår vissa justeringar i nuvarande regler för anställda. Vidare föreslår
verket att även egna företagare och uppdragstagare skall få rätt till delpension
fr. o. m. år 1979.

riksförs~ikringsverket

3.1 Erfarenheter av arbetstagarnas delpensionsförsäkring
Riksförsäkringsverket utgår från att ca 200 000 personer skulle kunna bli
ber~illigade till delpension enligt nuvarande regler om delpensionsf'örs~ik
ring.
Verket har gjort vissa enkätundersökningar beträffande anställda i olika
yrken, inkomstklasser, arbetstider och geografiska områden. Undersiikningarnil avser dels personer som före reformen avsåg att söka del pension inom
1

För september 1978 var basbeloppet 12 600 kr.
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två är, dels personer som ett år efter reformen faktiskt uppbar delpension.
Av undersökningarna framg~1r bl. a. att sftv~il intresse som utnyttjande
varierar mellan olika yrkesområden. Utnyl!jandet är l. ex. särskilt högt bland
kvinnor i kameralt. kontorstekniskt och kommersiellt arbete samt bland män
i lantbruks-. skogs-. fiskeri- och tillverkningsarbete. Motsatt förhållande, dvs.
ett lågt utnynjande. gäller allmänt for administrativt arbete. transport- och
kommunikationsarbete, beträffande män i natur- eller samhiillsvetenskapligt. humanistiskt och kommersiellt arhcte samt beträffande kvinnor i
servicearbete.
Det totala antalet personer som vid undersökningen avsåg att söka
delpension utgjorde knappt 25 W, av dem som kunde bli beriittigade till
pension. och utnyttjandegraden låg i juni 1977 vid totalt 12.5 % . Det framgick
vidare alt den högsta utnyttjandegraden fanns i inkomstklassen mellan
50 000 kr. och 7.5 basbelopp. De förhållandevis minsta andelarna delpensionstagare återfanns i de liigsta och högsta inkomstklasserna.
I foljande tabl[1 anges hur delpensionstagarna i juni 1977 fördelade sig efter
faststiilld sjukpenninggrundande inkomst <SGI> före och efter arbetstidsminskningen ( ",, ).
SGI efter ned!rappning
I 000-tal kr.

19.9
20-29.9
30-39.9
40-49,'i
50-59.9
60-

Summa

SGI

före

30-

29,9

39,9

1.4
0.9
0.0
0.0
0.0

3.7
5.6
0.4
0.0

9

~

·'

7,5 basbelopp

41J49.9

5059.9

0.8
36.9
3.9
0.4
0.0

0.1
20.9

0.(1

6.1

9.7

1.8
0.1
OJI

2.0
0.9
0.2

42.0

29.0

14.I

2,9

0.0
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Summa

nedtrappning, I 000-rnl kr.
60-

7.5

1.3

0.0
0,0
0,2

6.0
65.6

IJ

5.5

0.7
0.7

1,7
0.9

20.3

100

I fråga om <trbetstid före arbetsminskningen förhöll det sig bl. a. så <tlt den
genomsnittliga andelen personer som var intresserade av <ttt söka dclpension
steg med ökande veckoarbetstid. Den faktiska utnyttjandegraden var
däremot påfallande låg bland dem som arbet<tde mer än 40 timmar.
Följande tablå visar hur dclpcnsionstagare i juni 1977 fördelade sig efter
veckoarbetstid i deltidsarbetet ( % ).
Veckoarbetstid i deltidsarhctel

Miin

Kvinnor
Totalt

17-21

22-24

78.2
70.7
76.3

11.6

12.7
11.9

25-29

.6
.8
.4

30-

5.7
8,Q

6.5
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I enkätundersökningen har man också studerat intresse och utnyttjandegrad inom olika geografiska områden. En stor andel delpensionstagare i
relation till andelen intresserade återfinns bland kvinnor i Sydsverige och
V:istsverige samt bland miin i norra Mellansvcrige. Utnyttjandegraden är
däremot relativt låg i Stockholm. mellersta och övre Norrland samt bland
kvinnor i östra Mellansverige och bland män i Småland och pi1 Öland och
Gotland.
I riksförsäkringsverkets utredningsrapport redovisas vidare vissa studier
av delpensioneringens genomförande och konsekvenser på arbetsplatserna.
Studien har gjorts för april 1977 inom ramen för ett forskningsprojekt i
samarbete med sociologiska institutionen vid Stockholms universitet. Det
g;iller 28 olika företag. Undersökningen utgör en serie fallstudier och urvalet
är inte slumpmässigt. Hiir hör emellertid ändå nämnas att i de undersökta
företagen har endast tre ansökningar om deltidsarbete avslagits. Man anses
dock kunna räkna med att vissa intresserade i sUllet har avråtts från att
ansöka om dclpension. Företrädare för fackliga organisationer har t. ex.
uppgett att de ibland har avrått anställda som annars skulle få mycket låg
ATP. Ansökan har ibland också avvisats i ett förberedande st<idium men
senare lett till positiva förhandlingar mellan företagsledningen och fackföreningen.
Riksförsäkringsverkets rapport innehåller slutligen även viss redovisning
av rättstillämpningen inom delpensionsförsäkringen.

3.2 Anslutning a' egenföretagare till delpensionsförsäkringen
RikslOrsäkringsverket föreslår att delpensionsförs;ikringen fr. o. m. år 1979
skall omfatta iiven egna företagare. Förslaget beräknas kunna giilla ca 35 000
personer.
Verket erinrar om att förs;ikringens nuvarande regler förutsiitter att man
kan exakt fastställa den frirslikrades arbetstid, att man med rimlig grad av
tillförlitlighet kan förutse inkomsten efter övergången till deltidsarbete och
att det föreligger ett direkt samband mellan arbetstid och inkomst. För
flertalet företagare anses arbetsförhållandena inte motsvara dessa förutsättningar. Verket finner det diirför inte möjligt att egenföretagarna ansluts till
delpensionsförsäkringen på samma villkor som gäller för anställda. Verket
understryker också att de problem som sammanhänger med en rätt till
del pension för företagare är betydande. Sociala skiil anses å andra sidan tala
för en anslutning. Verket har därvid kommit fram till att anslutningen måste
ske med stor försiktighet.
Om delpensionsförs~ikringen utvidgas till egna företagare, bör enligt
riksförsäkringsverket även uppdragstagare anslutas till försäkringen.
Därigenom skulle i princip allt förvärvsarbete kunna ge rätt till delpension.
Den som bedriver rörelse eller brukar jordbruksfastighet och som diirvid har
anmiilt undantagande från ATP skall dock inte vara försäkrad beträffande
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sådant arhete.
Mol bakgrund av att det anses i allmänhet förenat med stora svårigheter att
exakt faststiilla en företagares arbetstid är det enligt riksförsäkringsverkets
mening inte möjligt att införa ett regelsystem som ger företagare rätt till
delpension på grundval av en så differentierad arbetstidsminskning som de
nuvarande reglerna för anstiillda skulle leda till. Verket föreslår därför att
forsjkrad som efter övergång till deltidsarbete driver rörelse ges rätt till
delpension om han har minskat sin arbetstid med minst hälften. En
ytterligare förutsättning skall liksom för anställda vara att han efter
övergången till deltidsarbete utför förvärvsarbete minst 17 timmar i veckan i
genomsnitt. För riitt till dclpension skall krävas att företagaren kan styrka
övergången till deltidsarbete.
Försiikrad som efter arbetstidsminskningen har deltidsarbete både som
anstiilld och som egen företagare skall enligt förslaget helt behandlas som
egenföretagare. Den som har deltidsarbete uteslutande som arbetstagare
föreslils diiremot ha samma möjlighet till fingraderacl arbetstidsminskning
som linns enligt nuvarande bestiimmelser. Detta innebiir att arbetstidsminskningen skall uppgå till i genomsnitt fem timmar i veckan och att
deltidsarbete efter minskningen skall utföras minst 17 timmar per vecka. Med
hiinsyn till att det huvudsakligen är fråga om arbetstagare för vilka
arbetstiden är reglerad genom den allmänna arbetstidslagen eller kollektivavtal föreslås vidare att den försiikrades arbetstid efter arbetstids minskningen
skall understiga arbetstiden i normalt heltidsarbete inom hans yrke med
minst lem timmar per vecka. Bestämmelsen ersätter en liknande regel som
f. n. finns intagen i riksförslikringsverkets anvisningar.
Försiikrad som efter arbetstidsminskningen arbetar som rörelseidkare
måste enligt utredningsförslaget utföra deltidsarbetet kontinuerligt under
året. Lingre uppehåll i verksamheten. t. ex. mer än sex veckor. skall i princip
medföra att arbetet inte anses delpensionsgrundande. För den som är
arbetstagare skall deltidsarbetet anordnas så att den genomsnittliga veckoarbetstiden, beräknad med hänsyn till förhållandena under en period om högst
tre månader, motsvarar den till grund för delpensionen fastställda veckoarbetstiden i deltidsarbetet. Om särskilda arbetsförhållanden föranleder det,
skall dock undantag från den sistnämnda bestämmelsen kunna medges, t. ex.
för sjömän.
Verket föreslar att underlaget för delpension till egenföretagare beräknas
enligt följande. Inkomsten före arbetstidsminskningen bestäms i princip efter
genomsnittet av den försäkrades A TP-po;ing för de fem kalenderåren
niirmast före övergången till deltidsarbete. Detta genomsnitt multipliceras
med aktuellt basbelopp. I normalfallet anses företagarens inkomst efter
övergången till deltidsarbete utgöra h;iirtcn av den beräknade genomsnittsinkomsten. Om det emellertid kan anses utrett att hans deltidsinkomst
kommer att överstiga denna schablon, görs pensionsberäkningen i stället
med utgångspunkt i den faktiska dcltidsinkomsten.
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De som arbetar i uppdrag för annans riikning föreslås bli jiimstiillda med
arbetstagare inom delpensionsförsiikringen. En anställd företagsledare i ett
s. k. fåm~msaktiebolag och honom närstående personer som iir arbetstagare
hos bolaget foreslås diiremot med hiinsyn till sina arbctsfiirhållanden bli
jiimställcla med egenföretagare i fortsiittningen. Den aktuella personkretsen
bestäms genom en hiinvisning till 35 ~ I a mom. kommunalskattelagen
( 1928:370).
lippdragstagare antas i m[mga fall kunna förete behövligt pensionsintyg
friln uppdragsgivaren. I de fall detta inte Lir möjligt bör det enligt riksll."irsiikringsverkct i första hand åligga uppdragstagaren sjiilv all förete annan liimplig
utredning. Niir det gäller uppdragstagare l'örcsläs forsiikringskassan vidare i
vissa fall rå anviinda sig av schabloner fi.ir beriikning a\· arbetstid enligt
anvisningar som riksforsiikringsverket utfardar.
rör al! en egenföreragare skall kunna ffi del pension m[istc han enligt vcrkc·t
själv på övertygande sätt styrka övergången till deltidsarbete. Bevisbördan i
fråga om arbetsinsats före och efter minskningen skall således åvila den
försiikrade. Det anses därvid nödviindigt att införa en mer omfattande
uppgiftsplikt för företagare än som gäller för anställda. Egenföretagaren
föreslås nämligen också få lämna uppgifter som kan ligga till grund för
bedömningen av verksamhetens omfattning före och efter övergången till
deltidsarbete. Som exempel på dylika omständigheter anges företagets
omsättning och antal anställda. Vidare bör han enligt riksförsäkringsverket
ange hur arbctstidsminskningen genomförs. Han kan t. ex. sälja eller eljest
lägga ned viss del av verksamheten. Om verksamhetens omfattning inte
minskar vid nedtrappningen, bör han ange på vilket siitt hans minskade
arbetsinsats kompenseras, t. ex. genom annan arbetskraft. Verket anser att
den fiirsiikradcs uppgifter bör kunna bestyrkas genom intyg av revisor, om
sådan finns i företaget. Sköts företagets redovisning i stiillct av en bok förare
med gott renomme, bör intyg från denne kunna accepteras. I andra fall bör
elen försiikrades uppgifter kunna bestyrkas genom intyg av t. ex. företagarorganisation eller personer i förtroendeställning. Verket avser att efter samråd
med centrala pensionsdelcgationen utfärda anvisningar som niirmare reglerar
dessa frågor.

3.3 Andra delpensionsfrågor
Viss:.i grundläggande pensionsregler som f. n. återfinns i riksförsiikringsverkets anvisningar bör enligt verkets mening med vissa Lindringar tas in i
lagen om delpensionsförsiikring.
Lagen föreslås sålunda bli kompletterad bl. a. med en bestämmelse att
arhctstidsrninskningen skall ha skett tidigast under den månad då den
försäkrade har fyllt 60 år för att kunna ge rätt till del pension. Vidare bör i lagen
införas regeln att bedömningen av den försäkrades normal:.i arbetstid före
arbetstidsminskningen skall göras med hänsyn till förhi\llandena under en
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tidsperiod som motS\'arar det s. k. arbetsvillkorets ramtid av tolv mfö1ader.
Niir man fasts@lcr en arbetstagares inkomstoortfall görs jämförelse med
den sjukpenninggrundande inkomst som gäller för honom före resp. efter
arbetstidsminskningen. Riksförsiikringsverket föresli'l.r därvid att inkomsten
före nedtrappningen vid pensionsberiikningen får fastställas utan tillämpning
av den s. k. 30-dagarsregel som normalt giiller i fråga om ändring av
sjukpenninggrundande inkomst. Diirigenom kan dels vid beslut om delpension tas hänsyn till inkomständring som sker mindre iin 30 dagar före
arbctstidsminskningcn, dels göras omprövning av delpension enligt verkets
anvisningar om arbetstidsminskningen har skett under tid för vilken lönen
senare iindras genom retroaktivt verkande avtal. Omprövning avses dock inte
ske om den leder till en minskning av del pensionen, vilket bl. a. skulle kunna
bli fallet om inkomsten före arbetsminskningen låg över eller mycket niira
inkomstgränsen 7,5 basbelopp.
I fråga om pcnsionsberäkning avser riksförsäkringsverket också att slopa
den s. k. volymregeln i sina anvisningar (ifr avsnitt 2.4).

3.4 Beslutande och ompröming a,· pension
Riksförsäkringsverket erinrar om att förekommande avslag på ansökan om
delpension måste beslutas av pensionsdelegation i försäkringskassan. Sådan
prövning kan även ske i andra fall, t. ex. om den sökande begär det eller om
den handläggande tjänstemannen anser bedömningen tveksam.
Enligt verkets mening är det inte motiverat att till pensionsdelegation
hänskjuta ansökningar som måste avslås på grund av lätt konstaterbara fakta,
t. ex. att ålders- eller ATP-villkoren inte är uppfyllda. Riksförsäkringsverket
föreslår därför att verket bemyndigas föreskriva att vissa sådana iirenden kan
avgöras av tjänsteman. Verket anser vidare att bifallsärenden i ökad
omfattning bör prövas i delegation. Verket avser att utfärda kompletterande
anvisningar även i denna fråga.
Liksom tidigare skall faststiilld delpension kunna omprövas vid ändrade
arbetsförhållanden. I fråga om anställda anRir riksförsäkringsverket bl. a. att
tillfälliga avvikelser som inte överstiger i genomsnitt en timme per vecka bör
kunna lämnas utan beaktande. Är avvikelsen större skall den däremot liksom
enligt nuvarande regler utjämnas senare. Om avvikelsen innebär en stadigvarande ändring av arbetstiden. skall pensionen omprövas. Dessa frågor
avses liksom f. n. bli reglerade i verkets anvisningar. I anvisningarna kommer
också att i enlighet med nuvarande regler tas in bestiimmelser om hur
ändrade inkomstförhållanden skall bedömas, liksom nya regler beträffande
företagares arbets- och inkomstförhållanden.
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3.S Ikraftträdande och finansiering

Riksliirsiikrings\·crkct lliresliir att de np reglerna skall träda i kraft Lkn
januari 1979. \'issa hestiimmelser fiireslogs dock triida i kraft tidigare.
\'crket föresl{ir att utvidgningen a\' delpensionsllirsiikringen till egna
foretagare linansieras genom egenavgifter som skall bcriiknas p{i samma
underlag som foretagarnas avgifter till sjuklCirsiilo.ringen. dvs. i princip på
nettointiikten av ri.irelsen. Egenavgiften friresl[1s hli debiterad efter samma
uttagsprocent som arbetsgivaravgiften till delpensinnsfors:ikringen.
Den allmiinna utvecklingen av delpensioneringen tyder enligt riksllirsiikringsverket pfi att ett fondunderskott uppstär vid olör:indrat avgilisuttag.
Underskottet beräknas i utredningsrapporten hli 61 milj. kr. vid 1978 ärs slut.
\"erket (majoriteten) frireslär chirfor att avgiften höjs fr<ln nuvarande 0.25 till
0.45 ",, a\' a\·giftsunderlaget. ~fot detta förslag resen erar sig SAF:s representant i verkets styrelse.

4

Remiss~·ttrandena

4.1 Anslutning al· egenföretagare till delpensionsförsäkringen

Riksförsiikringsverkets förslag att dclpensionsförsiikringen skall omfatta
iiven egenföretagare och uppdragstagare hiilsas med tillfredsst:illelse av
Lanthmkamas rik.~/iirhund. Sl'cnska .fiirctagarcs riks/iirh1111d. Si·Niges hanrl'Crks- och indusrriorganisation. Sveriges köpmannq/(irbund och Sreriges ti>lkpe11sionärcrs rik~/iirhum/. förslaget blir också tillstyrkt eller lämnat utan
erinran av bl. a. starens m·ra!Sl'erk. statens personalpensionsl'erk. Landstings!iirh1111dct. Srenska kom1111111/iirh1111dc1. Svemk industr!f(irc11i11g. Pensionärernas
riksorganisation. Srcnska perso11al-pc11sio11.~kassan. Kooperationens pcnsionsanstalr. Sl'cmka .fiirsäkringsbolags riks/iirh1111d och Folksam.
Fiirsäkringsdoms10/en förutser betydande tillämpningssvårigheter när en
försäkring som bygger på kontrollerad arbetstid och avtalad lön skall utvidgas
till löretagare m. fl. for vilka arbetstider i vissa fall inte kan mätas.
Förvärvsinkomsterna utgörs i sjUlva verket av c.Jcklarcrac.Je nettoinkomster.
som många gängcr bestiims mera av bokföringen än av de faktiska
inkomstförhållandena. Domstolen känner därför tvekan inför den föreslagna
utvidgningen men finner sig dock av rättviseskäl och unc.Jer förutsättning av
solidarisk finansiering kunna tillstyrka förslaget. om man vid lagstiftningen
kan bringa klarhet i de frågor som domstolen tar upp i sitt remissyttrande.
Liknande synpunkter och reservationer lämnas av LO. TCO anser kontrollsvårigheterna vara så stora att egenföretagarna från rättvisesynpunkt måste
utgöra ett eget premiekollektiv om de skall omfattas av delpensionslagen.
Betydande tillämpningssvårigheter förutses även av andra remissinstanser,
bl. a. av /i)rsäkringsinspekrioncn och Fiirsiikringskassctbrb1111det. Förbundet
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förklarar sig dessutom avstå från att ta stmlning i själva anslutningsfrågan.
Riksrei-isio11s1·l'l"ket. som i prirn.:ip tillstyrker en utsträckning av försäkringen, anser all utrormningen av egenföretagarnas dclpensionssystem bör
överv~igas närmare. Verket skisserar därvid en modell som bygger på
principerna för s. k. förtida uttag av ålderspcnsion och menar att en sådan
lösning bör prövas och vägas framfor allt mot de betydande svårigheter att
kontrollera egenföretagarnas inkomster och arbetstider som anses förenade
med riksför~äkringsverkets förslag. Liknande tankar fors fram av Sl'eriges
./(i/kpcnsionärers riksjärh1md.

Även SAF erinrar om egenföretagarnas speciella arbetsförhållanden och de
problem som uppstår vid en delpensionering. SAF har i och för sig intet att
inviinda mot en utsträckning av försiikringen men anser att frågan behöver
utredas ytterligare. Föreningen framhåller att det för vissa fria yrkesutövare
torde bli helt omöjligt att förebringa behövlig bevisning och att det därför
finns risk att reformen kommer all uppfattas som en chimär. Det finns också
grupper av företagare för vilka den föreslagna delpensionen anses passa
mycket dåligt, t. ex. sådana som har stora fasta kostnader i rörelsen.
SAF framhåller också att det i stället for att diskutern en vidgning av
delpensioneringen skulle ha mera realism över sig att diskutera åtgärder som
på sikt begränsar kostnadsutvccklingen inom pcnsionssystemet. I fråga om
dagens många delpensionärer erinrar föreningen vidare att nuvarande
marginalskatter innebär att deltidsarbete jiimte delpension normalt ger nära
nog samma inkomst efter skatt som heltidsarbete. Det finns därför knappast
någon ekonomisk stimulans att fortsätta med heltidsarbete fram till 65 års
ålder. En annan faktor sägs vara att arbetsgivarna under de senaste årens
svaga konjunkturer har sett delpensioneringen som en möjlighet att begränsa
arbetsstyrkan. Det finns enligt SAF anledning att känna oro inför denna
utveckling. Liknande uttalanden görs av Srensk indusrriförening och Svenska
Jörsäkringsholags riks/hrbund ..·1rhctsmark11adss(1're/se11 anser det diiremot ur
arbetsmarknadspolitisk synpunkt viktigt att man kan finna former för en
kombination mellan deltidsarbete och del pension för fler grupper iin som f. n.
har rätt till det.

4.2 Särbestämmelser för egenföretagare m. m.
F/irsiikri11gsclomsr11/e11 delar i likhet med LO riksfi.irsäkringsverkets uppfattning att egenföretagare inte kan anslutas till delpensionsförsäkringen på
samma villkor som giiller för anställda. Med hiinvisning till vad de båda
remissinstanserna har anfört i föregående avsnitt om företagarnas arbetsförhållanden stryker de under verkets uttalande att anslutningen bör ske med
försiktighet. Riksrel'ision.werkl'f finner det från principiell synpunkt önskvärt
all enhetliga regler får gälla så långt det är möjligt. I vart fall böralla företagare
behandlas lika oavsett företagsform. Försäkringskasse/orhunder. S1·enska
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k11111111111ifiirb1111der. S1·emka pcrso11al-1w11sionskassan, 1.:1111pcra1i1111t•11s flt'l1.1ionsans1al! och Folksam instiimmer i verkets åsikt om behovet av siirbötiimmelser och de fyra senare remissinstanserna finner de föreslagna reglerna i
stort sett viil avvägda. Sådana positiva omdömen liimnas också av La111brukarnas rik.~fiirbund, .Sveriges htmt1·t•rk~- ud1 indust ri11rga11isatio11 och Sveriges
köpma11m{/Örb1111d. lndustriorg<.1nisationen anför vidare att specialreglerna bör
bygga på motsvarande principer inom arbetslöshetsförsäkringen. Köpmannaförbumlet tillägger att det knappast torde vara möjligt att på förhand
bcriikna den fulla effekten av förslagen men att de i princip ändå bör
godkiinnas. Förbundet anser det diirvid angdiiget att iindringar snabbt kan
göras om det visar sig att reformen inte tar avsedd effekt.

4.:!. I Villkor fiir/ih·säkring

I fråga om arbetsvillkor och villkor om tio poängår och giillande försiikring
för ATP instämmer bl. a. riksre1"isio11werke1 i förslaget. Företagarorganisationerna kritiserar emellertid det förordade sambandet med ATP. Lantbrukarnas rik.~/iirbund kant. ex. inte finna något avgörande argument för att från
delpensioneringen utesluta egenföretagare som har anmiilt undantagande
från ATP. ,:\ven S1•t•11ska/iirt'la!-[arcs riks/iirhum/, S1•1'11sk int/11.\lri/iirening och
Sveriges hantl'erks- och indus1riorganisatio11 iir kritiska. Hantverksorganisationen anser att rikslörsiikringsverket borde ha undersökt möjligheterna
att ta med iiven denna företagargrupp, och industriföreningen vill ha en snabb
utredning huruvida någon form av dispenssystem kan införas.
Vad giiller villkoret om tio poängår inom ATP kan Lam brukarnas
rik~/iirbund inte acceptera att detta skall diskvalificera dem som tidigare har
haft undantagande från ATP. Förbundet vill diirför införa en övergångsregel
som även tar hiinsyn till år då s. k. undantagandepoiing har beräknats för
egenföretagaren. Även Sl'enska ./i.ire1agarl's rik.~/iirbuntl och Sveriges han/verks- och i11d11stri01xanisa1io11 avvisar förslaget beträffande dem som tidigare
har återkallat ett undantagande eller som med stöd av en av organisationerna
föreslagen övergångsregel i reformen återintriider inom exempelvis tre eller
sex månader. J lantverksorganisationen begär också att riksförsäkringsvcrket
ges i uppdrag att snabbt utreda hur reformen med hjiilp av schablonregler
iiven kan få omfatta egenföretagares make som hjiilper till i rörelsen.
Medhjiilpande make har nämligen först fr. o. m. 1977 års taxering sj~ilv
beskattats för rörelseinkomst och kunnat få egna ATP-poiing . .'frcnsk
induslrifurening anser att en övergångsbcstiimrnclse i ämnet bör tas in i
riksförsiik ri ngsverkets t illämpni ngsföreskri fter.

4.1.l Närmare .furursärtningar .fiir pension
Förslaget att egenföretagare måste minska sin arbetstid med minst hälften
och därefter arbeta minst 17 timmar i veckan godtas av Lantbrukarnas
3 Riksdagen Jl.J78!71.J. I sam/. Nr

fil.)
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riks/iirh1111il. S\'rn.1/w)iiri'lagurcs rik.1/iirh1111d. Src11sk i11d11s1ri/iirc11i11g. Sreriges
och Sl'crigcs k1ip111i11111a/(h'/n111d. 1-fontvcrksorganisationcn anser dock att möjlighet till dispens bör finn;1s för den
som kan anföra särskilda skiil för annan arhetstidsminskning. Även riksrcl'isionsrcrket ifräg,1s~itter om inte viss valfrihet borde kunna medges. Enligt
verket måste alla arbetsticlsminskningar iindå kontrolleras på samma sätt, och
även önskemål om likställighet talar för att tilliimpa samma regler som gäller
för anstiillda. De skäl som riksförsiikringsverkct anför mot en enhetlig
reglering anses dock rimliga. Sl'emka 111•rso11al-tl<'11siomka.1sa11 delar helt
riksförsiikringsverkets uppfattning att arbetstagarnas fingraderade necltrappningsskala inte kan användas av företagarna och tillstyrker förslaget. S-IF
anmtirker att en minskning av arbetstiden med hiilften i vissa fall kan
medföra att rörelsen inte längre ger någon vinst.
I fr[1ga om kraven på minskning av arbetstid linncr,/iil'.liikri11gsdoms10/c11 att
ett system med skilda regler för olika slags fördrvsarhctc kan fungera utan
komplikationer endast om blandfall inte förekommer. l\kd utgångspunkt i
förslaget att allt fördrvsarbete skall grunda r~itt till delpcnsion uttalar
domstolen tveksamhet i detta avseende och anser att andra viigar bör
prövas.
Att den som efter arbetstidsminskningen har s. k. blandad inkomst skall
behandlas som rörelseidkare Wmnas i allmänhet utan erinran av remissinstanserna och biträds bl. a. av Lanthmkamas riks/iirhund. Försäkringsdom.110/rn har l'örstf\else för fi"irslaget men påpekar att det j;imfört med dagens
regler om bisyssla innebär en påtaglig försämring Rir arbetstagare som
dessutom driver mindre _jordbruk eller rörelse. Domstolen finner därför att
det bör övervägas om inte en arbetstagare skulle kunna få ha kvar vissa
sådana biinkomster, vilket också antas ge administrativa fördelar. Domstolen
påpekar vidare att den som har trappat ned till ett blandat deltidsarbete torde
kunna förlora den rätt till stöd vid arbetslöshet som kravet på 17 timmars
deltidsarbete avser att garantera. Även riksffl'isinnwl'l'kct anser att konsekvenserna av att slopa nuvarande regler om bisyssla inte har redovisats
tillfredsställande. Bl. a. LO och Försäkringskasse!örhundct tillstyrker däremot
att de reglerna utgår.
Försäkringskasse/örbundet instiimmer i vad riksförstikringsverket har anfört
i fråga om förläggning av deltidsarbete for arbetstagare, uppdragstagare och

ha1111·erks- och i11d11s1rio1ga11iw11in11

egenföretagare.
Riksrevisionsl'erket anser att arbetstiden vid delpcnsion i princip bör vara
jämnt fördelad under året och att likställighetsskiil talar för att samma
beräkningsperiod för utfört deltidsarbete används för alla fördrvsarbetande.
Sl'enska knmmun/örbundet anser också att det för alla måste krävas att
deltidsarbetet bedrivs kontinuerligt. om inte alldeles siirskilda skäl motiverar
annat. Sl'enska persona/-pensionskassan säger sig inte ha något att invända
mot utredningsförslaget att fördelningen mellan arbete och ledighet skall
regleras hårdare iin f. n.
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Vad g:illcr kr;1vet att egenlörctagare måste utföra deltidsarhete kontinuerligt under en tolvmi\nadersperiod p;'\pckar .fiirsiikringsdumstolrn att fors:ikringen kommer att st[1 öppen for arbetstagare med s:isongarbcte men inte för
riirclscidkare med 11101.warande arhctc. Med erinran om att rik.sförsiikringsverkct inte vill till;lta egenforetagarna mer :in sex veckors avbrott i
c!cltic!sarbctet ifrågasätter domstolen om det angivna motivet har bärkralt.
Det skulle vidare uppstå en påtaglig förs:imring för siisongarbetande arbetstagare som har bisysslor. Domstolen anser diirför att dessa frågor bör bli
föremål för närmare överväganden. förslagen kritiseras också av La111hrukamas rik~förbund. SFcnska J(irctagarcs riks/örhund. Srcnsk il/{/11s1ri/örcni11g
och Srcnska.fiirsiikringsbolags rik!/örbund. Bland remissinstanser som godtar
förslagen tinns S1·erigcs hallfl'erks- och inclus1riorga11isa1io11 och Sl'erigcs
kripma11nqfc'irb1111d.
I fråga om anställdas deltidsarbete hänvisar .fiirsiikringsdomstolen till
socialförsäkringsutskottets av riksdagen godtagna betiinkande 1976177:24.
Med utgångspunkt i detta anser domstolen att riksförsäkringsverkets förslag
om en tremånadersperiod för beräkning av genomsnittlig arbetstid för
anstiillda är får långtgående. Domstolen kan vidare inte avgöra om verket har
avsett att det skall vara möjligt att koncentrera arbetstiden till en kort del av
tremånadersperioden. Om så är fallet, !inner domstolen att förslaget står i
strid mot riksdagens uttalande. En tremånadersprövning tillstyrks däremot
av bl. a. LO. som tillägger att eventuellt undantag från tremånadersberäkningen med hänsyn till arbetsförhållandena i det enskilda fallet måste vara
tillstyrkt av den fackliga huvudorganisationen. Även SAF lämnar förslaget
utan erinran.

4.:!.3 Beräkning ar pension

Förslaget att egenföretagares dclpension skall beräknas på grundval av
skillnaden mellan å ena sidan tidigare inkomst enligt genomsnittlig ATPpoäng för de fem senaste åren och å andra sidan antingen schablonmiissigt
hälften av den inkomsten eller faktisk högre del tidsinkomst blir tillstyrkt eller
liimnat utan erinran av många remissinstanser, bl. a. av Svensk industriförening. Sl'eriges köpmannafiirbund vill dock förkorta femårsperioden till tre år,
medan Försäkringskassefiirbundet anser att en förlängning av perioden bör
övervägas.
Lantbrukarnas rik.~f(irhund har däremot starka invändningar mot den
föreslagna beriikningen a\' hel tidsinkomsten och anser att denna liksom för
anställda skall bestämmas av den sjukpenninggrundande inkomsten. I andra
hand kan förbundet tänka sig att man liksom vid ATP-beräkning meds. k.
antagandepoäng anv:inder mcclelinkomsten för de två bästa av de fyra
senaste åren. Den sistnämnda lösningen föreslås även av Svenska.fiiretagares
rik~förbund. Enligt Sveriges han11•erk\- och industriorganisation bör man i
stället med förebild från egenföretagarnas arbetslöshetskassor utgå från den
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högsta av de senaste tre :1rens ATP-grundande inkomster. vilket dock kan få
ersättas med en genomsnittsberiikning om dessa inkomster varierar betyd-

!igt. Fiirsäkringsdoms1oll'11. som in te motsätter sig ri ks förs;ik ringsverkets
förslag, för också fram alternativet med arbetslöshctskassornas metod.
Vad åter gäller förslaget om schablonbedkning av deltidsinkomsten anser
Sveriges han/l'erks- och i11dus1riorga11isatio11 att försiikringskassan efter siirskild
prövning iiven bör kunna ta hänsyn till en deltidsinkomst som understiger
schablonbeloppet. S\'cnska personal-pl'nsiomkassan anser att schablonen för
deltidsinkomst inte bör överges, inte ens i fall d;ir arbetstidsminskningen
överstiger 50 "., med bred marginal.

.J.:! ../ U1,11drag . .fi/mw1sfiirerag m. m.
Riksförsiikringsvcrkcts förslag att inom dclpensionsfiirs;ikringcn j~imst;illa
uppdragstagare med arbetstagare tillstyrks av riksrcri.1io11srerke1. La11,A1i11gs.fiirh1111dc1. Koopl'rurio11c11S 1w11sio11sa11s1a/1 och Folksam. Förslaget liimnas
också utan erinran av bl. a. sia/ens arralwcrk, Fiirsäkringskasse/iirhunder och
S1'<'riges ha1111•erks- och imlustriorganisation. Svenska kom1111111/iirh1111de1 har
inte heller något att inviinda men vill dock fästa uppmiirksamhet på att
förslaget för mrbundets del huvudsakligen avser kommunala förtroendeuppdrag. Det v;intas lliirvid i många fall bli svärt att ange arbetstider m. m.
Förbundet utgår från att s;irskilda tilliimpningsföreskrifter kommer att bli
nödviindiga. Riksrcvisio11Sl'erkc1 anser liksom riksförsiikringsverket att arbetstiden för uppdragstagare kan behöva beriiknas schablonmiissigt i vissa fall.

Försiikri11gsdomstule11 menar att n{1gon normal arl:x:tstid enligt reglerna för
anställda inte kan faststiillas betriiffande uppdrag. Domstolen finner det
också önskviirt att lagstiftaren tar stiillning till hur behövlig bcriikning av
genomsnittstid hör göras.
Förslaget att foretagsledare i fåmansaktiebolag skall behandlas som
rörelseidkare liksom enligt kommunalskattelagen tillstyrks eller godt<IS av
bl. a. riksrel'isio11s1·crke1. f'ijrsäkri11gskasse/iirh1111de1. Sl'enska rwno11al-

[1<'f1Sio11skassa11, La111hrukamas rik.~/iirb1111d. S1•e11ska .fiire/agares riks/iirhuml.
Sl'eriges köp111a11m1/iirh1111d. S1•ensk i11d11s1r(fiireni11g och Sl'cr~!!,cs ha1111·erks- och
i11d11s1rio1xa11isa1io11. De två senare företagarorganisationerna avstyrker d1Kk
anslutande förslag hctriilfancle företagsledarens niirstående. Fiirsiikri11gsdoms10/rn och riksska11c1·crke1 fiirordar att siirreglerna striicks ut iiven till
andra fåmansföretag enligt kommunalskattelagen lin aktiebolag.

Riksska11e1•crke1 undrar om försiikringen iiven skall omfatta deliigarc i
handelsbolag eller kommanditbolag samt inkomst av fastighet eller av rörelse
i utlandet. Verket påpekar ocksa att kontrollproblem kan uppstå i fråga nm
makar som gemensamt driver rörelse eller jordbruk.
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4.:!.5 Ansökan om pension

Som har nämnts i avsnitt 4.1 förutser många remissinstanscr betydande
kontrollsvilrigheter i fråga om underlag för delpension till egenföretagare.
Fiirsäkringsdomstolen delar liksom övriga remissinstanser riksförsäkringsverkets uppfattning att bcvisskyldigheten i fråga om rätt till del pension bör åvila
den försiikrade. Enbart dennes egna uppgitier anser domstolen därvid inte
kunna godtas som beslutsunderlag. Domstolen påpekar att för anställda finns
lagbestämmelser om hur en ansökan skall styrkas och menar diirför att
lagtexten i enlighet med verkets uttalanden i iimnet bör kompletteras med
krav på att rörelseidkare och uppdragstagare alltid skall lämna intyg från
ojiivig person eller organisation som har god bnnedom om den forsiikrades
arbetsförhållanden.
Det måste också enligt bl. a. LO:s mening krävas att företagarna helt och
fullt kan bevisa de grundliiggande förhållandena. Som har nämnts tidigare
anser även SAF en bevisskyldighet principiellt riktig men finner att den i vissa
fall torde bli omöjlig att fullgöra. Under förutsiittning att uppgiftsskyldigheten inte skall fullgöras med tätare intervall iin för anställda har Lanthrukarnas riksförbund i princip intet att inviinda mot de foreslagna reglerna . .Ä. ven
Sveriges hantverks- och inclus1riorga111:mrion anser de förordade principerna
riktiga. Niir det gäller de närmare beviskraven bör enligt organisationen
utgångspunkten vara de motsvarande krav som ställs av arbetslöshetskassorna.
Rik.\rn·isions1•crket framhåller betydelsen av att uppgiftsskyldigheten
utformas på ett administrativt enkelt och så långt möjligt enhetligt sätt. Enligt
verkets mening blir det svårt för de personer som skall bestyrka uppgifterna
att kontrollera rörelseidkarnas arbetstidsminskning. och bestyrkandet måste
till väsentlig del grundas på mretagarens egna uppgifter. Riksrevisionsverket
avstyrker att sådant intyg liimnas av rörelsens revisor. eftersom detta torde
strida mot revisorns sUllning.

4.3 Andra delpensionsfrågor

Riksförsiikringsverkets förslag att föra över vissa grundläggande regler från
verkets anvisningar till dclpensionslagen tillstyrks bl. a. av Landsrings/örbuni/cr. Svenska komm1111((irhunder och SAF. Fiirsäkringsdomstolen vill gå längre
och anser att alla grundläggande fårmånsreglcr bör meddelas i lagen och inte
genom senare föreskrifter eller anvisningar. Den enskilde skulle då lättare
kunna bedöm:i sin riitt till pension, och myndigheterna skulle också liittare
kunna få en enhetlig rättstilliimpning med utgångspunkt i statsmakternas
motivuttalanden till lagtexten. I detta sammanhang betonar LO vikten av att
den centrala pensionsdelegation som har knutits till riksforsäkringsverket
iiven i fortsättningen ges starka möjligheter till inflytande över lagens
tillämpning.
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Riksrl:'visionsverkcr och Fiirsiikringskass('./Örbundel ger s~irskilt stöd åt
förslaget om lagreglering av att försäkrads normala arbetstid före arbetsminskningen skall bestiimmas med htinsyn till hans arbetsförhållanden
under den tidsperiod som gäller för det s. k. arbetsvillkoret, dvs. i princip för
de senaste tolv månaderna. Sl'enska kommunji)rbundcr anser däremot all den
observationsperioden är alltför kort i fråga om normal arbetstid och att den
kan leda till resultat som enligt förbundets mening inte stämmer överens med
grundtankarna bakom delpensionsreformen. Detta s~igs t. ex. gälla betriiffande den som efter en livslång halvtidstjänst ökar till full arbetstid vid 59 års
ålder och sedan efter ett år söker del pension från den heltidstjiinsten. I likhet
med vad som föreslås för egenföretagare bör enligt förbundet i stället de
senaste årens uppgifter om ATP-grundande inkomst kunna vara till ledning.
Även Land>1ingsforb11nde1 ifrågasätter en skärpning av hithörande bestämmelser och påpekar att förbundets kompletterande pensionsavtal tar h~insyn
till arbetstagarens sysselsättningsgrad under hela anställningstiden (en s. k.
tjänstetidsfak tor).
Att man i fråga om inkomstberäkning for arbetstagare inte Wngre bör ta
hänsyn till den s. k. 30-dagarsregeln för inkomständring vid jämförelse med
sjukpenninggrundande inkomsten godtas av remissinstanserna och tillstyrks
bl. a. av.fijrsäkringsdomsrolen, riksrel'isionsverker och Försäkringskass('./örbunde1. Enligt förbundet har regeln orsakat kassorna mycket arbete och ett
slopande av den skulle därför underlätta utredningsarbetet. Försäkringsdomstolcn anser att lagiindringen bör kompletteras med vissa bestämmelser
till förhindrande av spekulation.
Riksförsäkringsverkets avsikt att möjliggöra omprövning av delpension i
samband med löneavtal som även innebär retroaktiv lönehöjning för tiden då
arbetsminskningen gjordes får också stöd av remissinstanserna. Bland dem
som uttryckligen tillstyrker finns riksrerisionsi•erker. Försäkringskassef(irhunder. 1.0. TCO och Lanrbmkamas riksforhund. TCO vill dessutom att den nya
möjligheten till omprövning skall gälla retroaktivt från delpensioneringens
början den I juli 1976. Svenska perso11al-pensiunskassa11 anser i motsats till
utredningsförslaget att delpcnsionen i förekommande fall även bör kunna
justeras nedåt i samband med retroaktiv lönehöjning, dock först fr. o. m. den
tidpunkt då lönehöjningen blir känd och utan återbetalningsskyldighet.
Också SAF vill att omprövning skall kunna göras även i sänkande riktning.
S1a1ens perso11a/prnsio11sl'erk påpekar däremot att detta i vissa fall kan

medföra omräkning och höjning av statlig kompletteringspcnsion, vilket
skulle innebiira ett betydande merarbete för verkets del. En remissinstans,
nämligen Sreris;cs hamverks- och i11d11s1riorga11isa1io11. avstyrker utredningsforslaget helt och anför:
När det gäller att ta hänsyn till retroaktiv lön finns det emellertid anledning
till tveksamhet. Det kan visserligen vid stora retroaktiva löneökningar bli inte
helt oväsentliga belopp för den enskilde. Samtidigt måste man enligt SHIO:s
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uppfattning ta hänsyn till att just i dessa fall motsvaras större delen av den
retroaktiva lönehöjningcn av prishöjningar. För att man över hu\·ud taget
skall kunna överviiga att ta hänsyn till dessa retroaktiva lönehöjningar måste
man också ta hiinsyn till den inflation som lönehöjningen orsakar. Det är inte
helt klart om Riksförsäkringsverket menar att så skall vara fallet. Hiinsyn bör
således tagas till konsumentprisindex för den månad då den retroaktiva
lönehöjningen betalas ut. För en slutgiltig bedömning behövs en bättre
uppskattning av vad den föreslagna förändringen betyder i kronor för de
delpensionerade och vad kostnaderna är att administrera förslaget. Det finns
vidare anledning att fråga om inte delpensionsförsiikringen redan i dagsläget
iir så gynnsam för arbetstagarna att denna marginella förbiillring inte iir
nödvändig.
Att riksförsiikringsverket avser att slopa den inkomstbegränsande "volymregeln'" i sina anvisningar uppmärksammas positivt av LO och forsäkringskassc/iirhundcr. Förbundet uppger att della kommer att medföra en smidigare
och enklare handliiggning av delpensionsärendena. Svenska personalfl<'nsionskassan uttalar motsvarande tillfredsställelse beträffande sina ärenden.
SAF anser att delpensionsförsäkringen i likhet med sjukförsäkringen och
arbetsskadeförsiikringen även bör kunna ersätta inkomstbortfall i skiktet
över 7,5 basbelopp genom att ge en proportionellt beräknad förmån upp till
den summan. Detta skulle inte belasta samhällsekonomin utan bara innebära
en mera rättvis fördelning mellan lagstadgad och avtalsreglcrad delpension.
Sl'cnska foreragarcs riksfc'irhund framhåller att den gjorda begränsningen till
7,5 basbelopp kan innebära nackdelar för vissa rörelseidkare och att det inte är
lika lätt för dem att på annat säll få delpension för högre inkomster. Detta
måste enligt förbundet beaktas i delpensionslagen eller skattelagstiftningen.
TCO erinrar om att de som delpensioneras vid skilda tidpunkter under ett
kalenderår får olika stora pensioner beroende på inflation och basbelopp.
Detta anser TCO inte tillfredsställande. Eftersom lönen normalt justeras
endast en gång om året, bör därför bara ett basbelopp anviindas för ett
kalenderår, lämpligen basbeloppet för januari liksom inom ATP.
LO anser att riksförsäkringsverkets anvisningar behöver ses över på vissa
punkter. LO finner det t. ex. otillfredsställande för arbetstagarna att tillfälliga
tj;instledigheter och korta anst;illningsuppehåll skall påverka beräkningen av
normal arbetstid och normal inkomst. Nuvarande till;impning sägs leda till
orättvisor mellan olika grupper av anstiillda. LO finner det vidare angeläget
att knyta tillämpningen närmare till det regelsystem som gäller inom
arbetslöshetsförsäkringen. så att bl. a. anstiillda med säsongarbete kan
tillgodoräknas arbetslös tid under vilken de star till arbetsmarknadens
förfogande. LO bifogar i dessa frågor ett yttrande fran Svenska byggnadsarbetareförbundet. LO förordar slutligen också att regelbunden övertidsersättning blir delpensionsgrundande om den har utgått under en längre tid. Några
av dessa synpunkter förs även fram av Folksam och Kooperationens
rwnsionsanstalr. Försäkringsdomstulen framhåller att hela frågan om övertids-
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arbete och övcrtidscrsiittning kommer i ett nytt fagc i den föreslagna
reformen.
Riksskarre1•erkcr erinrar om att verket tidigare har föreslagit regeringen
(bL1dgetdepartementct) att avdrag for preliminär skatt skall kunna göras på
anställds delpension iiven n~ir pensionen inte utgör hans huvudsakliga
inkomst av tjänst. A vclrag föreslogs ske schablonmässigt med 40 % på
del pension som inte är huvudinkomst. Delpensionär som har huvudinkomst
av rörelse eller jordbruk bör regelmässigt betala preliminiir B-skatt. Något
skatteavdrag görs då inte. Riksskatteverket har inte funnit anledning att
föreslå någon iindring i detta avseende.
4.4 Beslutande och

ompriirnin~ 3\"

pl'nsion

Rik.m'1'isio11wcrker m. Il. rcmissinstanscr har intet att erinra mot föreslagen
fördelning av befogenheten att besluta i dclpensionsiircnden mellan tjiinstcman och pcnsionsdelegation. hirsäkringskasse/iirbund<'I anser dock att
ärenden, diir genomsnittsberäkning av arbetstid och inkomst i större
utsträckning påverkar delpensioncn negativt, regclmiissigt bör prövas i
delegation. Förbundet päpckar också att reformen medför ökat personalbehov hos försäkringskassorna.

LO. Folksam och Kooperarionens pensionsansralr anser att det i fråga om
egenföretagares delpension måste ske en kontinuerlig Llppföljning för att
kontrollera att pensionsförhållandcna inte har ändrats. Riksrel'isionSl'Nker
finner det motiverat att ha en lagreglerad skyldighet att underriitta forsäkringskassan om omständigheter som kan påverka utgående pension men
ifrågasätter huruvida det är nödviindigt att arbetstagare och egenföretagare
famnar uppgifter varje kvartal. Enligt verket bör det i stället prövas om
uppgiftsplikten kan inskränkas till att giilla en gång om året och vid tillfallen
när det har skett iindringar av betydelse för pensionen. Verket ifrågasiitter
vidare om en egenföretagare kan lämna tillförlitliga inkomstuppgiftcr för
annan period än rörelsens r~ikenskapsår. Försäkringskasse/örbunder anmärker
att nuvarande efterkontroller innebär ett omfattande arbete som endast i
undantagsfall påvisar några avvikelser. De försiikradc blir också ofta
irriterade över de upprepade kontrollerna. Därför ifrågasiitter iiven Försäkringskasseförbundet om inte intervallerna kan förliingas. Efterkontrollen
anses därvid också kunna göras effektivare och meningsfullare.
lanrbrukamas rik!!/iirbund förutsätter att företagare inte skall fullgöra
uppgiftsskyldighct med kortare intervall iin anställda och instämmer i
riksförsäkringsvcrkcts åsikt att tillfälliga mindre arbetstidsavvikelser med i
genomsnitt en timma i veckan inte bör föranleda omprövning av delpensionen.
Förbundet framför vidare synpunkter i fråga om omprövning vid inkomstiindringar, liksom Sl'enska .fiireragarcs riks/iirhund. .SA F cx:h .fiirsäkringsdomsrolen, som helst ser att regelsystemet för omprövning blir lagreglerat.
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4.5 Ikraftträdande och finansiering
Remissinst<Jnserna tillstyrker eller liimnar utan erinran att egenföretagare
och uppdragstagare ansluts till delpensionsförslikringcn redan den 1 januari
1979. Även ikrafttriidandet av övriga ändringar i pensionsreglerna godtas i
allmänhet. Fiirsäkri11gskasscfiirh11mle1 understryker dock vikten av att
kassorn<J ges tillriicklig tid for administrativa förheredelser. Sådana frågor och
behovet av anvisningar, uthildning och information påtalas iiven av andra
remissinstanser. L(J/1/hrukarnas riks/iirhuncl anser det angeläget att den
föreslagn<i tidsplanen kan hållas.
Förslagen i finansieringsfrågan tillstyrks eller lämnas utan erinran av bl. a.
/iirsiikring'iiflS[J('kfionen. riksrel'isionsl'erket. LO. /.a111hrukarnas riksturh1111cl.
Sl'erigC's han n·crks- och inclustriorganism ion. K 1H111cra1io11C'11s pe11sionsa11s{(J/ I
och Folksam. Src11ska komm1111/iirh1111dC1 vill trots kommunernas besviirliga
ekonomiska läge inte motsiitta sig föreslagen avgiftshöjning.
La11ds1i11gsförb1111dc1 föreslår att det exempelvis efter tre år görs en översyn
av finansieringen i fråga om olika kategorier försiikrade. Ävenfiirsäkri11gsi11spek1io11cn. LO. Koopera1io11c11s prnsionsans{(J// och Fo/ksa111 finner det
angeläget att riksförsäkringsverket noga följer utvecklingen av pensionskostnaderna och avgifterna för de olika grupperna. TCO. som tillstyrker den
föreslagna avgiftshöjningen, menar däremot att egenföretagarna redan från
hörjan måste utgöra ett siirskilt premiekollektiv med egen pensionsfond.
S.4F motsätter sig bestlimt att försäkringsavgiften höjs. Föreningen anför
att företagen i nuvarande samhiillsekonomiska läge saknar förutsättningar att
bära ett ökat avgiftsuttag och menar därför att statsmakterna i stiillet får välja
mellan att hegriinsa gjorda åtaganden eller söka andra finansieringskällor.
;\ven Sl'ensk i11d11slrifiirc11i11g anser att ett beslut om avgiftshöjning bör anstå
med hänsyn till rådande konjunkturläge. Sl'enska fr)rerngares riksfbrbwul
avråder ocksii frän att nu åliigga företagen ytterligare avgifter och menar att
tiden snart är mogen for en återgång till att dela a\'giftsbördan mellan
löntagare och arbetsgivare. Förbundet anser dock att avgiftshöjningen kan
godtas i den mån motsvarande siinkning görs av någon annan arbetsgivaravgift. I annat fall bör beräknat fondunderskott tlickas med förskotterade
stats medel.

5 Föredraganden
5.1 Allmänna synpunkter

Vi har sedan den 1 juli 1976 en rörlig pensionsålder mellan 60 och 70 år
inom det allmänna pensionssystemet. Som ett led i den reformen infördes en
helt ny socialförsäkring förclelpension i kombination med cleltidsarhete(prop.
1975:97. Sfl.l 1975: 15, rskr 1975:222). Delpensionsförsiikringen. som nu giiller
för anställda. syftar till all ge möjlighet till en mjuk övergång fr<'\n arhete till
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ålderspension genom en neutrappning av arbetsinsatsen under de sista
yrkesverksamma tiren. Försiikringen giiller vid deltidsarbete mellan 60 och 65
års ålder.
De grundläggande bestämmelserna finns i lagen (1975:380) om delpensionsfi.irsäkring. DPL. Försiikringen är alltså fristående från lagen ( 1962:381)
om allmiin försiikring. AFL. Niirmare föreskrifter om delpensionsförsäkringen har meddelats av riksförsäkringsverket.
För att vara försäkrad skall man som anställd ha haft pensionsgrundande
inkomst inom den allmiinna försiikringen för tilläggspension (ATP) under
minst tio år fr. o. m. 45 års ålder. Dessutom förutsätts att man uppfyller det
s. k. arbetsvillkoret enligt reglerna för det allmiinna arbetslöshetsstödet. Det
innebär att man i princip skall ha arbetat under minst fem av de senaste tolv
månaderna. Vid delpensioneringen skall arbetstiden minskas med minst fem
timmar i veckan. och deltidsarbetet skall omfatta minst 17 timmar i veckan.
Delpensionen ersiitter i princip 65 '.',, av det inkomstbortfall som följer av
arbetstidsminskningen. Den försiikrades disponibla inkomster efter skatt blir
därvid normalt 85-90 ",, av hans tidigare heltidslön. Liksom andra socialförsäkringar administreras delpensionsförsäkringen i första instans av de
allmänna försäkringskassorna och finansieras genom en siirskild socialförsäkringsavgift från arbetsgivarna.
Inom ramen för ett uppdrag av regeringen att följa och redovisa erfarenheterna av den nya försiikringen har riksförsiikringsverket avgett rapporten
( Ds S 1977:9) Översyn av delpensionsförsäkringen. I rapponen föreslås främst
att ICirsiikringen skall sträckas ut till egna företagare och uppdragstagare och
således om fat ta alla förviirvsarbetande. Riksfdrsiik ringsverket förordar vidare
vissa justeringar i arbetstagi!rnas pcnsionsregler samt en höjning av de
arhetsgivaravgifter som linan:;ierar nuvarande försiikring och en ny motsvarande egenavgift for de sjiilvsUndiga företagarna.
Som bl. a. Lanclsorganisationen i Sverige (l.0) har anfört vid remissbchandlingen av rapporten har arbetstagarnas möjligheter till delpension visat
sig f~'lla ett stort behO\· och kanske utgjort det mest betydelsefulla inslaget i
det system for rörlig pension1>[1lder som infördes år I 976. Systemet består i
övrigt av vidgad fortidspensionering före 65 års ålder och förtida eller
uppskjutet uttag av hel eller halv ålderspension mellan 60 och 70 års ålder.
Erforenheterna av elen nya clelpensionsförsiikringen synes också i allt
viiscntligt vara goda.
Riksfrirsiikringsverkets förslag till utvidgning och justering av clelpensionsrörs~ikringcn har i stort vunnit anslutning vid rcmissbehandlingen. Flertalet
remissinstanser tillstyrker det i huvudsak eller har inte några principiella
erinringar, iiven om invändningar görs i enskilda frågor. Också jag anser all
verkets förslag hiir liiggas till grund för lagstifining. Jag kommer i det följande
att ta niirmare stiillning till de olika delarna i verkets förslag.
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5.2 Anslutning al' egenföretagare till delpensionsförsäkringen
Riksförsiikringsverket anfor att de hchov av att kunna minska arbetsinsatsen vid högre ålder som ddpensionsfors;ikringen skall tillgodose torde
föreligga också for mänga egenl(iretagare i samma utstriickning som fiir
anstiillda, En anslutning av egcnforetagarna till delpensions!Ors:ikringen
anses medföra att iiven uppdragstagare hör tas med, Riksförsiikringsvcrket
förutser betydande svårigheter om en fiirs;ikring som bygger på samband
mellan kontrollerad arbetstid och a\'lalad lön skall utvidgas till egn;1
företagare och liknande grupper, Aandra sidan anses bL a, sociala sbl tala for
en s[idan utstriickning, Verket filrordar diirlör att forsiikringen vidgas till al1;1
förvärvsarbetande. men att det sker med stor försiktighet
Rikslörsiikrings\·erkets förslag att delpcnsionsförsiikringen iiven skall
oml~itta egenföretagare och uppdragstagare hiilsas med tillfredsstiillelse ;1v
Lantbrukarnas riksförbund. Svenska l\.\retagares riksförbund. Sveriges hantverks- och industriorganisation, Sveriges köpmannallirbund och Sveriges
folkpensionärers riksförbund, Utvidgningen av försiikringen blir också
tillstyrkt eller J;imnad utan erinran av bL a, statens avtalsverk. statens
personalpensionsverk. arbetsmarknadsstyrclsen. Landstingsl'örbundet,
Svenska kommunförbundet. Svensk industriförening. Pensioniirernas riksorganisation. Svenska personal-pensionskassan. Kooperationens pensionsanstalt. Svenska försiikringsbolags riksförbund och Folksam,
Försiikringsdomstolcn förutser betydande tillämpningssvårigheter och
bnncr cliirför tvekan infor den f(,ireslagna utvidgningen, Domstolen finner
sig dol·k av riittviseskiil böra tillstyrka förslaget, under förutsättning att man
vid lagstiftningen kan bringa klarhet i de frl1gor som domstolen tar upp i sitt
remissyttrande, Liknande tillstyrkan med resen·ationcr famnas av LO, TCO
anser kontrollsvårigheterna så stora att egenföretagarna ur rättvisesynpunkt
mäste utgöra ett eget premiekollektiv om de skall omfattas av delpensionslagen, Betydande tilfampningss\·~irigheter llirutses iivcn av andra remissinstanser,
Riksrevisionsverket. som i princip tillstyrker en utsträckning av försäkringen. anser att man bör överväga en modell som bygger på principerna för
s, k, förtida uttag av ålderspension, Detta ifrågasiitts även av Sveriges
folkpensioniirers riksförbund, SAF har inte några principiella inviindningar
mot att egenföretagarna skall få riitt till delpension men anser att frågan
behöver utredas ytterligare,
För egen del finner jag det angeliiget att även egna företagare får riitt till
delpension, Liksom de anstiillda har en egen företagare behov av att kunna
minska arbetstiden under de sista yrkesverksamma åren, Jag iir medveten om
de svårigheter som möter niiren fiirsiil\ring som har utformats med inriktning
pii anstiillcla skall striickas ut ii\ell till andra frirviirvsarbetande, Dessa
sdrighctcr bör dock inte överdrivas, Riksförsiikringsverkets förslag. som i
princip godtas av remissinstanserna, visar att en anslutning av egenforetagare
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m. 11. ~ir mii.ilig med hjiilp av vissa schahlonrcglc:r, och utredningsförsl:.iget
utgör enligt min mening en god grund f"ör en vidgning av försiikringen.
D;irigenom skulle l. ex. smäfiiretagare, jordbrukare och liskare rn riitt till
del pension.
Som riksfi.irsiikringsverket har funnit bör delpensionsförsäkringen också
giilla f"ör uppdragstagare. Uppdraget står ihland anställningen nära. och en
uppdragstagare iir ofta socialt och ekonomiskt i samma situation som en
arbetstagare. För många iir uppdraget niirmast en bisyssla, t. ex. frir olika
förtroendemiin som niimndledamöter och övervakare. Uppdrag kan ocksä
utforas inom ramen för en rörelse.
En ut vidp1ing av delpensioneringen till alla förvärvsarbetande innebiir ett
ytter\ igare steg mot ökad samordning och enhetlighet inom social flirsiikringslagst iftn ingcn, som diirefter kommer att om fat ta arbetstagare. egen företagare
och uppdragstagare på i allt viisentligt samma villkor. Jag vill härvid erinra om
den betydelsefulla utstriickning av arbetsskadeförsiikringen till egenlliretagare och uppdragstagarc som riksdagen beslöt i april 1977 t prop. 1976177:64.
Stl; 1976177:21. rskr 1976177:201 l.
Jag föreslår således att delpensionsförsiikringen i princip far omfatta även
egenföretagare och uppdragstagare och tar i det följande upp vissa särbestämmelser som behövs för en sådan anslutning. Jag vill tillägga att det torde
finnas yrkesgrupper för vilka det föreslagna pensionssystemet kan komma att
passa mindre väl. Detta är emellertid ofränkomligt i vart fall i ett inledningsskede. Jag vill vidare erinra om att riksförsiikringsverket avser att noga följa
försiikringens tillämpning och därvid föreslå iindringar som kan anses
motiverade. Riksförsiikringsverket har i dag möjlighet att meddela niirmare
tilliimpning~föreskrifter till DPL efter samråd med den centrala pensionsdelegation som finns i verket. Jag avser att senare föreslå regeringen att utöka
delegationen med representation för egenföretagarna.

5.3 Särbestämmelser för egenförelagare m. m.
Den nuvarande delpensionsförs~ikringen förutsiitter, enligt vad rikstörsiikringsverket erinrar om. att man tiimligen exakt kan fastställa den försiikr<Jdcs
arbetstid. Man måste ocks:i med god siikerhet kunna fi.irutse inkomsten efter
övergangcn till deltidsarbete. Vidare fi.irutsiitter systemet att det finns ett
direkt samh;rnd mellan arbetstid och inkomst. Inkomst- och arbetsforhållandena vid en delpensionering skall i regel styrkas genom intyg från arbetsgivaren.
Riksf'örsiikringsvcrket päpekar att egenföretagarna inte är nägon homogen
grupp utan i st~illct personer som arbetar under vitt skilda betingelser. I
gruppen ingår inte hara l<Jntbrukare och företagare inom handel och industri
utan ocksä miinga andra sjiilvstiindiga yrkesutövare, t. ex. konstnärer. )\ven
om det linns hetycl<Jndc skillnader i fraga om arlx:tsförhallanden har
företagare i regel fria och oreglerade arbetstider. Vidare är en företagares
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inkomst inte hestiimd pä llirhand. Den varierar i m[\nga fall iir frän [1r. I
allmiinhel finns inte heller n<1got dirL'kt samband mellan arhetstid och
inkomst. Inkomsten iir niimligen ofta beroende av andra omst:indigheter som
t. ex. konjunkturer och gjorda inv1.:steringar. Vilket belopp sum utgör en
l(iretagares verkliga inkomst siigs också olia \·ara sv<'irt att avgöra. Vad som i
olika sammanhang redovisas som rörelsens nettoinUikt kan niimligen vara
beroende a\ hokWringstekniska och juridiska regler. Vidare miiter prohlcm
\·id gr:insdragningcn mellan\ ad som skall anses som inkomst av kapital resp.
inkomst a\· llirdrv~arbete. En anslutning av egenföretagarna till delpensionsforsiikringen mäste d:irl"i.ir enligt riksllirs:ikringsverket göras med hjiilp
av vissa siirregler. som syftar till att minska de svårigheter som kommer att
uppstit. Dessa siirregler. som (iven innefattar schabloner. behii\·s l"r:irnst i fråga
om arbetstider och inkomster.
l'ör.-;iikringsdomstolcn delar i likhet med LO och andra remissinstanser
riksl<irsiikringsverkets uppfattning att egenföretagare inte kan anslutas till
cklpensionsförsiikringen p<I samma villkor som giiller for anstiillda och
instiimmer i att anslutningen bör ske med försiktighet. Flera remissinstanser.
bl.a. f"öretagarorganisationer. linnernckså de föreslagna siirreglerna i stort sett
v;il avv:igda. Med hiinsyn till att det rör sig om en helt ny försiikringsform och
att det kan råda markanta skillnader mellan arbetstagares och övrigas
förviirvsarbeten anser även jag en viss siirreglering av egenföretagarnas
möjligheter till delpension nödviindig beträffande bl. a. arbetstider och
inkomster.

5.3. l I il/kor/(irfiirsiikring

För att en anstiilld skall vara försiikrad för delpcnsion kriivs i dag att han
uppfyller de arhetsvillkor som finns i lagen (1977:370) om arbetslöshetsförs:ik ring eller lagen ( 197 3:371) om kontant arbetsmarknadsstöd. A rhctstagaren
skall vidare fr. o. m. det år då han t\llde 45 år under minst tio år ha
tillgodoriiknats pensionsgrundande inkomst av anstiillning för ATP.
Riksförsiikringsverket föresfö att de s. k. arbetsvillkoren och kraven på tio
ttrs ATP-grundande inkomst fr. o. m. 45 års ålder skall g;Hla iiven för
egenföretagare. Varken för dessa eller för arbetstagarna skall det ha någon
betydelse huruvida den tillgodoriiknadc pensionsgrundandc inkomsten
utgörs av inkomst av anstiillning eller inkomst a\· annat förviirvsarbete. '.\·led
hiinsyn bl. a. till önskemålet att kunna tilliimpa enhetliga principer inom
socialförs~ikringens olika grenar föreslår riksförsiikringsverket \"idare att det
för egenföretagarens del skall kriivas att denne inte frivilligt har stiillt sig
utanfor ATP genom att anmlila undantagande enligt 11 kap. 7 ~ AFL.
Lndantagandet innebiir att egenföretagaren inte påförs ATP-avgift eller
tillgodoriiknas pensionsgrundande inkomst pä grund av företagsinkomsten.
lian upphör ocks{1 att vara lörsiikrad l(ir sjukpenning och arbetsskadeers~itt
ning.
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De av riksfiirsiikrings\erket löreslagna förs:ikringsvillkuren tillstyrks eller
liimnas utan erinran a\' nlistan alla remissinstanser. Företagarorganisationerna kritiserar emdleniu det törordaue sambandet meu ATP. Lantbrukarnas riksförbund kant. ex. inte finna n{1got a\·görnnde argument för att friin
delpensilllleringen utesluta egenll\retagare som har ;111miilt undantagande
fr[rn ATP. ;\ven Svenska lliretagares riksll.irhund, Svensk industriförening
och Sveriges hantverks- och industriorganisation iir kritiska. Vad gliller
villkoret om tio polingär inom ATP kan Lantbrukarnas riksförbund inte
helli:r an:eptcra att detta skall diskvalificera dem som tidigare har bah
undantagande frän ATP. Fiirhumkt \·ill uiirf\ir in fora en regel som iiven tar
hlirn;yn till tir dl! s. k. undantagandepoiing har herliknats llir egenföretagaren .
.Ä\·cn Svenska företagares riksförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisation an isar förslaget betr:iffande dem som tidigare har iiterkallat
ett undantagande eller som meu stöd av en av organisationerna förordad
iiverg{rngsregel återintr~ider i ATP inom exempelvis tre eller sex mänader
efter reformens genom förande.
för egen del tillstyrker jag liksom remissinstanserna att de arbetsvillkor
som gäller för ersättning vid arbetslöshet tilliimpas även i fråga om del pension
till egenföretagare. Jag kan också förstå att riksförsäkringsverket föreslår ett
nära samband med ATP och följaktligen hävdar att den som har stiillt sig
utanför ATP inte skall omfattas av delpensionsförsiikringen. Delpensionsförsäkringen är emellertid fristående från den allmänna försäkringen och
finansieras med avgifter som förs till en särskild rond. Delpension utgör t.ex.
- i motsats till livränta vid allvarligare fall av arhetsskada - inte heller en
utfyllnad till grundförmåner som utgår från folkpensionering och ATP. Det
kan vidare anföras att elen som iir eller har varit undantagen från ATP inte har
kunnat förutse att detta skulle få hetydelse inom en kommande delpensionsförsiikring. Det är inte heller rimligt att egenföretagare som bl. a. genom
övergångsregler i tidigare reformer har uppmuntrats att :lterintriida i ATP
skulle uteslutas från dclpension på grund av otillräckligt antal år med
pensionspoiing inom ATP. En Ulclrc egenföretagare som har eller haft
undantagande från ATP kan givetvis hu samma behov av att minska sin
arbetstid som andra förviirvsarbetande. Han kan därefter vid ålderspensioneringen avveckla sitt företag eller lantbruk och diirigenom frigöra kapital
som rillsammans med folkpension tryggar hans Mderdom. Det ligger således
ingen motsättning i att låta honom omfattas av delpensioneringen trots att
han står eller har stått utanför ATP.
I enlighet med vad jag nu har anfört föreslår jag att man betriiffandc kravet

pi1 tio pu~ingilr inom ATP liven tar hänsyn till är. då personen i fräga har st{llt
utan for:\ TP. Som antytts under remisshchandlingen görs for dessa redan en
[irlig bcriikning av fiktiv A Tl'-poiing. s. k. undantagandcpoiing. som bl. a.
a1wiinds vid beriikning av pensionstillskott till folkpension. Sådan undantagandepoiing bör beaktas för uppfyllande av poiingårskravct. Deua iir till fördel
ocks[J for arbetstagare som tidigare h:Jr varit egna företagare. Den som är
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undantagen från /'\ TP niir dclpensionsreformen triider i kraft bi\r ges
möjlighet att återkalla undantagandet utan hinder av all delta inte har giillt i
minst !Cm år, vilket annars kriivs enligt AFL.
Tv:1 företagarorganisationer har begiin all delpensionsliirsiikringen trots
kravet p<I tio poiingiir inom ATP iiven skall nmfotta egentliretagares make
so111 hiiilper till i rörelsen eller lantbruket. Vid inko111stlaxeringen har för
si1dana makar, som inte drivit verksamheten gemensamt, tidigare tilliimpats
en foktisk sambeskattning p[1 si't sii!t att egenföretagaren inte har IIttt göra
a\drag för lön eller annan crsiittning till den medhj:ilpande maken utan i
stiillct sjiilv blivit taxerad for hela lliretagsinl\omsten. Detla har ncksi1
inneburit att egenföretagaren ensam har 1illgodoriil\na1s pensionsgrundandc
inkomst, eftersom denna beriiknas pä grundval av inkomsttaxeringen.
Fr. o. m. 1977 [1rs taxering sl-:all diiremot vardera maken beskattas l<ir drdet
av sin arbetsinsats i rörelsen. En forutsiiHning iir all mcuhi~i\paren har arbetat
i verbamheten minst 400 timmar under i'm~l. Vidare l'<'.tr medhjiilparen
beskallas högst for vad som motsvarar marl\nadsmiissigt vederlag for arbetet.
Den inkomst som beriiknas för medhjiilparen taxeras som l'iiretagsinkomst
och liiggs diirefter också till grund for bl. a. ATP-poiing och motsvarande
egenavgift till försiikringen.
Jag vill till all börja med erinra om att medhjiilpande mal\ar numera
jiimstiills med egenföretagare inom den allmiinna förs:ikringen och den nya
arbetsskadeförsäkringen. 5<1 kommer ocksti utan siirskilcla [Hgiirdcr alt bli
fallet inom delpensionsförsäkringen niir dessa mcdhjiilpare har hunnit
tillgndoriiknas ATP-grundande inkomst för tio ar riiknat från inkomst[tret
1976. Om de förut har haft andra pensionsgrundande inkomster, t. ex. av
anstiillning, kan poiingårsvillkorel uppfyllas tidigare.
Fnligt min mening skulle det inge principiella betänkligheter om man
försökte all göra en fiktiv efterhandskonstruktion a\· taxering och ATPberiikning rör vissa förviirvsarbetande. Problemet iir inte begriinsat till den hiir
berörda kategorin medhjälpande makar. Betriiffande egenfiiretagares
medhjiilpande make möter dessutom stora praktiska problem. Man fick
niimligen i sådant fall försöka konstatera huru\·ida maken har uppfvllt de
nuvarande ta.xcringsvillkoren for inkomstuppdelning iivcn under de <lr före år
1976 som behövs för att tillgodose kravet p[1 tio poiingår inom ATP,\. ex.
umkr inkomst[iren 1969-1975. Konsebensen skulle \·idare kriiva att !llan
gjorde en motsvarande minskning av egenföretagarens :\ TP-poiing i den
män poiingen har betydelse inom delpensioneringen ljl'r iiven avsnill 5.3.3!.
Jag anser lllig av dessa skiil inte kunna foreslå n{1gra siirsl-:ilda ii\·crg{mgsregler
fiic. egenföretagares make.

5 .3 .2 Närmare .förlllsiitmingar /iir pension

För rätt till delpension krävs for arbetstagarnas del en genomsnittlig
mins k n in g av arbetstiden med minst fem timmar per arbetsvecka
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rn:h att arbetstiden efter minskningen uppgår till i genomsnitt minst 17
timmar per arbetsvecka.
För egenföretagarnas del !inner riksförsiikringsvcrket det inte genomförbart att ha så tingraderade möjligheter till arhetstidsminskning som reglerna
tör arbetstagare medger. Så relativt marginella iindringar i arbetstiden som
enligt nuvarande regler kan ge riitt till cklpension siigs niimligen vara svåra att
fastsliilla för andra förvärvsarbetande iin dem som har reglerad arbetstid. I
princip skulle detta l"i.irutsätta att arbetstiden registreras. Det anses dock
knappast möjligt att införa en sådan registrering för företagare. I stället torde
man enligt riksförsiikringsverket behöva kräva en mera betydande minskning av arbetstiden för att medge riitt till del pension. En markerad minskning
av arbetsinsatsen viintas nämligen - om den inte kompenseras på något siitt i avseviird grad inverka hl. a. på verksamhetens omfattning, vilket kan
användas som stöd vid bedömningen. Verket har därvid övervägt möjligheten att fordra en arhetstidsminskning med minst en l]iirdedel.
En nedtrappning med endast en ljiirdedel skulle emellertid innebära att en
arbetstidsminskning med i genomsnitt drygt fem timmar i veckan skulle vara
tillräcklig för rätt till delpension. En så relativt obetydlig minskning av
arbetstiden är enligt verkets mening mycket svår att konstatera i andra fall än
då arbetstiden registreras.
Verket föreslår därför att företagaren skall minska sin arbetstid med minst
hälften för att kunna få del pension. En arbetstidsminskning till hälften anses
också motsvara det behov som egenföretagare vanligen har av att kunna
trappa ned arbetsinsatsen. Verket erinrar diirvid om att huvuddelen av de
anställda som i dag uppbiir delpension har minskat sin arbetstid med ungefär
hiilften. Liksom för arbetstagare skall också gälla att egenföretagaren efter
övergången till deltidsarbete utför förvärvsarbete med i genomsnitt minst 17
timmar ner vecka under året.
Andra försäkrade iin de som efter övergången till deltidsarbete driver
rörelse eller jordbruk föreslås ha samma möjligheter till tingraderad arbctstidsminskning som finns f. n. Riksförsäkringsverkets förslag innebär att detta
inte bara skall gälla arbetstagare som minskar sin arbetstid i anställningen
utan även andra försäkrade, t. ex. en rörelseidkare som i samband med
arbetstidsminskning övergår från att vara företagare till att arbeta enbart som
anställd.
Riksförsiikringsverkets förslag i fråga om arbetstidsminskning godkänns i
allmänhet av remissinstanserna. Att egenföretagarna därvid måste minska
sin arbetstid med hälften för att fä rätt till dclpension accepteras av bl. a.
Lantbrukarnas riksförbund, Svenska företagares riksförbund, Svensk industrifiirening, Sveriges hantverks- och industriorganisation och Sveriges
köpmannaförbund. Hantverksorganisationen anser dock att möjlighet till
dispens bör finnas för den som kan anföra särskilda skäl för annan
arhetstidsminskning. Även riksrevisionsverket ifrågasätter om inte viss
valfrihet borde kunna medges. De skäl som riksförsäkringsverket anför mot
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en enhetlig reglering för alla förvärvsarbetande anses däremot rimliga.
Svenska personal-pcnsionskassan delar helt riksförsäkringsverkets uppfattning att arbetstagarnas tingraderade nedtrappningsskala inte kan användas
av företagarna. Försäkringsdomstolen påpekar å andra sidan att ett system
med skilda regler fOr olika slags förvärvsarbete kan fungera utan komplikationer endast om blandfall inte förekommer.
För egen del anser jag liksom riksförsäkringsverket och bl. a. företagarorganisationerna att egenföretagarna bör minska sin arbetstid med minst
hiilften för att fä rätt till delpension. Av de anställda som i dag uppbiir
del pension har drygt tre fjiirdedelar minskat arbetstiden med just hälften. På
längre sikt får man med ledning av erfarenheterna från den praktiska
tilliimpningen bedöma om det iir möjligt att närma reglerna till dem som
gäller för arbetstagare. Jag vill erinra om att riksförsiikringsverket kommer att
följa ut vecklingen och föreslå de ändringar i reglerna för delpensionsförsäkringen som befinns motiverade. Jag biträder vidare utredningsförslagen att
deltidsarbete måste utföras i genomsnitt minst 17 timmar per arbetsvecka
under <'iret och att reglerna för arbetstagare skall tillämpas för alla som efter
arbetstidsminskningen har arbete enban som anställda, dvs. även för sådana
försäkrade som tidigare också har bedrivit rörelse.
Beträffande den som har blandat arbete efter arbetstidsm in sk ni n gen föreslår riksförsäkringsverket att rätten till del pension skall
bedömas enligt reglerna för egenföretagare. ;.;, ven i dessa fall skulle alltså
kravet på en minskning av den sammanlagda arbetstiden med minst hälften
glilla. I dagens delpensionsförsiikring finns regler som innebär att man kan
bortse från olika bisysslor till en anställning. Dessa regler föreslås av
riksförsäkringsverket bli slopade i samband med den förestående reformen.
Förslaget att den som efter arbetstidsminskningen har blandad inkomst
skall behandlas som rörelseidkare lämnas i allmänhet utan erinran av
remissinstanserna. Av annan mening är försäkringsdomstolen, som förklarar
sig ha förståelse för förslaget men påpekar att det jämfört med dagens regler
om bisyssla innebär en påtaglig försämring för arbetstagare som dessutom
driver mindre jordbruk eller rörelse. Domstolen finner därför att det bör
övervägas om inte en arbetstagare skulle kunna fä ha kvar vissa sådana
biinkomster och antar att en sådan regel också kan ge administrativa fördelar.
Riksrevisionsverkct anser att konsekvenserna av att slopa nuvarande regler
om bisyssla inte har redovisats tillfredsställande. Bl. a. LO och Försäkringskasseförbundet tillstyrker att reglerna utgår.
for egen del anser jag i likhet med försäkringsdomstolen att utredningsförslaget beträffande bisyssla till ansfallning kan innebära olyckliga tröskeleffekter och försämringar i förhållande till dagens regler om rätt till
delpension. Jag kommer senare att föreslå att förvärvsarbete i form av
uppdrag skall jämställas med rörelse i fråga om del pension. Detta innebär en
4 Rik.wlar:en 1978179. I sam/. ,\'r69
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skiirpning av den nu aktuella frågestiillningen. Jag finner det således inte
rimligt att en arbetstagare, som dessutom har ett förtroendeuppdrag eller som
i obetydlig omfattning iiven driver rörelse eller jordbruk, i fortsiittningen
antingen måste minska sin sammanlagda arbetstid enligt rörelsereglerna,
dvs. med minst hiilften, eller helt avstå från bisysslan för att kunna få riitt till
delpension enligt reglerna för anstiillda. Jag förordar diirför att vissa
möjligheter att ha bisyssla till ans@lning behålls inom delpensionsförsiikrin!_!en och återkommer i specialmotiveringen till lagförslaget till de niirmarc
bestiimmelscrna. Motsvarande möjligheter bör finnas för egenföretagare som
har ett mindre uppdrag. I fråga om andra försiikrade som efter arbctstidsförkortningen har blandad inkomst bitriiderjag riksförsäkringsverkets förslag att
ek skall behandlas som rörelseidkare, vilket innebär att de måste trappa ned
sin totala arbetsinsats med hiilften för att få riitt till delpension.
När det giiller tidsmiissig förläggning av deltidsarbetet
föreskrivs f. n. för arbetstagarna att arbetet skall utföras i genomsnitt minst 17
timmar per arbetsvecka. Om arbetstiden varierar. är det elen genomsnittliga
arbetstiden under det närmast kommande året - för vilket ny sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL skall fastställas - som är avgörande. Enligt
riksförsäkringsverkets anvisningar fordras vidare i princip att deltidsarbetet
anordnas så att arbetstagaren utför något arbete åtminstone varannan månad.
Undantag från denna regel kan medges om det iir motiverat av särskilda
arbetsförhållanden i det enskilda fallet.
I sina förslag till ändringar i delpensionslagen anger riksförsiikringsverket
att en arbetstagare skall ha riitt till delpension endast under förutsiittning att
deltidsarbetet anordnas på sådant sätt att den genomsnittliga arbetstiden
r~iknat under en period om högst tre månader överensstiimmer med den
veckoarbetstid i deltidsarbetet som har fastställts vid pensionsbeslutet.
Undantag skall dock få medges, om det kan anses motiverat av den
försiikracles särskilda arbetsförhållanden. Arbetstiden skall då ber:iknas fören
period om tolv månader närmast efter arbetstidsminskningen. Riksförsiikringsverket uttalar diirvid att sådant undantag bör kunna medges niir
arbetsbelastningen inom yrket regelmässigt iir ojämn under året. Deltidsarbetet bör då t. ex. få anordnas så att elen genomsnittliga veckoarbetstiden
varierar mellan de tremånadersperioder som tillämpas enligt huvudregeln.
En förutsättning skall dock vara att den försäkrade uppfyller de allmiinna
villkoren om minst fem timmars arbetsminskning och minst 17 timmars
deltidsarbete i genomsnitt per arbetsvecka om året. Behov av mera betydande
avsteg från huvudregeln siigs vidare kunna föreligga om det på grund av
arbetsförhållandena inte iir möjligt att anordna arbetet på nyss angivna siitt.
t. ex. vid anstiillning ombord på fartyg.
En egenföretagare föreslås få rätt till del pension endast under förutsättning
att han utför deltidsarbete fortlöpande under året, och arbetstiden skall
bcriiknas för n:irmast kommande tolvmånaderspcriod. Riksförsäkrings-
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verket anser dock att iiven företagarna kan ha ett berättigat behov av variation
i arbetstiden. Med hänsyn hiirtill siigs kravet på jämn fördelning av
arbetstiden inte kunna upprätthållas strikt. Arbetstiden skall dock inte få
variera så att huvuddelen av deltidsarbetet utförs under viss eller vissa
perioder av året. Avbrott i verksamheten under mer än omkring sex veckor
föreslås i regel inte få förekomma. Avsikten siigs därvid vara att inte medge
l:ingre uppehåll i förviirvsverksamheten iin vad motsvarande regler om
arbetstagares deltidsarbete tillåter för anstiillda.
Försäkringskasseförbundet instämmer i vad riksförsäkringsverket har
föreslagit i fråga om förläggning av de försäkrades deltidsarbeten. Riksrevisionsverket anser att arbetstiden vid delpension i princip bör vara jämnt
fördelad under året och att likställighetsskäl talar för att samma beräkningsperiod används för alla förvärvsarbetande. Svenska kommunförbundet anser
också all det för alla måste kriivas all deltidsarbetet bedrivs kontinuerligt, om
inte alldeles särskilda skäl motiverar annat.
I fråga om ansfalldas deltidsarbeten hänvisar försäkringsdomstolen till
socialförsäkringsutskottets av riksdagen godtagna betänkande 1976/77:24
och menar att riksförsäkringsverkets förslag om en tremånadersperiod för
beriikning av genomsnittlig arbetstid för anställda är för långtgående.
Domstolen anser vidare att det skulle strida mot utskottsbetänkandet om
verket avser att det skall vara möjligt att koncentrera arbetstiden till en kort
del av tremånadersperioden. En tremånadersberäkning tillstyrks däremot av
bl. a. LO, som tillägger att av verket föreslagna undantag med hänsyn till
arbetsförhållandena i det enskilda fallet måste vara tillstyrkta av den fackliga
huvudorganisationen. Även SAF och Svenska personal-pensionskassan
lämnar utredningsförslaget utan erinran.
Vad gäller förslaget att egenföretagare måste utföra kontinuerligt deltidsarbete under en tolvmånadersperiod påpekar försäkringsdomstolen att
försäkringen i undantagsfall kommer att stå öppen för arbetstagare med
säsongarbete men inte för rörelseidkare med motsvarande arbete. Förslagen i
fråga om egenföretagarna kritiseras också av Lantbrukarnas Riksförbund,
Svenska företagares riksförbund, Svensk Industriförening och Svenska
försiikringsbolags riksförbund. Bland remissinstanser som godtar förslagen
finns Sveriges hantverks- och industriorganisation och Sveriges köpmannaförbund.
För egen del vill jag först erinra om det enhälliga utskottsbetänkande som
har åberopats (SfU 1976177:24). Betänkandet, som avgavs i mars 1977, gällde
bl. a. en motion om att del pension borde kunna beviljas anställda som arbetar
på heltid med sex månaders intervall. Motionärerna pekade särskilt på
skogsarbetare som ville övergå till att arbeta endast under sommarhalvåret.
Utskottet ansåg emellertid inte att en delpensionering i den formen
tillgodosåg kravet på den successiva nedtrappning av arbetsinsatsen och den
mjuka övergång från arbete till pension som iir del pensionens syfte. Tvärtom
kunde full arbetstid under vissa månader med mellanliggande helt lediga
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perioder i många fall tänkas få en effekt rakt motsatt den med del pensionen
avsedda. Utskottet gjorde en reservation för situationer nlir det av alldeles
särskilda sk~il. arbetsförhållanden och liknande. kunde vara motiverat att
göra mera betydande avsteg från principen att delpension skall vara förenad
med deltidsarbete.
Flera avgöranden från !Orsäkringsdomstolen illustrerar också att det strider
mot delpensionslagens sytie att medge den som arbetar på heltid pension på
sådant sätt all han i huvudsak skall forts~itta med kontinuerligt heltidsarbete
under halva året och gå ledig under den andra hälften. Med det undantaget
anser jag det riktigt att man i enlighet med det nyssnämnda utskottsbetiinkandet och riksförsäkringsverkets förslag bör kunna tillåta förhållandevis
stora variationer under året, om alldeles särskilda skäl talar för det. Vissa
andra, mera begränsade möjligheter till ojiimn förfaggning av deltidsarbete
bör också finnas och i princip g~illa lika för alla förvärvsarbetande. Jag tiinker i
dessa avseenden särskilt på dem som redan före arbetsminskningen har ett
arbete som helt enkelt inte kan utföras under hela året. I förarbetena till
delpensionslagen har erinrats om att det tidigare arbetet inte behöver ha varit
ett heltidsarbete.
De allmiinna reglerna om förläggning av deltidsarbete bör enligt min
mening utformas på följande sätt i den nya delpensionslagstiftningen.
Riksförsäkringsverket har föreslagit att man skall använda sig av perioder om
högst tre månader vid beräkning av genomsnittlig arbetstid för anstiillda.
vilket har tillstyrkts av bl. a. LO och SAF. Denna beräkningsperiod bör i
princip användas för alla förvärvsarbetande. dvs. inte bara för anstiillda. För
alla försäkrade bör därvid giilla att om arbetet inte utförs fortlöpande sä skall
arbete i princip utföras under åtminstone halva perioden. Det är här fråga om
sammanhängande beräkningsperioder av högst 90 dagar. Jag vill också erinra
om att den försäkrades sammanlagda arbetstid redan enligt de allmänna
reglerna måste uppgå till minst 17 timmar per arbetsvecka i genomsnitt för
hela året. Det kan vara lämpligt att meddela närmare föreskrifter om
deltidsarbete. Sådana föreskrifter bör emellertid beslutas av riksförsäkringsverket efter samråd med centrala pensionsdelegationen.
För de försäkrade skall som jag nyss har nämnt också finnas vissa
möjligheter till en mera ojämn arhetsförläggning under året än vad huvudreglerna tillåter, om det är befogat av alldeles särskilda skäl. Detta bör enligt
min mening kunna medges med stöd av närmare riktlinjer för olika yrken
eller branscher. Det är därvid lämpligt att även såcl<•na föreskrifter meddelas
av riksförsäkringsverkct och centrala pensionsdelegationen, som har nära
kännedom om förhållandena i arbetslivet. Jag vill upprepa att jag inte avser
att det skall bli möjligt att ta ut del pension genom arbete halvårsvis på ett sätt
som strider mot det tidigare nämnda utskottsbetänkandet.
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Det underlag på vilket del pensionen skall beräknas utgiirs för arbetstagares
del i princip av skillnaden mellan den inkomst som han hade före övergången
till deltidsarbete under normal arbetstid och den inkomst som han kan antas
få i deltidsarbetet. Skillnaden får dock inte beräknas högre än skillnaden i
sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL före och efter övergången till
deltidsarbetet. Detta innebär bl. a. att man inte beaktar inkomstminskningar i
skikten över 7.5 basbelopp.
Vad gäller pensionsunderlag för egenföretagare anser riksförsäkringsverket att det behövs vissa schabloner. Med hänsyn till att inkomsterna ofta
varierar föreslås beräkningen också ske med beaktande av förhållandena
under en längre period än som gäller för anställda. Perioden bör vara
tillr~ickligt lång för att tillfälliga variationer skall utjämnas, men inte längre än
att den avspeglar i huvudsak aktuella förhållanden. Med hänsyn bl. a. till den
för företagarna svåra avgränsningen mellan inkomst av kapital och inkomst
av förvärvsarbete bör enligt verkets mening beräkningen anknyta till ell
redan befintligt inkomstbegrepp. Inkomsten före arbetstidsminskningen
föreslås därför bli beräknad med utgångspunkt i genomsniltlig ATPgrundande inkomst får visst antal år närmast före övergången till deltidsarbete. Verket anser diirvid att fem år torde vara en lämplig period. Inkomsten
efter arbetstidsminskningen skulle då i normalfallet kunna bestämmas till
hälf"ten av denna genomsnittsinkomst, dvs. i proportion till arbetstidsminskningen. Är den faktiska deltidsinkomsten högre, föreslås dock den gälla i
stället för schablonen.
Riksförsäkringsverkets förslag om inkomstberäkning för egenforetagare
tillstyrks eller lämnas utan erinran av många remissinstanser. Sveriges
köpmanna förbund vill dock förkorta femårsperioden till tre år, medan
Försäkringskasseförbundet anser att en förlängning av perioden bör överviigas.
Lantbrukarnas riksforbund har däremot starka invändningar mot den
foreslagna inkomstberäkningen och anser att denna liksom för anställda skall
bestämmas av den sjukpenninggrundande inkomsten. I <mdra hand kan
förbundet tänka sig att man liksom vid ATP-beräkning med s. k. antagandepoäng använder medel inkomsten för de två bästa av de fyra senaste åren.
Den sistnämnda lösningen föreslås även av Svenska företagares riksförbund.
Enligt Sveriges hantverks- och industriorganisation bör man i stället med
förebild från egenföretagarnas arbetslöshetskassor utgå från den högsta av de
senaste tre årens ATP-grundande inkomster, vilket dock kan få ersällas med
en genomsnittsberäkning om dessa inkomster varierar betydligt. Försäkringsdomstolen, som inte motsätter sig riksförsäkringsverkets förslag, för
också fram alternativet med arbetslöshetskassornas metod.
För egen del vill jag anföra följande. Mot riksförsäkringsverkets förslag kan
visserligen invändas att delpension i princip avser att läcka ett aktuellt
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inkomstbortfall. medan den pensionsgrundande inkomsten hiinför sig till
fornuten tid. Med hänsyn bl. a. till de svårigheter som ofta föreligger när man
skall bestämma hur mycket av en uppburen ersättning som skall anses utgöra
inkomst av förvärvsarbete är det emellertid även enligt min mening
nödvändigt att anknyta till ett redan befintligt inkomstbegrepp. Då ligger
tilläggspensioneringens nära till hands. Eftersom inkomsterna för företagare
kan variera kwftigt mellan olika år, bör inkomstberäkningen inom en
pensionsförsäkring inte göras på grundval av inkomsten för ett enda år. Jag
anser mig inte heller kunna förorda någon lösning som inneb~ir att man väljer
ut vissa biista inkomstår. Beräkningen bör i st~illet ske med utgångspunkt i en
inte alltför kort period. Jag har därvid kommit fram till att tre år bör vara en
tillräckligt lång period när det gäller delpension.
Jag föreslår således att egenföretagarens inkomst före övergången till
deltidsarbete skall anses motsvara ett belopp som beräknas med utgångspunkt i de ATP-poäng som han har tillgodoräknats for de tre åren närmast
före det då arhetstidsminskningen har ägt rum. För vart och ett av dessa år bör
i enlighet med utredningsförslaget tilläggas en poäng som motsvarar det
avdrag med ett basbelopp som görs när man fastställer pensionsgrundande
inkomst. Om inkomsten för visst år understiger basbeloppet, bör i delpensionsärenden i stället tillgodoräknas motsvarande del av en pensionspoäng.
Medeltalet av poängen för de tre åren skall därefter multipliceras med
basbeloppet för den månad under vilken arbetsminskningen sker. Enligt vad
jag har anfört i avsnitt 5.3.1 skall i dessa sammanhang även beaktas s. k.
undantagandepoäng för den som har stått utanför ATP. Eftersom pensionspofog fastställs med viss fördröjning förutsätts en viss interimistisk
pensionsberäkning som jag återkommer till i specialmotiveringen till lagförslaget.
Inkomsten efter övergången till deltidsarbete bör enligt min mening och
riksförsäkringsverkets beräknas schablonmässigt till hälften av den tidigare
genomsnittsinkomsten. lnkomstbortfallet skall således normalt beräknas
proportionellt i förhållande till arbctstidsminskningen. Genom att den
föregående genomsnittsinkomsten baseras på pensionspoäng, beaktas inte
tidigare inkomstdelar som ligger över 7,5 basbelopp. Om det kan antas att den
verkliga inkomsten efter arbetstidsminskningcn kommer att överstiga
schablonen, bör vidare beräkningen av inkomstbortfallet liksom enligt
utredningsförslaget göras med hänsyn till den faktiska deltidsinkomsten,
vilket leder till att delpensionen blir lägre än enligt schablonregeln. Vad här
har sagst innebär i princip att man liksom för anställda bara beaktar
inkomstbortfall i skiktet under 7 ,5 basbelopp.
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Inkomst av uppdrag skall inom den allmänna forsäkringen i regel
jiimstiillas med anställningsinkomst <3 kap. 2 ~ och 11 kap. 2 AFLl. Med
uppdrag avses arbete som någon utför för annans riikning utan att vara
anställd i dennes tjiinst. Niimnda jämställdhet gäller emellertid inte om
ersiittningen skattemiissigt utgör inkomst av rörelse eller jordbruk för
uppclragstagaren. Parterna kan dock sjiilva komma överens om att sådan
ersiittning skall anses som anställningsinkomst. Dagens delpensionslag gäller
inte för någon uppdragstagare och utgår allt.~;! från att försiikringskassorna
liksom i vissa andra sammanhang skiljer på anstiillda och uppdragstagare.
Riksförsiikringsverket anser att uppdrag bör kunna jiimstiillas med anstiillning Liven i fråga om del pension och finner detta möjligt om man använder sig
av vissa schablonregler for beräkning av arbetstid, vilka bör utfärdas av
verket. Förslaget godtas i allmiinhet av remissinstanserna. Riksrevisionsverket och Svenska kommunförhundet markerar dock behovet av särreglering. Försäkringsdomstolen anser för sin del att någon normal arbetstid enligt
reglerna för anställda inte kan fastställas beträffande uppdrag. Domstolen
finner det också önskvärt att lagstiftaren tar ställning till hur beräkning av
genomsnittstid bör göras.
För egen del vill jag först erinra om att jag tidigare har föreslagit att den som
är arbetstagare hör kunna få del pension enligt reglerna för anstiillcla även om
han haren mindre bisyssla, t. ex. i form av uppdrag (avsnitt 5.3.2). I sak vill jag
anföra att som uppdragstagare räknas bl. a. ledamöter i privata eller offentliga
styrelser och andra beslutande organ. Det rör sig alltså i dessa fall om
förtroendeuppdrag. I sammanhanget hör också pekas på fosterföräldrar inom
barnavården, siirskilda förmyndare, över\'akare. s. k. gode miin och översiiltare. Enligt min mening linns det med hänsyn till bl. a. dessa gruppers
arbetsfiirhåll,.mden anledning att instUmma i försUkringsdomstolens t veksamhet in for utredningsförslaget. Även om det skulle vara möjligt att ta hjUlp
av schablonregler om normal och faktisk arbetstid i uppdrag iir jag nämligen
inte övertygad om att resultatet allmänt skulle bli tillfredsställande i de olika
fallen. Att bestämma de olika schablonerna skulle sannolikt också bli ett
intrikat problem. Jag föreslår diirför att uppdrag när det gäller arbetstidsminskning för rätt till delpension i stället mot bakgrund av nuvarande
ordning behandlas på samma siitt som rörelse och jordbruk och annan fri
yrkesutövning. Dett<1 innebär också att man får enhetliga regler för alla slags
uppdrag, t. ex. iiven sådana som utförs inom ramen för en konsultrörelse,
samt att tilllimpningen av reglerna om arbetstidsminskning blir enklare än
enligt utredningsförslaget. Jag kan slutligen i safTlmanhanget erinra om att
uppdragstagare j(imst~ills med egenforetagare i fråga om tillhörighet till den
nya arbetsskadeförsiikringen.
En annan fråga som riksförs~ikringsverket tar upp i anslutning till sitt
huvudförslag är vilka delpensionsregler som framdeles bör gälla för deliigare i

*

Prop. 1978179:69

56

fåmansägda aktiebolag. Frågan om vem som är arbetstagare inom socialförsäkringarna avgörs i princip utan hänsyn till ägandeförhållandena inom
bolaget. Detta innebär bl. a. att den som äger samtliga aktier i bolaget och som
fortlöpande utför avlönat arbete för bolagets räkning f. n. kan fä del pension på
samma villkor som vanliga anställda.
Riksförsäkringsverket påpekar att det inte torde föreligga några dscntliga
skillnader i arbetsförhållandena för den som driver rörelse under enskild
firma (egenföretagare) och den som gör det i form av aktiebolag. De
kontrollsvårigheter i fråga om delpension som väntas uppkomma när det
gäller egenföretagare sägs också redan föreligga beträffande anställda defägare
i fåmansbolag. Verket anför diirvid att ett avtal om del pension i praktiken kan
innebiira att delägaren träffar avtal med sig sjiilv om ändrade arbetstids- och
löneförht1llanclen och diircfter utfärdar arbetsgivarintyg för delpcnsion. I
realiteten föreligger det alltså inte något tvåpartsförhållande. Riksförsiikringsvcrkct anser därför att deliigare i fåmansaktiebolag i fortsättningen bör
behandlas som egenföretagare i fråga om rätt till del pension. Särskilda regler
för sådana bolag finns också i skattelagstiftningen, och begreppet fåmansägda
bolag bör enligt verket definieras på samma sätt som enligt 35 ~ I a mom.
kommunalskattelagen ( 1928:370). Särreglerna föreslås i första hand gälla elen
som anses som företagsleclare enligt den bestämmelsen men också alla däri
angivna närstående till honom som är anställda hos bolaget.
När det giiller förctagslcclarens egen rätt till clclpension anser iiven jag en
ändring motiverad och tillstyrker liksom remissinstanserna riksförsäkringsverkets förslag i den delen . .Ä.nclringcn innebärockså att man skaparen sakligt
motiverad neutralitet mellan olika företagsformcr i detta avseende. De nya
bestämmelserna bör liksom inom skattelagstiftningen gälla iiven betriiffande
andra fåmansföretag än aktiebolag, t. ex. en ekonomisk förening.
Inom skattelagstiftningen gäller vidare begriinsande regler för företagsledaren och hans make i fråga om fördelning av lön från fåmansföretag. Om en
av makarna i stiillet driver rörelse under enskild firma med den andre maken
som medhjälpare, får makarna under vissa förutsättningar sinsemellan dela
upp rörelsenettot i beskattningshänseende ..Ä. ven medhjälparen behandlas
alltså som egenföretagare, oavsett om medhjälparen skulle anses som
anställd enligt civilrättens regler. Detta får i princip även genomslagskraft
bctriiffande socialförsiikringsförmåner och motsvarande avgifter.
Vid remissbehandlingen har Svensk industriförening och Sveriges hantverks- och industriorganisation avstyrkt utredningsfårslaget att närstående
till företagsledarc i fåmansbolag skall behandlas som egenföretagare inom
delpensioneringen. Vad jag nyss har anfört om beskattning och neutralitet
mellan olika företagsformer leder dock till att även make till företagsledaren
bör behandlas som egenföretagare när det gäller rätt till dclpension i en
civilrättslig anställning hos företaget.
Betrliffancle andra släktingar känner jag emellertid liksom nämnda båda
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remissinstanser tvekan. De närstående som frågan gäller är föräldrar. far- och
morföräldrar, avkomling eller avkomlings make, syskon eller syskons make
eller avkomling. Med avkomling avses liven styvbarn och fosterbarn. Inom
ska1telagstiftningen giiller bcgriinsningen av möjligheterna alt genom
löneuttag fördela ett fämansfåretags inkomst emellertid endast beträffande
make och barn. De särskilda beskattningsreglerna för övriga närstående tar
sikte på en del transaktioner som främst syftar till att åstadkomma en lindring
i beska1tningen. Vidare kan det i förslaget anförda önskemålet att inom
delpensioneringen skapa neutralitet mellan olika företagsformer bara
åberopas när det gäller make. Om alla företagsledaren niirståendc skulle
behandlas som egenföretagare inom delpensioneringen så måste niimligen
motsvarande gälla även när ledaren driver rörelsen eller jordbruket under
enskild firma, dvs. också för egenföretagares alla närstående. Detta har
emellertid inte föreslagits och remissbehandlats. Med hiinsyn till det anförda
är jag inte beredd att tillstyrka utredningsförslaget i förevarande delar. Frågan
torde f. ö. ha ganska begränsad vikt, särskilt med hänsyn till att delpensionslagen ger försäkringskassorna möjlighet att bortse från anställningsinkomster
som väsentligt avviker från vad som är normalt.

5.3.5 Ansökan om pension
Nären arbetstagare ansöker om del pension hos försiikringskassan skall han
bifoga ett särskilt intyg från sin arbetsgivare eller fackliga organisation om
sina inkomster och arbetsförhållanden. Om sådant intyg inte anses tillräckligt
i ärendet, kan kassan besluta att närmare utredning skall göras.
Vad gäller egenföretagares föreslagna rätt till de/pension måste sökanden
enligt riksförsäkringsverkets förslag i avsnitt 3.2 styrka de förhållanden som
försäkringskassan inte har några uppgifter om. Verket finner det också
nödviindigt att uppgiftsskyldigheten om arbetsförhållanden m. m. görs
vidare än för anställda. Egenföretagarens uppgifter föreslås bli bestyrkta
genom intyg av hans revisor, bokförare med gott renomme, företagarorganisation, personer i förtroendestlillning eller på annat lämpligt siitt. Verket
avser att utförda närmare anvisningar efter samråd med centrala pensionsdelegationen. Den som i stället iir uppdragstagare antas i många fall kunna
förete intyg från uppdragsgivaren om sina inkomster och arbetsförhållanden.
Om detta inte iir möjligt, bör det enligt verket i forsla hand åligga
uppdragstagaren sjiilv att förete annan lämplig utredning.
Riksförsäkringsverkets förslag i fråga om pensionsansökan har i stort
vunnit anslutning vid remissbehandlingen och även jag instämmer i de
förordade principerna. Med anledning bl. a. av att riksrevisionsverket har
avstyrkt att pensionsintyg lämnas av egenföretagarens revisor vill jag påpeka
att det inte är meningen att någon person eller organisation skall åläggas
skyldighet att utfärda pensionsintyg. Om t. ex. egenföretagarens revisor har
behövlig kännedom om företagarens förhållanden och sjiilv är villig att hjälpa
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till med ett intyg om förhållandena, kan jag dock inte finna nilgot hinder mot
detta. Ett liknande intygsforfarande har tidigare ansetts lämpligt inom
föräldraförslikringen. I övrigt biträder jag ett av riksrevisionsverket uttryckt
önskemål att uppgiftsskyldigheten utformas på ett enkelt och så långt möjligt
enhetligt sätt, liksom ett påpekande av förslikringsdomstolen att prim:iperna
för bevisskyldigheten bör anges i delpensionslagen. Eftersom det är viktigt att
försäkringskassan kan lita på de uppgifter och intyg som lämnas, föreslår jag
också att de skall avges på heder och samvete i den mån de har betydelse för
pensionen. Lagen bör även kompletteras med ansvarsbestämmclser utöver
brottsbalkens regler.

5.4 Andra

delpensionsfrå~or

Riksförsäkringsverket föreslår att vissa av de delpcnsionsreglcr som f. n.
finns i verkets egna anvisningar skall tas in i dclpensionslagen. Jag förordar en
sådan överföring, som även har godtagits vid remissbehandlingen. Förslikringsdomstolen har velat gå längre och ansett att även andra regler bör ges i
lagen. Jag har förståelse för detta önskemål. Jag anser dock i likhet med LO att
det inte finns tillräckliga skäl att nu, utöver vad riksförslikringsverket har
föreslagit, som princip lagreglera frågor som statsmakterna vid lagens
tillkomst anförtrodde åt verket och centrala pensionsdelegationen, som bl. a.
innehåller företrädare för arbetsmarknadens parter. En viss ökning av
lagregleringen återfinns dock i mitt lagförslag. Jag vill också tillägga att verket
avser att se över och komplettera sina verkställighetsföreskrifter i samband
med genomförandet av nu aktuella ändringar i dclpensionsreglerna.
Vad gäller de föreslagna överföringarna från nuvarande anvisningar till
lagtext biträder jag liksom remissinstanserna den föreslagna regeln att den
försäkrades arbetsminskning skall ha skett tidigast under den månad då han
har fyllt 60 år för att kunna ge rätt till delpension. Jag godtar också att den
försäkrades normala arbetstid före nedtrappningen i regel skall beräknas som
ett genomsnitt för i allmänhet de senast förflutna tolv månaderna. Svenska
kommunförbundet och Landstingsförbundet har emellertid i sina remissyttranden ifrågasatt en förlängning av denna beräkningspcriod och åberopat att
t. ex. någon som varit halvtidsanställd fram till 59 års ålder och därefter

övergår till heltidstjänst efter ett års tid blir berättigad till del pension från den
nya heltidstjiinsten. I syfte att förebygga att någon spekulerar i delpensionsförsäkringens regler på så sätt att han. som antytts i remissyttrandena, inför
en planerad delpensionering väsentligt ökar sin arbetstid för att därefter
återgå till en arbetsinsats som tidigare har varit normal för honom. föreslår jag
för egen del alt delpensionslagen kompletteras med vissa spärregler. De
närmare bestämmelserna kommer jag att behandla i specialmotiveringen till
lagförslaget.
Liksom remissinstanserna instämmer jag i att man vid beräkning av
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pension för arbetstagare skall bortse från den inom sjukförsäkringen gällande
regeln om 30 dagars väntetid för inkomständring när man beaktar hans
sjukpenninggrundande inkomst vid arbetsminskningen. En sådan ordning
har försäkringsdomstolen nyligen godtagit i vissa fall, i likhet med vad som
redan gäller i fråga om bl. a. livränta vid arbetsskada. Detta kommer enligt
Försäkringskasseförbundet att medföra betydande lättnader i tillämpningen.
Liksom förbundet och LO godtar jag vidare riksförsäkringsverkets förslag att
ändra sina anvisningar så att det framdeles skall b11 '11öjligt att vid beräkning
av inkomstbortfall ta hänsyn även till inkomst som hänför sig till arbetstid
utöver ordinarie heltid i anställningen.
Sedan den nyssnämnda 30-dagarsregeln har slopats avser riksförsäkringsverket att utfärda anvisningar om omprövning av del pension som bygger på
arbetsminskning under tid för vilken den anstiilldes lön senare höjs genom
retroaktivt verkande löneavtal. Om den anställde före arbetsminskningen
hade en lön som låg över eller mycket nära pensionsgränsen 7,5 basbelopp
eller om han trappat ned arbetet just den dag fr. o. m. vilken det nya
löncavtalet gäller, skall dock delpensionen inte få sänkas, vilket annars skulle
följa av andra delpensionsregler. Den föreslagna omprövningen tillstyrks
eller lämnas utan erinran av alla remissinstanser utom Sveriges hantverksoch industriorganisation. TCO vill dessutom att omprövningen skall gälla
retroaktivt från lagens tillkomst den I juli 1976. SAF och Svenska personalpensionskassan föreslår i motsats till bl. a. statens personalpensionsverk att
dclpensionen även skall kunna sänkas, om det följer av de allmänna
pensionsreglerna.
För egen del konstaterar jag att riksförsäkringsverkets förslag i allmänhet
har fått ett positivt mottagande av remissinstanserna och tillstyrker därför att
det genomförs för framtiden. Det betyder att den som går i delpension under
en tidsperiod då avtalsförhandlingar pågår sedermera kan fä sin delpension
omräknad med hänsyn till retroaktiv lönehöjning, om det är till hans
fördel.
5.5 Beslutande och omprörning

3\'

pension

Ärende i försäkringskassa om delpcnsion avgörs i regel på tjänstemannaplanet. Finner sig tjänstemannen inte kunna bifalla en pcnsionsansökan,
skall dock ärendet hänskjutas till beslut av en pensionsdelegation, som består
av åtta ledamöter med olika erfarenhetsbakgrund. Även i vissa andra fall skall
delpensionsärendena prövas i pensionsdelegation.
Riksförsäkringsverket föreslår att verket bemyndigas att föreskriva att
vissa ärenden där rent formella skäl utgör hinder mot bifall till pensionsansökan får avgöras av tjänsteman i stället för pensionsdelcgation. Verket anser
vidare att bifallsärenden bör prövas i delegation i ökad omfattning och avser
att meddela kompletterande anvisningar i ämnet.
Dessa förslag lämnas utan erinran av remissinstanserna. Även jag finner
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forslagcn motiverade. Jag anser dock att den förordade överflyttningen av
ärenden från pcnsionsdelegation till tjänsteman bör regleras i delpensionslagen. Jag föreslår därvid att detta skall gälla i fråga om avslag som grundas på
att sökanden inte uppfyller föreskrivna villkor om ålder, om tillhörighet till
ATP <eller s. k. undantagandepoäng) och om bosättning i Sverige eller på att
han uppbär allmän förtids- eller ålderspension eller ansöker om delpension
for Hingre tid tillbaka än som kan medges (tre månader). Vad giiller förslaget
om överföring till pensionsdelegation av bifalls~irenden menar jag vidare att
lagen i princip bör föreskriva detta for fall där den försäkrades arbets- eller
inkomstförhållanden ~ir svårbedömda.
Om de lörhållanden som har legat till grund för beslut om delpension
Lindras, skall pensionen f. n. omprövas i enlighet med utförliga bestiimmelser
som riksförsäkringsverket har meddelat efter samråd med centrala pensionsdclegationen.
Riksförsäkringsverket avser enligt utredningsförslaget <itt se över och
komplettera sina anvisningar om omprövningsförfarandet. Vid remissbehandlingen har framförts åtskilliga synpunkter i ämnet.
I överensstämmelse med uttalanden som har gjorts av riksförsäkringsverket och remissinstanserna anser jag för egen del att det i lagtexten bör
föreskrivas att det måste ha skett en ändring av betydelse i de tidigare
pcnsionsförhållandena för att omprövning skall göras. Delpension för
förfluten tid bör därvid i enlighet med nu gällande regler inte kunna
återkrlivas med mindre den försäkrade kan Higgas något otillbörligt till last. I
likhet med vissa remissinstanser vill jag tillägga att riksförsäkringsverket vid
sin uppföljning av försäkringen bör undersöka huruvida nuvarande tremånadersintervall för rutinmässig efterkontroll av pensionsförhållanden kan
förlängas. Efterkontrollerna bör i princip göras lika ofta för alla kategorier av
delpcnsioniircr och åtminstone en gång om året. Jag återkommer till
omprövningsförfarandet i specialmotiveringen till lagförslaget.

5.6 Ikraftträdande. kostnader och finansiering
Vad gäller ikraftträdandet av de nya bestämmelserna måste som bl. a.
Förslikringskasseförbundet har anfört ges god förberedelsetid för utsträckningen av delpensionsförslikringen till egenföretagare m. fl. Reformen
innehåller många komplicerade inslag, och det är angeläget att den kan
fungera väl redan från början. Jag vill härvid erinra om att nuvarande
delpensionsförsäkring antogs av riksdagen drygt ett år före ikraftträdandet
den I juli J976. Jag föreslår därför att den nu aktuella utsträckningen
genomförs den I januari 1980. I viss likhet med vad som glillde för anställda
vid den ursprungliga reformen bör dock för delpension fr. o. rn. ikraftträdandet kunna godtas att egenföretagaren har trappat ned sitt förvärvsarbete
redan under fjärde kvartalet 1979, och även om han inte fyller 60 år förrän i
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januari 1980. Man möjliggör då en pensionsprövning under fjärde kvartalet
1979 så alt dclpension kan börja utgå redan vid 1980 års början.
Jag föreslår också att anställda fr. o. m. den I juli I 979 skall kunna vara
försäkrade for delpension om de fr. o. m. 45 års ålder har tillgodoräknats
pensionsgrundande inkomst inom ATP under minst tio år oavsell om
inkomsten härrör från anställning eller annat förvärvsarbete. I dag beaktas
bara anställningsinkomst. Inom delpensioneringen har man som jag har
nämnt tidigare i vissa fall bortsett från sjukförsäkringens regel om 30 dagars
väntetid ror inkomständring (avsnitt 5.4). Detta bör lagfastas i nuvarande
DPL, och bör vidare ges möjlighet för riksförsäkringsverket alt utfärda
generella föreskrifter om omprövning av delpcnsion med anledning av en
retroaktiv lönehöjning i enlighet med vad jag har anfört tidigare.
Nuvarande delpensionsförsäkring finansieras med socialförs~ikringsav
gifter från arbetsgivare och uppdragsgivare. Avgiften utgör f. n. 0.25 '\, av
utgivna löner och arvoden. Influtna avgifter förs till en särskild fond, som
förvaltas av riksförsäkringsvcrket.
Riksförsäkringsverket föreslår att utvidgningen av delpensionsförsäkringen till företagare finansieras genom egenavgifter som i princip skall
beräknas på nettointäkten av rörelsen. Egenavgiften föreslås vidare bli
debiterad efter samma uttagsprocent som tillämpas för den socialförsäkringsavgift som arbetsgivarna betalar. Dessa principer för finansiering av egenföretagarnas delpensionsförsäkring godtas i allmänhet av remissinstanserna.
TCO menar dock att egenföretagarna måste utgöra ett särskilt premiekollektiv med egen pensionsfond.
För egen del ansluter jag mig till riksförsäkringsverkets förslag till
finansieringssystem. Jag vill dock liksom flera remissinstanser framhålla
angelägenheten av att verket noga följer utvecklingen av pensionskostnaderna för de olika grupperna försäkrade.
Vad så gäller procentsatsen föravgiftsuttaget vill jag till att börja med erinra
om att man redan inför den ursprungliga delpensionsreformen fann det svårt
att göra några säkra antaganden om pensionskostnaderna och att försäkringen har visat sig behövlig och populär. Riksförsäkringsverket har i sin
utredningsrapport beräknat att delpensionsfondens medel vid oförändrade
IOrmåns- och avgiftsregler inte kommer att helt tiicka utbetalningarna av
delpensioner fr. o. m. andra halvåret 1978. Underskottet beräknades uppgå
till 61 milj. kr. vid 1978 års slut och 296 milj. kr. vid 1979 års slut. Med sina
antaganden om framtida utnyttjande av delpensionsförsäkringen och om
pris- och löneutveckling förordade riksförsäkringsverket att arbetsgivaravgiften höjs till 0,45 % fr. o. m. år 1979 samt att en t.v. motsvarande
egenavgift tillförs delpensionsfonden i samband med att företagarna ansluts
till försäkringen.
Det har nu visat sig att det under år 1978 har blivit en större ökning av
antalet personer med delpension än enligt de antaganden som låg till grund
för riksförsäkringsverkets förslag för ett år sedan. Detta leder till att
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delpensionsfondens underskott sannolikt kommer att bli större än vad som
förutsågs i verkets rapport. Nu föreliggande uppgifter tyder på att underskottet blir ca 120 milj. kr. vid utgången av år 1978 och mellan 450 och 500
milj. kr. vid utgången av år 1979.
I avvaktan på ställningstagande till riksförsäkringsverkets förslag har
regeringen genom beslut elen 29 juni 1978 medgett att verket får disponera
medel från inkomsttiteln Skatt på inkomst och förmögenhet samt socialförsäkringsavgifter m. m. för tillfällig överföring till fonden för delpensionsförsäkring i den mån fondens medel inte täcker löpande pensionsutbetalningar.
Vissa remissinstanser har ställt sig avvisande till verkets förslag om höjt
avgiftsuttag (avsnitt 4.5). För egen del anser jag att en avgiftshöjning är
ofrånkomlig siirskilt mot bakgrund av de senaste kostnadsuppgifterna.
Höjningen av socialförsäkringsavgiften till delpensioneringen bör gälla
fr. o. m. den I januari 1980. De nu tillgängliga uppgifterna om kostnadsutvecklingen för del pensionerna och förändringarna i fondställningen tyder på
att den av riksförsäkringsverket tidigare föreslagna avgiftshöjningen till
0,45 % inte är tillräcklig för att avgifterna skall fullt ut täcka delpensionskostnaderna. För att uppnå full täckning av löpande pensionsutbctalningar
och därutöver en successiv täckning av det underskott i delpensionsfonden
som uppkommer under åren 1978 och 1979 bör avgiftsuttaget höjas till
0,50 %. Jag förordar mot denna bakgrund att arbetsgivaravgiften till
delpensionsförsäkringen fastställs till 0,50 % av löneunderlaget fr. o. m. den
1 januari J980 och att en motsvarande avgift för egenföretagare införs på
inkomst som skall tas upp till beskattning fr. o. m. 1981 års taxering.
1 samband med reformen kommer vissa tillfälliga kostnader att uppstå för
utformning av administrativa rutiner samt utbildning och information.
Kostnaderna har av riksförsäkringsverket uppskattats till ca 1,5 milj. kr.
Reformen medför också en ökning av de årliga administrationskostnaderna,
vilken verket har uppskattat till ca 2 milj. kr. Här nämnda kostnader bör
finansieras på samma sätt som riksförsäkringsverkets resp. försäkringskassornas övriga administrationskostnader.

6 lJpprättade lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har inom socialdepartementet
upprättats förslag till
1. lag om delpensionsförsäkring,
2. lag om ändring i lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring,

3. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,
4. lag om ändring i kommunalskattelagen 0928:370),
5. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272).
Vid upprättandet av lagförslagen under 4 och 5 har samråd skett med
chefen för ekonomi- och budgetdepartementen.
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7 Specialmothering till lagförslagen
7.1 Förslaget till lag om delpensionsförsäkring

I den allm:inna motiveringen har föreslagits att försiikringen för del pension
i kombination med deltidsarbete inte liingrc skall giilla enbart för anstiillda
utan sträckas ut till i princip alla förvärvsarbetande. Det har vidare föreslagits
vissa iindringar i nuvarande delpensionsregler för anställda. Denna omfattande reformering av försiikringen har medfört behov av en revision av
nuvarande lag ( 1975:380) om delpensionsförsäkring, DPL. Därvid har också
ansetts motiverat att reglera den ändrade försäkringen i en helt ny lag om
delpensionsförsäkring, i fortsättningen kallad NDPL.

Inledning

Med hänsyn till delpensionsförsiikringens speciella form och bestiimmelser
har den nya lagen inletts med en paragraf som kortfattat anger lagens syfte.
Av bestämmelsen framgår att lagen numera gäller i princip alla förvärvsarbetande i åldern 60-64 år. Detta innebär att inte bara arbetstagare utan även
egna företagare och uppdragstagare kan fä del pension om de känner behov av
att trappa ned sitt förvärvsarbete före den normala ålderspensioneringen. Av
paragrafen framgår vidare att det lir en minskning av arbetstiden som är det
primiira för riitten till delpension. Pension kan därefter enligt lagens
bestämmelser utgå i den mån inkomstbortfall uppkommer till följd av
arbetstidsminskningen. Beslut om delpension förutsiitter att pensionsansökan görs hos allmiin försiikringskassa enligt 14-16 g.

Paragrafen gäller administrationen av delpensionsförsäkringen och
motsvarar I DPL. Av 18 kap. 2 AFL följer att riksförsäkringsverket skall
utöva tillsyn över försäkringskassornas befattning med delpensionsförsiikringen och att kassorna skall rätta sig efter de anvisningar som verket
meddelar Ufr 24 NDPU. Besviirsordningen i delpensionsärendena regleras
genom 20 NDPL.

*

*

*

*

Allmänna .fiirsä/.:.ringsrillkor

Paragrafen motsvarar i sak delar av 2 *och 3 ~ första stycket DPL med den
huvudsakliga iindringen att foreskrivet villkor 0111 aktuell anknytning till
arbetslivet (arbcts\·illkor) som måste uppfyllas för att man skall \·ara frirsiikrad
för del pension inte liingre giiller bara arbete i anstiillning. Vid bestiimmande
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av den ramtid av tolv månader under vilken arbetsvillkoret skall vara uppfyllt
skall liksom r. n. inte inriiknas tid då sökanden har varit hindrad att arbeta på
grund av styrkt sjukdom m. m. Dessa frågor skall bedömas enligt närmare
regler som finns i de angivna lagarna om stöd vid arbetslöshet. Därutöver har
från rikstl'irsiikringsverkets nuvarande tillämpningsanvisningar (cirkulär nr
611976) tagits in en bestämmelse att arbetslöshet vid vilken ersiittning har
utgått skall räknas som arbetshinder när man bestämmer ramtiden för
arbetsvillkoret. Det bör som påpekats i LO:s remissyttrande (avsnitt 4.3) inte
heller föreligga hinder mot att i tillämpningen bortse från tillfällig ledighet
eller kort uppehåll mellan två anstiillningar efter niirmare föreskrifter av
ri ksförsäkringsverket.
I den proposition som låg till grund för giillande delpensionslag (prop.
1975:97 s. 87) angavs att tidpunkten för ansökan om delpension borde vara
avgörande för bedömningen om pensionssiikanden uppfyllde arbetsvilllwret.
Om det av utn::dningen framgick att deltidsarbetet skulle päbörjas först sedan
viss tid hade förllutit efter Llet sökanden liimnat sin foregi1endc anstiillning,
borde del pension emellertid kunna beviljas fr. o. m. den dag då deltidsarbetet
påbörjas iiven om han vid det tillfallet inte liingre uppfyllde arbetsvillkoret.
Riksförsiikringsverket har vidare i sina anvisningar foreskrivit att, om
sökanden inte uppfyller arbetsvillkoret vid ansökningstillllillet och deltidsarbetet skall påbörjas först senare. dclpension iindå skall kunna beviljas om
siikanden uppfyller arbetsvillkoret vid den tidpunkt fr. o. m. vilken delpension begiirs. Mot bakgrund hiirav och med hiinsyn jiimviil till att pension kan
beviljas iiven för tre månader före ansökningsmånaden har i den nya lagen
tagits in en regel av innebörd att ramtiden fiir arbetsvillkoret skall räknas
bakåt fr. o. m. månaden före den då pension avses börja utgå eller fr. o. m. en
n{1got tidigare ansökningsdag.

4 ''
Liksom 2 ~ DPL förutsiitter denna paragraf att man för att vara försiikrad
fiir delpension skall ha en llingrc tids forviir\'svcrksamhct bakom sig utöver
aktuell anknytning till arbetslivet enligt 3 ~ ]';OPL. I enlighet med nuvarande
bestiimmelser skall denna förviirvsverksamhet dokumenteras med tillgodoriiknad pensionsgrundande inkomst inom ATP för tio år fr. o. m. 45 års ålder.
Detta innebiir bl. a. att årsinkomsten måste ha överstigit ett basbelopp. En
nyhet iir emellertid att det inte Wngre skall vara enbart anstiillningsinkomster
som riiknas.
Som har foreslagits i den allmiinna motiveringen (avsnitt 5.3. I) skall i detta
sammanhang tas hiinsyn iiven till är för vilket en egenföretagare skulle ha
tillgodoriiknats pensionsgrundande inkomst om han inte hade anmält
undantagande från ATP enligt I I kap. 7 ~ AFL. Underlåtenhet att betala
ATP-avgift har enligt I I kap. 6 ~ AFL i princip samma verkan som ett
undantagande och har (farför jämställts med sådant i NDPL. Av hiinvisning-
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arna till AFL följer au begreppet forviirvsarbetc är detsamma som inom ATP.
Till egenföretagare riiknas bl. a. arbetande delägare i ett handelsbolag.
Är tillg:odoriiknande av pensionsgrundande inkomst för året niirmast före
delpensioneringen avgörande for om någon är rorsiikrad enligt ~DPL. kan
försiikringskassan i regel beriikna en preliminär pensionsgrundande inkomst
för det året.

0111 arh<'lstid111i11sk11ing 111. 111.

I paragrafen har samman forts \·issa bestiimmelser om illdcrsgriinser m. m.
som f. n. återfinns i J och 6 *~ DPL. Vidare har i enlighet med den allmiinna
motiveringen (avsniu 5.4) från nuvarande tilliimpningsanvisningar införts
bestiimmelsen all den arbetstidsminskning som skall ge riill till delpension
får ha skett tidigast under den månad då den försäkrade fyller 60 år. Det arhctc
som elen försiikracle hade före elen arbetstidsminskning som skall hcaktas
behöver inte ha varit heltidsarbete.
Det från nuvarande lag överförda minimikravet på deltidsarbete - I 7
timmar per arbetsvecka - skall enligt 9 ~ andra stycket NDPL liksom f. n.
uppfyllas som ett genomsnitt för det niirmast kommande året om arbetstiden
varierar. För samma tid skall i allmänhet även ny sjukpenninggrundande
inkomst fostställas for den forsäkrade.
Givetvis kan det inträffa att den deltidsarbetande oförvållat förlorar sin
anstiillning och blir arbetslös. Del pension kan i sådant fall komma att utgå vid
sidan av arbetslöshetsstöd. I enlighet med förarbetena till nuvarande
delpensionslag (prop. 1975:97 s. 88) är den som är arbetslös efter att ha slutat
sitt deltidsarbete frivilligt utan giltig anledning däremot inte längre berättigad
till pension. Frågan huruvida han har slutat deltidsarbetet frivilligt utan giltig
anledning bör bedömas med ledning av praxis för arbetslöshetsstöd.

Paragrafen reglerar minimikravet på arbetstidsminskning med lem timmar
per arbetsvecka for anst~illda. Den motsvarar i sak delar av 3 DPL och, såvitt
giiller minskning i förhållande till ordinarie arbetstid, nuvarande tilhimpningsanvisningar. Den nya paragrafen gäller den som efter arbctstidsminskningen arbetar enbart som anstiilld. Den omfattar alltså iiven anställda som
har haft andrn slags forviirvsLtrbeten före minskningen av arbetstiden. För
egenföretagare. uppdragstagare och den som har blandat arbete efter
minskningen gäller i stället 7 ~-I !ar en anställd en bisyssla, kan dock bortses
från denna enligt 8 ~Enligt allmiinna arbetstidslagen () 970: 103) får ordinarie arbetstid för
heltidsarbete uppgå till högst 40 timmar i veckan. Undantag kan dock göras

*
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genom kollektivavtal eller beslut av arbe1arskyddss1yrelsen. Har någon flera
ansliillningar efter :.ube1s1idsminskningen bör kriivas alt hans sammanlagda
faktiska arbetstid med minst fem timmar i veckan understiger den ordinarie
arbetstid som gliller för det deltidsarbete i vilket hans faktiska arbetstid är
längst. Har han lika långa faktiska arbetstider i anstiillningar för vilka gäller
olika ordinarie arbc1s1icler. bör i s1iillc1 den kortaste ordinarie arbetstiden
ti!Himpas.

Paragrafen reglerar kravet på arbetstidsminskning för de under delpensionslagen nytillkomna rörelseidkarna, jordbrukarna och uppdragstagarna.
Liksom enligt 6 § är det härvid den försäkrades sysselsättning efter arbetstidsminskningen som räknas. Om någon har blandad sysselsättning på så sätt
att han även är anställd. skall hans rätt till dclpension bedömas enligt 7 *med
avseende på allt förvärvsarbete. För anställda och egenföretagare som har
bisysslor vid sidan av sina huvudsakliga arbeten finns särbestämmelser i
8
Det i paragrafen föreskrivna kravet på minskning av sammanlagd arbetstid
med minst hälften har behandlats i den allmänna motiveringen (avsnitt
5.3.2). Detsamma gäller frågor om uppdrag och om fåmansforetag inom
delpensioneringen (avsnitt 5.3.4). Som fåmansföretag räknas främst aktiebolag. ekonomisk förening och handelsbolag, vari aktierna eller andelarna till
övervägande del iigs av en person eller elt fåtal personer. Här kan anmärkas
att dcl;igare i handelsbolag anses som egenföretagare inom socialförsiikringen
redan enligt allmiinna regler. Niir det i paragrafen talas om make till
företagsledare i fårnansforetag avses i enlighet med 65 ~ kommunalskattelagen även sammanboende som tidigare har varit gifta med varandra eller
snm gemensamt har eller har haft barn.

s.

Som har föreslagits i den allmänna motiveringen (avsnilt 5.3.2) skall rätten
till del pension för den som efter arbetstidsminskningen har både anställning
och annat forviirvsarbete bedömas enligt reglerna för egenföretagare med
avseende på allt förvärvsarbete. Detta innebär bl. a. alt den försäkrade måste
minska sin sammanlagda arbetstid med hälften. För att undvika försämringar
och tröskeleffekter i förhållande till dagens möjligheter for anställda <Jtt utan
hinder av viss bisyssla kunna minska arbetstiden med endast I. ex. fem
timmar i veckan, har vidare mreslagits all man iivcn rramdeles bör kunna
honse från mindre bisyssla i form av uppdrag eller annan verksamhet vid
sidan av huvudsakligt <Jrbete som anställd. Den försäkrade skall i så fall enligt
denna paragrafs första stycke själv begära del, annars gäller kravet på
nedtrappning till hiilflcn beträffande h<Jns totala arbetstid.
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I paragrafens andra stycke anges vad som krävs för att visst arbete skall
anses som mindre bisyssla. En första förutsättning för att man vid en
delpensionering skall kunna bortse från en bisyssla bör liksom f. n. enligt 5 ~
DPL vara att den försäkrade har haft bisysslan varaktigt. Det ter sig vidare
naturligt att i princip bara bortse från arbete som genomsnittligt utförs mindre
än 17 timmar i veckan och som alltså inte självstiindigt kan räknas som
deltidsarbete vid delpcnsion. Även en sådan arbetstid synes emellertid vara
för lång i detta sammanhang, och i paragrafen har därför föreskrivits att
bisysslan får utföras i genomsnitt högst tio timmar i veckan. I viss likhet med
vad som f. n. gäller om siirskild pensionsprövning i samband med bisyssla
kommer arbetstiden för bisysslan inte att kunna överstiga arbetstiden i det
pensionsgrunc.lande deltidsarbetet. Den nuvarande gränsen för särskild
prövning går emellertid bara diir och är alltså rörlig. Av nyss anförda skäl och
för enkelhetens skull har en ny avgörande gräns i stället gjorts fast vid tio
timmar i veckan.
Det iir vidare meningslöst att i stället för halvering av total arbetstid tillåta
en fingraderad minskning i anställningen ifall den försäkrade samtidigt
trappar upp bisysslan i förhållande till dess omfattning före delpensioneringen. Därför har även föreskrivits att arbetstiden för bisysslan inte får ökas i
samband med pensioneringen. När här talas om ökning avses inte obetydliga
föriindringar i arbetstiden. Om det anses motiverat bör även kunna beaktas
mera betydande ökning som har skett under det närmast föregående året.
Ökar den försäkrade i stället bisysslan efter det han har börjat uppbära
delpension, foreligger en omprövningssituation enligt 18 ~. Mindre variationer bör dock inte heller här beaktas.
Det får slutligen också anses nödvändigt att dra en övre gräns för vad som
kan betraktas som inkomst av mindre bisyssla, iiven om det är arbetstiden
som iir viisentligast i sammanhanget. I motsats till föruts~ittningen för
nuvaranc..k prövningsrcgel hiirom bör också denna griins vara fast. Griinscn
har i lagförslaget satts vid ett basbelopp i anslutning till f'örsäkringsdomstolens remissyttrande i denna fr;'\ga. Skulle den försiikrado.; ha mer iin en
bisyssla, skall de förut angi\'na villkoren tillämpas gemensamt förde bisysslor
som han vill undanta från delpensioneringen.
I syfto.; bl. a. att ffi likartade regler rör anstiillda och egenföretagare har
paragrafen utformats så att iiven en egenföretagare kan begära bortseende
från en mindre bisyssla. I Ian skulle annars behöva minska sin totala arbetstid
med h~ilften för att rn riitt till del pension. lkstiimmo.;lsen ~ir motiverad även av
att en egcnlCiro.;tagare inle bör vara tvungen a11 minska sin huvudsakliga
verksamhet med mer iin hiilften om han t. ex. vill behålla ett mindre
förtroendeuppdrag i vilket arbetstiden inte kan minskas.
Om det t. ex. i samband med elierkontroll skulle visa sig att att någon som
har beviljats delpension med bortso.;ende från bisyssla inte liingre uppfyller
forutsättningarna h~irför eller om han sjiilvmant skulle begiira att man inte
liingre skall hortse från bisysslan. föreligger en omprövningssituation. En
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omprövning bör då i princip resultera i att den försäkrade försätts i samma
liige som om eljest giillande huvudregler hade tillämpats redan frän början.
Gäller det exempelvis en ansfalld som betydligt har ökat arbetstiden i ett
uppdrag som man tidigare har bortsett från, har han för fortsatt rätt till
del pension att välja mellan två utvägar frånsett en omedelbar återgång till vid
pensionsbcslutet gällande ordning. om detta är möjligt. Han kan antingen
helt avstå från bisysslan, varvid pensions reglerna för anstiillda fortsätter att
gälla för honom, och få även det inkomstbortfallet ersatt. Delpensionen hör
emellertid bara ökas till vad som skulle ha utgått om den försäkrade redan vid
delpensioneringen hade avstått från den bisyssla som han då hade. Den
försiikrade kan också välja en utväg som innebär att han behåller bisysslan,
som han kanske upplever som ett stimulerande eller angeläget arbete. Hans
rätt till pension skall då bedömas enligt deltidsreglerna för egenföretagare,
vilka förutsiitter att hans sammanlagda arbetstid som delpensionär skall
understiga hälften av hans sammanlagda arbetstid före delpensioneringen. I
den mån han inte uppfyller det kravet måste han alltså ytterligare trappa ned
arbetstiden i anställningen. Även i detta fall bör han därefter ges den
del pension som han skulle ha haft om han redan från början hade minskat sin
sammanlagda arbetstid före delpensioneringen med hälften. Enligt 13 ~
tredje stycket skall pensionsunderlaget därvid i princip utgöra hälften av hans
normala inkomster före pensioneringen.
Denna omprövning av pension med anledning av att man inte längre kan
bortse från en bisyssla gäller niirmast pension för framtiden. I den mån det blir
friiga om iiterbetalning av uppburen pension giiller friimst 19 !far bör
siirskilt papekas att den som i det tidigare exemplet har missbrukat
dclpensionsreglerna om bisyssla och arbetat i anstiillning och uppdrag under
liingre arbetstid iin hiilften av den sammanlagda arbetstiden före delpensioneringen över huvud taget inte har varit berfötigad till delpension. Han iir
skyldig att återbetala hela den obehörigt uppburna delpensionen, som vid
behov kan riiknas av på kommande utbetalningar. Det iir cWrf"i.ir viktigt att
den som beviljas delpension med bortseende från bisyssla blir noga
informerad om sina åligganden i sammanhanget. Det kan till sist nämnas att
det torde vara givet att man inte skall kunna begära bortseende från bisyssla
sedan man viil har börjat uppbiira delpension.

*·

'

9"
.

Paragrafen anger de bcriikningsperioder som skall användas niir man skall
bestiimma den forsiikrades arbetstid före och efter arbctstidsminskningen.
Första stycket har berörts i den allmänna motiveringen (avsnitt S.4loch g~iller
arbetstiden före nedtrappningen. Som huvudregel har därvid i enlighet med
nuvarande tillämpningsanvisningar föreskrivits att den försiikrades arbetstid
skall beräknas som ett genomsnitt för den ramtid av ett år som gäller for det
allmiinna arbetsvillkoret enligt 3 ~-Perioden riiknas bakåt fr. o. m. dagen före
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arbetstidsminskningen. Frågan om hur arbetstiden skall beriiknas for den
som under nagon tid har varit partiellt arbctslib bör regleras i de foreskriller
som riksförsiikringsverket skall meddela till !\Dl'L.
För all förebygga all dclpensionsllirsiikringen utnyltjas på ell siilt som
strider mot dess sylie har i den allmiinna moliveringen föreslagits att vissa
spiirregkr skall införas f'i.ir den som har ökat sin arbetstid viisentligt inför en
planerad delpensionering. Dessa regler h<tr i lagförslaget utformats slt alt, om
den lörsiikracles genomsnillliga arbetstid i förviirvsarbete under den ovan
angivna bcriikningsperiodcn uppenbarligen dsentligt överstiger hans
genomsnittliga arbetstid i !l.irviinsarbete under tre S<'illana perioder, dvs.
normalt under tre iir före arbetstidsminskningen, det i stiillet iir den
sistniirnnda arbetstiden som skall giilla. Ikstiimmclsen innebiir att de för
anstiillda och egenlOretagare foresl\rfrna l\raven på minskning av arbetstiden
med minst rem timmar i veckan resp. hiilften i dessa fall skall tilliimpas i
förhällande till en tidigare arbetstid som iir mera normal för den försiikrade iin
den arbetstid som huvudregeln anger.
Denna kompletterande regel leder till att den som har haft heltidsarbete
under året före den planerade delpensioneringen men t. ex. bara halvtidsarbete under de två föregående åren i princip skall anses ha haft
20 + 20 + 40 timmar i veckan
= ) knappt 27 timmars arbetsvecka före
3 år=)
arbetstidsminskningen. Utför han därefter deltidsarbetet som halvtidsarbete
(20 timmar i veckan). skall han alltså anses ha minskat sin veckoarbetstid med
sju timmar. Detta är i exemplet en tillräcklig minskning för rätt till del pension
enligt 6 Sför den som är anställd. Beräkningen av delpensionen i ett fall som
detta tas upp närmare under 12 ~ om pensionsunderlag.
De föreslagna särreglerna torde siillan behöva tillämpas, och det iir liven
angeliigct att frågan om tilliimpligheten blir liill all avgöra. I lagtexten har
diirvicl kriivts att den forsiikradcs genomsnittliga arbclstid under den vanliga
beriikningsperioden uppenbarligen viisentligt överstiger hans arbetstid under
tn: sådana perioder. Detta inncbiir alt mer eller mindre normala eller eljest
ovii.sentliga avvikelser inte skall riiknas. Den genomsnittliga arbetstiden
under treftrspcriodcn bör vidare uppskallas utan krav på exakthet. Den
fiirsiil\rade och betr:iffande egenfiiretagare iiven den som skall utfärda intyg
om hans arbetsförhållanden bör enligt 15 ~ lämna de l\urtfaltade uppgifter
som behövs i fragan. Uppgifterna liimnas under bedriigeriansvar. och
frirsiikringskassan sl\all inte diirefter behöva niirmarc utreda huruvida
undantagsregeln är tillämplig i det enskilda fallet. Utredning bör komma i
fraga endast om det finns anledning att misstiinka att uppgifterna iir oriktiga,
t. ex. då de uppgifter om pensions- eller sjukpenninggrundande inkomst som
kan föreligga i iirendet gör Wmnadc upplysningar mindre sannolika. Andra
fall kan al\tualiseras av stickprovskontroller hos uppgivna arbetsgivare m. n.
eller personkiinnedom inom försiikringskassan. Att en sådan utredning
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heslutas skall dock inte inneh:ira att man också lll<htc giira exakta hcriikningar
av tidigare arbetstider.
Paragrafens andra stycke giiller ber:ikningen av den rörsiikrades arbetstid
som delpensioniir. Liksom enligt nuvaramk tilliimpningsanvisningar hör
tfarvid den .~lllll kan förutses ha \·aricrande arbetsrörhtlilanden rn sin arbetstid
bL'Stiimd som ett genomsnitt for det niirmaste året, för vilket också ny
sjukpenninggrundande inkomst skall faststmlas. I regel torde det inte hli
möjligt att göra n[1gra exakta beriikningar av arbetstider for egenrliretagare
och uppdragstagare i det enskilda rallet. 13etriiffande det allm:inna kravet P<i i
genomsnitt 17 timmars deltidsarbete i veckan liir man exempelvis friimst rå
gii in for alt konstatera huruvida arbetsinsatsen ligger niira vad som motsvarar
ell norm<llt halvtidsarbete.

10 ~

Paragrafen giiller förbggningen av delpensionärernas deltidsarbeten lKh
har behandlats i den allmiinna motiveringen !avsnitt 5.3.2l. lkstiimmelserna
har karaktiir av undantagsregler, och för tilliimpning av dem rörutsiills all den
försäkrade inte utför deltidsarbete fortlöpande under året.
För sådana fall föreskriver paragrafen att den försäkrade under varje period
av högst tre månader (90 dagar) skall arbeta under åtminstone halva antalet
vanliga arbetsdagar jämfört med femdagarsvecka eller vad som eljest är
normalt för yrket. De dagliga arbetsinsatserna bör vara någorlunda normala.
Här kan påminnas om att arbetstiden enligt 5 § första stycket och 9 § andra
stycket måste uppgå till 17 timmar per arbetsvecka i genomsnitt för hela året.
Om det gäller en egenföretagare torde man inte kunna göra några exakta
beräkningar i dessa hiinseenden. Bestämmelsernas syften kräver emellertid
inga sådana beräkningar, och uppskattningar bör alltså även här kunna räcka i
det enskilda fallet.
Enligt andra stycket skall som har föreslagits i den allmiinna motiveringen
linnas möjlighet rör riksförsiikringsverket att för vissa yrken eller branscher
medge mera betydande undantag från det allm;inna kravet på fortlöpande
deltidsarbete, om synnerliga skäl talar för det. Det kan t. ex. giilla sjömansyrket eller lantbruk, som med hiinsyn till arbetets art och viixlande ftrstider
helt enkelt inte kan utl'öras fortlöpande under ilret. Sådana regler förutsiil!er
ing~1emlc kiinnedom om arbetsförhållandena inom olika yrken, och hiir spelar
ocksä fackliga synpunkter och önskemäl en viktig roll. Som har niimnts nyss
bör föreskrirterna diirfiir meddelas av riksförsäkringsverket efter samråd med
verkets centrala pensionsdelegation. som bl. a. innehäller företrädare frir
arbetsmarknadens parter. Riksfors;ikringsverket har ä,·en i övrigt getts
möjlighet att meddela de närmare föreskrifter om deltidsarbete som kan
komma att anses behövliga.
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~

Denna paragrar reglerar del pensionens kompensationsniv[1 och \':irdesiikrar beviljad pension i llirhMlande till allrn:inna prisl(_iriindringar. lkstiimmelserna motsvarar i princip delar av 5 S Dl'L. Det inkomstunderlag som
pensionen skall grundas pä frarng<'.ir i den nya lagen niirmast av 12 och

13

~~.

Paragrafen anger hur man skall beräkna pensionsunderlag för försLikrad
som efter arbctstidsminskningen förviirvsarbetarcnbart som anstiilld. I första
stycket har med förebild i 5 S DPL som huvudregel föreskrivits att underlaget
skall utgöra skillnaden mellan den försäkrades normala inkomster före och
efter arbetstidsminskningen. Om han enligt 8 S NDPL beviljas delpension
med bortseende från en mindre bisyssla, skall bortses även från inkomsten av
bisysslan. Hänvisningen i den nu aktuella paragrafen till 9 S första stycket
avses gälla för det fall att den försäkrade före arbetstidsminskningcn har haft
flera kortvariga anställningar eller varierande inkomster. Hans inkomst bör
då liksom f. n. beräknas som ett genomsnitt för det arbete som han har utfört
under den ettårsperiod som avses i 3 ~om arbetsvillkor. Detta torde i enlighet
med nuvarande praxis inte anses tillämpligt på den som bara har fått normal
avtalsenlig lönehöjning i en varaktig anställning. Hänvisningen till 9 § andra
stycket innebär att inkomsten efter arbetstidsminskningen i enlighet med
gällande regler om sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL kan beräknas
som ett genomsnitt för det kommande året. Som har nämnts under 6 skall
de regler som giillcr för anställda tillämpas även på anstiilld som har bedrivit
rörelse eller jordbruk före arbetsticlsminskningen. Inkomst av sådant arbete
skall enligt den allmänna motiveringen (avsnitt 5.3.3) och 13 i princip
beräknas i genomsnitt för de tre senaste åren.
Även paragrafens andra stycke har förebild i 5 S DPL och innebär att
skillnaden mellan den försiikrades sjukpenninggrundande inkomst enligt
AFL före och efter arbetstidsminskningen utgör en övre gräns för vad som
kan Higgas till grund för delpension. Däri ligger bl. a. att inkomsthortfall i
skiktet över 7,5 basbelopp inte beakta<>. Liksom tidigare skall försäkringskassan utgå frän dels den sjukpenninggrundande inkomst som var fastställd
för den försäkrade före arhetstidsminskningen, dels den nya inkomst som
diirefter skall fastställas på grundval av den lägre lönen i deltidsarbetet. Skulle
emellertid den försiikrades sjukpenninggrundande inkomst före arbetstidsminskningen vara oriktig på grund av att kassan inte har känt till samtliga
inkomstförhållanden, skall inkomsten liksom f. n. kunna rättas, t. ex. om den
försäkrade styrker att den borde ha varit högre. En inkomständring bör därvid
kunna beaktas utan hinder av den regel om 30 dagars viintetid som finns i 3

*

s
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kap. 5 ~ AfL. En sådan on.lning har försiikringsctomstolen godtagit i vissa fall.
Motsvarande ordning giiller i fråga om livriinta från den nya arbetsskadefi.irsäkringen. Den sjukpenninggrundande inkomst som skall anviindas inom
delpensioneringen bör omfatta alla inkomster som ryms under taket 7,5
basbelopp, t. ex. liven en rörelseinkomst före arbetstidsminskningen. Man
bör hiir inte heller bryta ut inkomst som hiirrör från en mindre bisyssla som
inte skall beaktas vid delpensioneringen. Överstiger den försäkrades
sammanlagda inkomster 7.5 basbelopp. kan han niimligen annars siigas få
del pension för inkomstbortfall i skiktet över elen gränsen. vilket inte skulle ha
varit möjligt om det hade giillt en enda förviirvskälla.
Första bestämmelsen i paragrafens tredje stycke har i sak hiimtats från
nuvarande 5 ~ DPL och syftar till att förhindra att dclpensionsförsiikringcn
utnyttjas otillbörligt genom avtal om klart onormala löner m. m. Den andra
bestämmelsen har berörts under 9 ~. Bestiimmclsen iir en spiirregel får
undantagsfall och innebär i princip att den som har ökat sin arbetstid
väsentligt inför en planerad delpensionering inte kan få pension på grundval
av hela det faktiska inkomstbortfall som uppkommer om han senare återgår
till en arbetstid som egentligen kan anses normal för honom. I ett exempel
som gavs under 9 ~skulle den försäkrades veckoarbetstid före minskningen
beriiknas till 27 timmar i stället får 40 som han faktiskt arbetade närmast före
nedtrappningen. Den nu aktuella pensionsbegränsningen avses därvid
innebiira att man i exemplet bara skall beakta ~6 av den inkomst före
arbetstidsminskningen som har beräknats för den försiikrade enligt huvudreglerna.

lH
Paragrafen reglerar pensionsunderlaget för egna företagare. Som har
föreslagits i den allmiinna motiveringen (avsnitt 5.3.3> skall underlaget i
princip motsvara skillnaden mellan forctagarens genomsnittliga fi.irdrvsinkomst !'öre arbctstidsminskningen och hiilften av den inkomsten. lnknmstcn
el'ter arbetstidsminskningen bcriiknas alltså schablonmiissigt i proportion till
denna. som ju ocksä sk~;ll innebiira en hal\'cring. Om den inkomst som
l'iirctagaren kan antas fä efter nedtrappningen överstiger hiilften av den
tidigare inkomsten. skall dock den raktiska clelticlsinkomsten anviindas i
stiillet l'ör schahlonen. Det innebiir att pensionsunderlaget blir mindre. I detta
h:inseende liir man inte kunna giira några exakta beriik ni ngar, och schahlonen
hör cllirflir f'rångäs endast om relativt klara skillnader kan förutses. Vid
beriikningarna kan bl. a. anv:indas det underlag som ligger till grund l\ir
bestiimmande a\· ny sjukpenninggrundande inkomst för egenforctagaren
efter arbetstidsminskningcn.
Enligt den allmiinna motiveringen skall vidare egenforetagarens genomsnittliga inkomst före arbetstidsminskningen beräknas med ledning av hans
ATP-poäng får de tre senaste åren. Sådana poäng fastställs med viss
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fördröjning eftersom de grundas på inkomsttaxeringen. Under det löpande
året finns därför ingen faststiilld poiing för del niirmast föregående ård, och i
vissa fall kan iiven året dessförinnan vara oreglerat. Fiir att forsiik rings kassan
inte skall behöva göra vanskliga uppskattningar i fråga om taxering för
gångna år, bör man alltid preliminiirt riikna de tre senast förflutna år för vilka
pensionspoäng har hunnit fastställas. Niir poiing sedermera faststiills för
senare år, som egentligen skall ligga till grund för del pensionen, tar pensionen
omriiknas i den mån den IOreskrivna genomsnittspoiingen foriindras. Redan
utbetald pension bör diirvid i förekommande fall kompletteras med ett tillägg.
Vidare biir pensionen inte ta återkriivas i den mån den borde ha varit lägre. I
sistniimnda fall skall den emellertid minskas för framtiden. Pension kan dock
återkriivas i den mån 19 ~ iir tilliimplig.
Om den försäkrades taxerade inkomst under nägot av de tre aktuella åren
har understigit det basbelopr som dras av när man faststiiller ATP-poiing, bör
den försiikrade i delpensionsiirendet tillgodoräknas en mot inkomsten
svarande del av en ATP-poäng för det aktuella året. I enlighet med vad som
har anförts under 4 ~ skall vidare även beaktas s. k. undantagandepoäng
m. m. för den som har stål! utanför ATP.
Skulle egenföretagaren ha begiirt bortseende från en mindre bisyssla enligt
8 ~'!.ex. ett mrtroendeuppdrag, bör den bcriiknade genomsnittsinkomsten
minskas med beriiknad inkomst a\· bisysslan.
I paragrafens tredje stycke har gjorts vissa undantag f"rån hiir förordade
regler om pensionsumkrlag. Som framg[1r av paragrafen och den allmiinna
motiveringen skall reglerna 11.ir egenföretagare i princip omfatta alla som iir
sj:ilvstiindigt yrkesverksamma efter arbctstidsminskningcn. Detta giiller
iiven den som dessutom har arbete fiir annans riikning och det skall inte heller
ha nt1gon betydelse vilket arbete han hade före nedtrappningen. Skulle det
emellertid vara sil att den fiirsiikrade under ån:t mre nedtrappningen arbetade
enbart i anstiillning eller uppdrag eller i båda dessa forv[irvskiillor. iir det dock
knappast motiverat att beriikna han~ inkomst före minskningen med ledning
a\· tre års ATP-poiing. Den inkomsten hör i stiillet beriiknas enligt reglerna f"iir
;1nstiillcla i 12 ~- Det betyder att det iir den försiikrades normala faktiska
inkomster som riiknas. De skall dock maximeras till vad som kan utgöra
sjukpenninggrundande inkomst. dvs. till 7.5 basbelopp. lians pensionsunderlag blir diirefter enligt 13 ~ lörst.i stycket i allmänhet schablonmiissigt
hiilften av den tidigare ini..nmsten. Underlaget skall dock minskas i den mån
hans fran~tida inkomster kan antas överstiga detta schablonbelopp. Med
uppdrag f"iirc arbetstidsminskningcn avses i dessa sammanhang inte siidant
arbete !lir vilket ersiittningen skattemiissigt iir att h[infora till inkomst av
rörelse eller jnrdhruksfastighet (_ifr 3 kap. ~ ~ andra stycket AFLl.

Prop. 1978179: 69

74

A 11siika11 och hesllll 0111 pension
14 §

Liksom f. n. skall ansökan om dclpension göras skriftligen hos den
forsiikringskassa (t:ir sökanden iir inskriven.

15 §
I paragrafens första stycke har den som ansöker om dclpension ålagts
bevisskyldighet för de förhållanden som skall läggas till grund för pensionen.
Detta gäller uppgifter som inte redan är kända för försäkringskassan.
Sökanden skall ju l. ex. inte behöva styrka föreskrivna pensionspoäng för
ATP där pen5ionsgrundande inkomst finns fastställd. Det är viktigt att
försäkringskassan kan lita på de uppgifter som sökanden lämnar i pensionsansökningen och andra handlingar. Uppgifterna bör därför lämnas på heder
och samvete i den mån de har betydelse för pensionen. Under 22 §redovisas
sökandes straffansvar för oriktiga uppgifter m. m. FormuHir till ansökningsblanketter kan fastställas enligt 24 §. I den mån det behövs bör arbetslöshetskassa och länsarbetsnämnd liksom f. n. enligt 4 § DPL vara skyldiga att
biträda försäkringskassan.
Även paragrafens andra stycke har i princip hämtats från 4 § DPL och gäller
skyldigheten att förete intyg i fråga om arbete som anställd före eller efter
arbetstidsminskningen. Utfärdas intyg av lokal arbetstagarorganisation, skall
denna vara en sådan o~ganisation som avses i 6 § andra stycket lagen
(! 976:580> om medstLimmande i arbetslivet och som alltså är part i lokal
förhandling med arbetsgivaren. Liksom i dag skall arbetsgivare vara skyldig
att bl. a. utförda begLirt intyg. En anslutande straffbestämmelse har tagits in i
22 §. I den mån berörda bestämmelser kan tillämpas i fråga om arbete som
uppdragstagarc, avses de giilla iiven sådant arbete.
Som har framhållits i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.3.5) iir det
angeläget att försiikringskassan får god och tillforlitlig dokumentation om
egenföretagares arbets- och inkomstforhållanden före och efter en uppgiven
arbetstidsminskning. Hans egna uppgifter bör därfor liksom en arbetstagares
Himnas på heder och samvete <innebörden behandlas under 22 §). Uppgifterna skall vid,ire enligt lagtexten bestyrkas av någon som har god kännedom
om hans förviirvsarbete. Även sådant intyg föreslås bl i avgivet på heder och
samvete. Eftersom uppgifterna bör liimnas av ojiivig person, bör diirvid inte
beaktas intyg från någon sökanden närstående som avses i 36 kap. 3 §
rättegangsbalkcn och som inte skulle vara skyldig att avge vittnesmål i ett
eventuellt brottmål. Denna krets niirstående omfattar den som iir eller har
varit gift med sökanden eller iir i riitt upp- eller nedstigande sliiktskap eller
svågerlag eller är syskon eller i sådant svågerlag att den ene iir eller har varit
gift med den andres syskon, eller som på liknande sätt iir sökanden
närstående.
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Par;1grafcn giiller den tid för vilken clelpension kan beviljas och motsvarar
vissa hcst:immclscr i 4 ~ DPL.

I 7,

'
'

Som huvudregel skall beslut i fiirsiikringskassa om delpension fattas av
1jiins1eman. Denna paragraf, som har kommenterats i den allmiinna moti\·eringen (avsnitl 5.5), föreskriver dock i anslutning till nuvarande 8 ~ DPL all
vissa iircnden skall avgöras av pensionsclelcgation i kassan. Den som ansöker
om tklpcnsion kan diirvid i allmiinhet bcgiira all bli hörd muntligen inför
delegationen I 18 kap. 22 ~ AFLJ.
Enligt föreskrift i DPL skall ärendet alltid underställas pensionsdelegation
om sökanden begär det. Det har inte ansetts nödviindigt att ha kvar denna
regel vid sidan av reglerna att pensionsdelegation skall pröva dels fall som är
av vidlyftig eller svår beskaffenhet, dels fall där tjänsteman har funnit skäl
föreligga mot bifall till pensions::msökan. Det nämnda stadgandet har därför
inte förts över till NDPL.

Ompriil'l1ing och besvär

18

~

Liksom f. n. enligt 5 S tredje stycket DPL skall utgående delpension
omprövas vid ändrade förhållanden (jfr allmänna motiveringen avsnitt 5.5). I
denna paragraf har tillagts att det måste röra sig om en ändring av viss
betydelse för att omprövning skall ske. Obetydliga variationer i arbetstid eller
inkomst i deltidsarbetet skall alltså inte beaktas. Riksförsäkringsverket har i
sina nuvarande tillämpningsanvisningar tagit in omfattande föreskrifter om
omprövningsgrunder och omprövningsförfarande. Verket avser nu att
komplettera föreskrifterna med regler for egenforetagare. Sådana bestämmelser torde få lämna något större utrymme för variationer än reglerna för
anställda. Väsentligast blir liksom för anställda att kravet på begränsad
arbetstid uppfylls fortlöpande. När det gäller inkomstförändringar torde det
emellertid finnas anledning att vara mindre restriktiv, eftersom sådana är
ganska normala för en egenföretagare och inte behöver ha något samband
med arbetsinsatsen. Avgörande bör därvid vara huruvida inkomständringen
kan förutses bli bestående för mer än ett år. Om så är fallet hör pensionen
omprövas. Som har nämnts tidigare skall man dock inte behöva ta hiinsyn till
mindre inkomstförändringar. Som en riktpunkt torde därvid kunna gälla att
delpensionen bör omprövas först när deltidsinkomsten har ändrats med I /5 i
förhållande till elen vid delpensioneringen fastställda deltidsinkomsten,
omräknad efter aktuellt basbelopp. Vad gäller själva inkomstberäkningen är
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det lämpligt att riksfdrsäkringsverket meddelar de närmare bestämmelser
som kan behövas utöver nuvarande fOreskrifter och praxis om ATPgrunclande och sjukpenninggrundande inkomster.
Beträffande höjning a\· utgående del pension bör i stort

g~illa

samma regler

som för första ansökan om pension. Försäkringskassan skall alltså inte vara
skyldig att sjiilvmant ta initiativ till en höjning med anledning av att
pensioniiren har trappat ned sin arbetstid ytterligare eller eljest liltt vidkännas
en minskning av sin dehidsinkomst. Detta hindrar givetvis inte att kassan
påminner delpensioniirerna om möjligheterna att begiira höjning vid iinclring
i pensionsförhållandena. ~\ven höjning pii grund av en retroaktiv löneökning
avses föruts;itta ansökan. Riksförsiikringsverket bör dock for sådant fall bl. a.
ha möjlighet att i sina föreskrifter dispensera frän de allmiinna reglerna att
iindringcn skall vara

;1v

viss betydelse och alt höjning mr gången tid bara for

beviljas for tre månader fore ansiikan.
I paragral'ens andra stycke har alla delpensionärer ålagts skyldighet att
omi.::delbart undcrriitta försiikringskassan om iindringar som kan leda till att
pensionen minskas eller dras in. Anslutande ansvarsbestiimmelser finns i
22

~och

i brottsbalken. Som har berörts i den allmiinna motiveringen skall

kassan iiven sjiilvmant göra efterkontroller med viss ri.::gelbundenhct. Kassan
bör då kunna viinda sig såviil till den försiikrade som till arbetsgivare eller
någon som kan liimna uppgifter om egenföretagares arbetsförhallanden.
Kassan föreslås ocksa få riitt att i siirskilda fall kontrollera delpensionärens
arbetsförhållanden genom besök hos honom av någon som kassan har gett
sådant uppdrag.
I paragrafens tredje stycke har lörsiikringskassan getts möjlighet att
interimistiskt minska eller dra in utgi\encle del pension i avvaktan på niirmarc
utredning och beslut i fall diir omstiindigheterna tyder på att pension utgår
oriktigt.

19

~

Bestiimmdsen giillcr skyldighet att I1terbetala obehörigt uppburen pension
och motsvarar i sak 9 ~ DPL. I anslutning hiirtill hör niimnas att om någon
anmiiler en inkomstökning för förfluten tid så är det denna paragrafjiimford
med bl. a. 18 ~andra stycket NDPL som reglerar frågan

0111

återbetalning av

pension. Bestiimmclserna innehiir t. ex. att en egenföret:.1gare måste hålla
reda på sina inkomstförhållanden med visst forutseende och omedelbart
underrätta försiikringskassan om en inkomstökning som kan ha hetyddse för
pensionen och som han skiiligen bör inse. Sil snart försäkringskassan får
kiinnedom om en inkomstökning finns möjlighet att genast fatta ett
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interimistiskt beslut om delpensionen enligt 18 ~tredje stycket. Har någon
ålagts återbetalningsskyldighet enligt 19 ~.kan kassan vid senare utbetalning
till honom innehälla skiiligt belopp i avr~ikning p[1 skulden. Della följer a\ 20
kap. 4

20

* AfL.

*

Paragrafens bestiimmclser om besviir över beslut enligt NDPL har hiimlats
från 8 ~ DPL (senaste lydelse l 978:32). Paragrafen innehåller vidare en
bestiimmelse om omedelbar verkstiillighet av beslut.

Övriga hcstämml!lser

21

*

Pensionskommitten har föreslagit ny lagstiftning om socialavgifter (SOU
1977:46). Frågan bereds f. n. inom regeringskansliet. I väntan på slutligt
stiillningstagande i ärendet har DPL:s bestämmelser om arbetsgivaravgift
utan materiell ändring behållits i den nya lagen genom en hänvisning till
motsvarande regler om sjukförsäkringsavgift i 19 kap. I AFL. Enligt förslag
i den allmänna motiveringen (avsnitt 5.6) skall delpensionsavgifien emellertid tas ut med 0,50 % av löneunderlaget fr. o. m. år 1980. Vidare skall en
motsvarande avgift påföras egenföretagare. Riksförsäkringsverket har därvid
föreslagit att man skall debitera egenavgiften på samma underlag som
sjukförstikringsavgiften. För att uppnå något bättre överensstämmelse
mellan förmåns- och avgiftssidan har emellertid i stället valts underlaget för
ATP-avgift enligt den modell som gäller för socialförsäkringsavgiften till
folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 S AFL.

*

lklpensiun utgår bl. a. pa grundval av förhållanden som den försiikrade
sj:ilv r[1der i.iver. och det iir viktigt att försiikringskassan kan lita p[1 hans
uppgifter och på intyg som liimnas i olika sammanhang.
Försiikrad som liimnar oriktiga uppgifter eller eljest försummar sina
skyldigheter enligt NDPL med bedhigligt upps{ll kan i princip dömas för
bedriigeribrolt enligt 9 kap. 1-3 *~ brousbalken eller för försök till sädant
hrott. Dlirvid föruts~ilts att hedrii!,!ligt uppsåt kan styrkas och oaktsamhet
räcker alltså inte. En annan person som medvetet liimnar osann uppgift i
intyg eller annan urkund avsedd all styrka pensionssökandens uppgifter kan
allt efter oms1iindighc1erna dömas for medverkan till bedriigeribrntt enligt 23
kap. brottsbalken.. eller osant intygande enligt 15 kap. 11 ~- Anviimler
sökanden det osanna intyget. gör han sig skyldig till brukande av osann
urkund enligt nämnda lagrum. Om någon i skriftlig uts<iga som förfannings-
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enligt <Jvges pä hc.:der och samvete uppsåtligen liimnar osann uppgift eller
förtiger S<Jnningen. kan han enligt J5 kap. JO~ brottsbalken dömas får osann
försäkran eller. vid grov oaktsamhet. får vårdslös försiikran.
De beskrivna reglerna gäller alltså brott enligt brottsbalken. Med hänsyn
till delpensionsförsäkringens speciella karaktär har det dessutom ansetts
motiverat att införa en bestämmelse i NDPL om dagsböter för försäkrad eller
arbetsgivare som på annat sätt missköter sina åligganden i fråga om uppgiftsoch anmiilningsskyldighet. Detta gäller i den mån gärningen inte kan
bestraffas enligt brottsbalken. t. ex. därför att bedrägeribrott inte kan styrkas.
1-br bör även påminnas om bestämmelserna i 19 ~ om skyldighet att
återbetala obehörigt uppburen pension.

Paragrafens innehåll är nytt och innebär att man. i den mån sådana fall kan
uppkomma. även betriiffande del pension skall tilliimpa vissa bestämmelser i
AFL om utbetalning till annan än den pensionsberättigade vid alkoholmissbruk m. m., tvåårig preskription, visst utmätnings!Orbud och om uppgiftsskyldighet får förmyndare för omyndigförklarad pensionssökande.
Tystnadsplikt i fråga om uppgifter som lämnas i ett dclpensionsärende är
f. n. reglerad i 18 kap. 28 ~ AFL. Bestämmelsen täcker enskilds personliga
förhållanden. I samband med att försäkringen sträcks ut till egenföretagare
torde det med hänsyn till de uppgifter om arbetsförhållanden m. m. som kan
behöva lämnas och kontrolleras ( 15 och 18 ~~) vara motiverat att vidga
tystnadsplikten efter mönster av motsvarande bestämmelser i 8 kap. lO ~
lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsiikring. Brott mot tystnadsplikt kan
bestraffas enligt 20 kap. 3 § brottsbalken. Handlingarna i ett delpensionsärende omfattas f. n. av 14 §lagen (1937:249) om inskränkningar i rätten att
utbekomma allmänna handlingar. Enligt en nyligen beslutad lagrådsremiss
med förslag till sekretesslag, m. m. avses ny lagstiftning om handlingssekretess och tystnadsplikt träda i kraft den I januari 1980, dvs. samtidigt med att
delpensioneringen sträcks ut till egenföretagare. Nya hithörande bestämmelser för delpcnsionsärenden får förutsättas bli införda i det sammanhanget.

24

*
Paragrafen motsvarar i princip 11

sDPL och gäller behörighet att meddela

**

verkställighetsföreskrifter till delpensionslagen. Enligt 10 och 18
N DPL
finns möjlighet att komplettera de lagreglerna med närmare bestämmelser
Liven i den mån de inte kan anses som rena vcrkställighetsföreskrifter.
Avsikten är att låta riksförsiikringsverket utfärda föreskrifier och diirvid
samråda med den centrala pensionsdelegation som finns i verket och som nu
även kommer att förses med representation för egenföretagarna. Behövligt
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bemyndigande finns redan i 3 instruktionen ( 1965:777) för riksförsäkringsverket (omtryckt 1978:568) jiimförd med elen sista övergångsbestämmelsen
till NDPL. Bemyndigandet innebiir (iven befogenhet att fastst:illa formuliir till
blanketter for pensionsansökan och intyg om arbets- och inkomstförhållanden m. m. Beträffande riksförsäkringsverkets föreskrifter och uppföljning
av den nya försäkringen kan tilliiggas att konstniirsnämnden och styrelsen for
Sveriges författarfond genom bidragsgivning av bl. a. pensionskaraktiir har
l'örvärvat en betydande sakkunskap om kulturarbctarnas förhållanden.

Ö1·ergå11gshesrämmelscma
Första punkten
Som har toreslagits i den <1llmiinna motiveringen (avsnitt 5.6) skall den nya
delpensionslagen ersätta den nuvarande lagen i ämnet den 1januari 1980. Det
föresläs dock att den gamla delpensionslagen fortfarande skall tillämpas i
fråga om pension vid arbetstidsminskning som flirsta gången har skett före
den dagen. t. ex. även när den försäkrade därefter trappar ned sitt arbete
ytterligare. De förändringar och justeringar som i den nya lagen har gjorts i
reglerna för anställda torde nämligen vara så omfattande att en problemfri
tilliimpning även på nu utgående delpensioner inte är möjlig. Detta gäller
särskilt när en äldre delpension skall omprövas. I den mån det visar sig
nödvändigt med särskilda övergångsbestämmelser i dessa avseenden. bör de
kunna meddelas av riksförsäkringsverket. Härvid åsyftas närmast fallet då en
delpensionär som dessutom driver rörelse eller jordbruk vill trappa ned även
sådant förvärvsarbete med stöd av den nya lagen. Det föreslås vidare att den
nya delpensionslagens regler om förfarande och vissa andra regler av i
huvudsak formell karaktär fr. o. m. år 1980 skall gälla även för äldre
pensionsfall, i den mån de nya reglerna iir användbara inom den nuvarande
lagens ram.
Andra punkten
I enlighet med den allmänna motiveringen skall egenföretagare och
uppdragstagare kunna få rätt till del pension fr. o. m. den I januari 1980 även i
den män de har minskat sin arbetstid redan under fjärde kvartalet 1979. De
ges alltsä möjlighet att börja trappa ned arbetstiden fr. o. m. den I oktober
I979 och beslut om del pension skall också kunna fattas i förviig. liksom för
anställda i samband med den ursprungliga reformen. men pension utgår
alltså inte förrän fr. o. m. år 1980.
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Tredje pu n I\ ten
Denna punl\t innehtdler en överg{mgshestämrnelse av giingse slag som
innebiir att hiinvisningar i andra forfauningar till DPL i princip i stiillet skall
avse NDPL.

7.2 Fiirslaget till lag om ändring i lagen (1975:380) om delpensionsfiirsäkring

I den allm~inna motiveringen (avsnill 5.6) har f\)rordats att det fr. o. m. den
I juli 1979 skall hli möjligt för anstiillda att r<.l delpension oavsett om det
fiireskrivna \'i Il koret om tio ars pensionsgrundande inl\omst för ATP uppfylls
med inkomst a\' anstiillning eller inkomst av annat fi:irviirvsarhete. Vidare
sl\all riksl'iirsiikringsverket, utan hiinsyn till den s. k. 30-dagarsregcln i AFL.
frir framtiden !\unna meddela bestiimmclser om beriikning av delpension i
samband med retroaktivt verkande löncavtal.

7.3 Fi:irslagt't till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

*

Lagiindringen i 3 kap. 5 AFL innchiir att det i enlighet med förslag av
riksförsiikringsverl\et sl\all vara möjligt att faststiilla ny sjukpenninggrundande inkomst for en nybliven delpensioniir på samma siitt som vid andra
pensionsheslut. dvs. utan hinder av eljest gällande regel om 30 dagars
viintetid.
Delpension till anställd är r. n. enligt 11 kap. 2 ~ första stycket h)
pensionsgrundande för ATP som inkomst av anställning. Pensionen
beskattas också som inkomst av tjiinst enligt 32 I mom. kommunalskattelagen. Vid taxering räknas bl. a. även förtidspension, arbetsskadelivränta
och ålderspension som tjänsteinkomst. Detta gäller även for egenföretagare.
En arbetsskadelivränta kan dessutom läggas till grund för ATP som inkomst
av anställning. Sjukpenning enligt AFL och närliggande författningar
beskattas däremot i den förvärvskälla till vilken den hänför sig, t. ex. rörelse
enligt anvisningarna till 28 kommunalskattelagen, och sjukpenningen är
vidare enligt 11 kap. 2 och 3 *~ AFL pcnsionsgrundande för ATP som
inkomst av antingen anställning eller annat förvärvsarbete. För de olika
sociala förmåner som enligt I I kap. 2 ~ AFL är ATP-grundande som inkomst
av anställning erläggs inga arbetsgivaravgifter till socialförsäkringarna. För
inkomst i form av sjukpenning betalar en egenföretagare inte heller några
egenavgifter.
Som har forordats i den allmiinna motiveringen (avsnitt 5.3.1) skall en
egenföretagare vara försiikrad for del pension iiven i den män han har anmiilt
undant;1gande frän ATI' enligt 11 kap. 7 A fL Det torde emellertid vara
uppenbart att egenföretagaren inte bör få räkna en clelpension som pensionsgrunuande flir ATP i den män den hiinför sig till inkomst av rörelse eller

s

*

*
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jordbruk som iir undantagen friln ATP. Liksom l'linidspension, arhets.'ikadelivriinta och ~tlderspension foresliis delpension bli beskattad som inkomst av
tjiinst f(.ir s:'.iviil anstiillda som egcnfliretagarc. lklpcnsion till en cgcnfiirctagarc biir vidarc i likhet med arbclsskadelivriinta vara :'\ Tl'-grundandc som
inkomst a\ anstiillning enligt 11 kap. 2 ~ AFL. Som har niimnts nyss skall
11[1g<1n ATP-grundande inkomst emellertid inte bcriilrnas for del pension n:ir
pension:ircn iir undantagen fr[tn ATP. Det skulle i detta s;1111manhang
mcdfiira forht1llandevis stora administrntiva sdrigheier och kostnader om
man diin·id i fall med blandade inkomster av anstiillning och ann;1!
llin'iin sarhe1c skulle skilja mellan del pension som ersiitter ;111stiillningsinkomst och pension som ersiitter annan inkomst. I I I kap. 7 ~har diirfiir tagits
in en hcstiimmelsc om att clelpcnsinn aldrig skall \·ara ATP-grundande fiir
den som har undanl<tgande fran ATP.
Andra punkten av iivergangsbestiimmelserna till iimlringcn i AFL har
motiverats i avsnitt 5.3. I.

7.4 Önii.:a lai.:förslag

,\ndringarna i dessa lagar, som föranleds av införandet av en ny egenavgili
fr. o. m. 1981 ars taxering, har gjorts efter mönster av bestiimmelscr som
hesliits niir arbe1sskadeförsiikringen strlicktes ut till egenföretagare iir 1977 (jfr
prop. 1976/77:64 s. 142 och 143).

8 Hemställan
Jag hemstiiller att regeringen föreslår riksdagen att antaga ffaslagen till
I. lag om delpensionsfcirsiikring,
2. lag om iindring i lagen <1975:380) om dclpcnsionslorsiikring,
3. lag om ~indring i lagen ( 1962:381) om allmiin försiikring,
4. lag om iindring i kommun::1lskattelagen ( 1928:370) samt
5. lag om iindring i upphördslagen ( 1953:272).

9 Beslut
Regeringen ansluter sig till IOredragandens övcrviigandcn och beslutar att
genom proposi1ion ftireslå riksdagen att antaga de förslag som l(iredraganden
har lagt fram.
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