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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås vissa ändringar i reglerna för den särskilda 

sjömanspensioneringen. 

De pensioner som betalas ut enligt 1972 års kungörelse om sjömanspen

sion höjs med fem procent. För vissa utländska sjömän blir det möjligt att 

fä förlängd sjömanspension med ett belopp som motsvarar svensk folkpen

sion plus pensionstillskott. Små pensionsbelopp byts automatiskt ut mot 

engångsbelopp. Vidare föreslås att sjömanspension skall kunna bytas ut 

mot engångsbelopp efter ansökan av pensionstagaren. Även tjänstgöring 

som livbåtsman hos Sjöräddningssällskapet skall medföra rätt till sjömans
pension. Dcssulom föreslås vissa adminislrativa förenklingar. 

De nya reglerna avses träda i kraft den I juli 1980. 
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Utdrag 

KOMMUNIKATIONSDEl'ARTEMENTET PROTOKOLL 

vid n.:gcringssammantriidc 

1980-02- 14 

Närvarande: stahradct l\tundchl•. llrdfiirande. lH:h stahri.1dcn lillst.:11. 

Wikstrilm. Frigµo.:ho. \h1g;·1rd. I>ahlgrcn. Asling. Siidcr. "ni11111<1rk. fo

hansson. \Virtt'.n. Holm. Andcr-,.-;lln. Bllll. :\dchlllrn. Dancll. l\:tri 

Föredragande: statsri1dct Adelsohn 

Proposition om sjiimanspcnsioncringen 

Inledning 

För sjömän på svt:nska fartyg finns det sedan länge en särskild pensione

ring. Pension kan enligt kungörelsen I 1972: 4121 om sjömanspension (änd

rad senast 1976: 400) erhi1llas av sjömiin i manskapsställning med lftng 

tjänstgöring till sjöss. Den betalas ut mellan 55 och 65 års ålder. Vid sidan 

av 1972 ärs kungörelse giillcr alltjämt - siivitt avser tidigare intjänad rätt 

till pension - vissa hestiimrnclscr i äldre fö1fattningar. Sjömanspcnsionc

ringen administreras av Handelsflottans pcnsionsanstalt 1HPAI. 
Med stöd av regeringens bemyndigande tillkallade dåvarande chefen för 

kommunikationsdepartementet den 5 december 1975 särskilda sakkun

niga 1 med uppgift att se över sjömanspensionssystemet. De sakkunniga. 

som antog namnet sjömanspensionsutredningen IK 1975: 09). överlämnade 

i februari 1976 delbetänkandet <Ds K 1976: 21 Anpassning av sjömanspen

sioneringen till den sänkta pensionsåldern. Lagstiftning på grundval av 

förslagen i betänkandet genomfördes under våren 1976 (prop. 1975176: 188. 

Sf1J 43. rskr 361. SFS 1976: 400). 
Sjömanspensionsutrcdningen avlämnade i september 1978 sitt slutbetän

kande (Os K 1978: 121 Sjömanspensioneringen. Betänkandet hör - med 

undantag av bilagorna - fogas till protokollet i delta ärende som hilaR<1 I. 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksförsiikrings

verket. sjöfartsverket, direktören för HPA. försiikringsinspektionen. kam

markollegiet. riksrevisionsverket (RR V). riksskatteverket ( RS V l. statens 

1 Numera statsrådet Carl Axel Petri. ordförande. dircktiiren !\ils Grenander och 
förbundsordföranden Gunnar Karlsson. 
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personalpensiL1nsverk. sjiifarlspolitiska utrednin!!en <K 1977: 051. Rederi

föreningen fiir mindre fartyg. Sjiibcl"iilets pensionskassa. Svenska maskin

befalsförbundel. Svenska sjöfolksförhumlct och Sveriges redardörening. 

HPi\ har i en skrivelse den 2 juni 1977 hemstiillt om vissa iindringar i 

1972 <irs kungiircb.: tllll sjiimanspension. Fiirslagen innehiir all miins

tringstid i o.;venskt handelsfartyg under iiren 1972 och llJT~ i pensinns

hiinseende skall fri riiknas som sjiimansskattetid. Skrivelsen hiir fogas till 

protokollet i dt'lla iirende som hi/11gc1;:. 

Efter remiss har yllranden över skrivelsen avgetts av riksfiirsiikringsver

kel. sjöfarl.werkct. riksskatteverket. sjiirnanspcnsionsutredningen. Svens

ka sji1folksfiirbundet och Svaigcs reuardörening. 

Slutligen har HPA i en skrivelse den h juni I lJ7lJ föreslagit iindring i 

rqderna för pensionering av livbillsmiin som är anstiillda hns Svenska 

siillskapet för riiddning av Skeppshrutne <Sjöriiduningssiillskapell. Skrivel

o.;rn hLir foga..; till prottikollet i uctla iiremlc som hi/11gt1 3. 

En inom kommunikalionsdepartementet uppriillad sarnmansWllning av 

remissyllrandena över sjiimanspensionsutredningefö slutbetiinkande hör 

fogas till protokollet i detta iirende som hi/11g11 4. 

2 Förcdragandcnsöverväganden 

2.1 Bakgrund 

Den särskilda sjömanspensioneringen i statlig regi tillkom år 1864. då det 

utfärdades en kungörelse om inrättande av en pensionsanstalt för sjöfolk, 

Handelstlollans pensionsanstalt <HPA). Nya reglementen för HPA utfär

dades åren 1939, 1944 och 1961. Den nu gällande författningen är som 

nämnts kungörelsen ( 1972: 412) om sjömanspension (ändrad senast 

1976: 400t. Pensioner enligt samtliga dessa författningar utgår fortfarande. 

Antalet pensioner enligt <le bada äldsta författningarna är dock relativt få 

och minskar snabbt. 

Sjömanspensioneringen har successivt utvecklats från att vara avsedd 

som ålderdomsförsöi:ining till att utgöra ett komplement till <len allmänna 

pensioneringen på så sätt att den betalas ut till <less sjömannen uppnår den 

allmänna pensionsåldern. Kretsen av pensionsherättiga<le har förändrats 

från tid till annan. Finansieringen av pensionerna har också förändrats. 

Ursprungligen bekostade staten pensioneringen. Senare tillkom hyresav

gifter. som sjömiinnen betalade själva. och redareavgifter. Numera bekos

tas pensioneringen helt genom redareavgifter och fondmedel. 

Pension enligt 1864 och 1939 års reglementen var livsvarig och betalades 

ut till både befäl och manskap med lång seglationstid. Med 1944 års 

reglemente vidgades kretsen av pensionstagare genom att kvalifikations

kraven sänktes väsentligt. Medan det tidigare krävdes 150 och, för redu

cerad ålderspension enligt 1939 års reglemente, 120 seglationsmånader 
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behövdes nu inte mer än 36 seglationsmånader för pension. Pensionering

en omfatt;1de alltjiimt btide hefäl och manskap. Befiilspensionen var livs

varig medan manskapspensionen betalades ut temporärt till 67 år. om den 

inte översteg ett visst belopp. Pensionen utgjordes av dels en hyresavgifts

pension, som helt grundades pä de avgifter sjömännen hade betalat, dels 

en tilläggspension som bekostades av staten och redarna. I 1961 års regle

mente höjdes kvalifikationskraven åter. För rätt till sjömanspension vid 55 

~ir kr~ivdes minst 120 seglationsmfmader. Hefä\spensioneringen upphörde. 

Pensionerna för manskapet var fortfarande temporära och betalades ut till 

fi7 ärs ålder. Aven utländska medborgare omfattades under vissa förutsätt

ningar av pensioneringen. Hyresavgifterna för de ombordanställda slo

pades och det tidigare statliga bidraget avvecklades. Pensioneringen finan

sierades i stället genom redareavgifter och fondmedel. 

Den gällande kungörelsen om sjömanspension trädde i kraft den I juli 

1972. Pensioneringen är begränsad till manskap och gäller utan särskilda 

inskränkningar ~iven för utländska medborgare som har tjiinstgjort i den 

svenska handelsflottan. Sjömannen är berättigad till pension. om han har 

fullgjort minst 120 anställningsmånader i åldern 30-60 år och minst 80 

månader av denna tid infaller efter fyllda 40 år. Även anställningstid som 

befäl på ett svenskt handelsfartyg får tillgodoräknas. om minst hälften av 

kvalifikationstiden 120 månader har fullgjorts i manskapsställning. Som 

anställningstid räknas tid under vilken sjömansskatt har betalats eller 

sjömannen varit befriad från sådan skatt. Pensionen är temporär och kan 

utgå tidigast fr. o. m. den månad då sjömannen fyller 55 år. Den upphör vid 

utgången av månaden närmast före den, då sjömannen fyller 65 år eller 

dessförinnan vid dödsfall. 

Pensionen grundas på antalet kvalificerandc anställningsmånader lman

skapsmånadert som sjömannen har fullgjort innan han fyller 60 år. Årspen

sionen beräknas genom att antalet manskapsmånader multipliceras med 

vissa procentsatser av det enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring 

(omtryckt 1977: 630. ändrad senast 1979: 650) fastställda basbeloppet. Pro

centsatsen höjs i flera steg alltefter sjömannens ålder och seglationstidcns 

längd. Sjömanspensionens årsbelopp från 55 år får emellertid inte över

stiga ett och ett halvt basbelopp. Ändras basbeloppet skall pensionens 

årsbelopp räknas om. Börjar pensionen utgå vid högre ålder än 55 år. ökas 

pensionsbeloppet med 1.2 procent för varje månad som har förflutit till 

dess pensionen börjar utgå. För tid som infaller efter det att sjömannen har 

fyllt 62 år utgår inget tillägg. 

Sjömanspensioncn skall samordnas med vissa andra förmåner. Uppbärs 

folkpension eller tilläggspension i form av förtidspension, sjukbidrag eller 

änkepension enligt lagen om allmän försäkring och överstiger det samman

lagda förmånsbeloppet den högsta sjömanspension som kan erhållas 

fr. o. m. 60 års ålder. minskas sjömanspensionen med det överskjutande 

beloppet. Minst en tredjedel av sjömanspensionen skall dock alltid utgå. 
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Samordning sker vidare med bl. a. livriintor enligt bcstiimmclscrna om 

forsiikring för olycksfall i arbete. yrkessjukdomar och yrkesskador. Sam

ordningsreglerna gäller även för motsvarande utliindsk förmiin s11m ~iö

mannen är berättigad till. 
Samtidigt som det nya pensionssystcmet trädde i kraft den I juli 1972 

förbättrades vissa pensioner enligt de tidigare gällande reglementena. Det

ta skedde genom att beloppen höjdes och pensionerna gjordes viirdcsiikra. 

Vissa äldre pensioner kunde bytas ut mot pension enligt 1972 års kungörel

se. om det var förmånligare för pensionstagaren. För att undvika vissa 

tröskeleffekter sänktes seglationskraven för äldre sjömän under en över

gångstid. Sålunda har i.:n sjöman som är född 1922 eller tidigare rätt till 

pension enligt 1972 års kungörelse. om han - under tiden fr. o. m. den 

månad då han har fyll! 30 år t. o. m. månaden närmast före den månad dft 

han har fyllt 60 år - har varit anställd som sjöman under minst 80 miinadcr. 

varav minst hälften i manskapsställning. och i övrigt uppfyller villkoren för 

riitl till pension. 
1972 års pensionsbestämmelser hade varit i kraft förhållandevis kort tid 

när sjömanspensionsutredningen tillkallades i december 1975. Utredning

en var föranledd dels av önskemål från Svenska sjöfolksförbundet och 

HPA om förbättringar av sjömanspensioneringen. dels av att rätten till 

allmän pension hade utökats avsevärt under senare år. Bl. a. skulle den 

allmänna pensionsåldern sänkas till 65 år fr. o. m. den I juli 1976. Vidare 

hade rätten till förtidspension vidgats genom successiva reformer. Enligt 

direktiven skulle utredningen särskilt uppmärksamma samordningsfrå

gorna mellan det allmänna pensionssystemet och sjömanspensioneringen. 

Mot bakgrund av de stora förändringarna inom det allmänna socialförsäk

ringssystemet skulle utredningen också förutsättningslöst pröva vilka åt

gärder som - med beaktande av bl. a. yrkets särart och näringens villkor -
bäst var ägnade att ge trygghet åt sjömännen. 

I utredningens delbetänkande Anpassning av sjömanspensioneringen till 
den sänkta pensionsåldern redovisades förslag som huvudsakligen innebar 

en teknisk anpassning till pensionsåldersreformen. De nya reglerna (prop. 

1975/76: 188. SfU 43. rskr 361. SFS 1976: 400) innebär att pension enligt 
1972 års kungörelse upphör vid 65 års ålder i stället för som tidigare vid 67 

år. För sjömän födda före den I juli 1921 gäller alltjämt äldre bestämmelser 
om pension till 67 år. 

I sitt slutbetänkande Sjömanspensioneringen behandlar utredningen in

ledningsvis behovet av en särskild sjömanspensionering. För att undersö

ka detta lät utredningen genomföra en enkätundersökning. Vidare disku

teras i betänkandet en omläggning av sjömanspensioneringen så att den 

inte längre grundas på författning utan på kollektivavtal. Under utred

ningsarbetets gång hade diskussioner förts mellan Sveriges redareförening 

och Svenska sjöfolksförbundet i syfte att åstadkomma en sådan omlägg

ning. Någon enighet kunde emellertid inte uppnås härom. Utredningen 
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anser att försöken att nä en sådan omläggning bör fortslitta m:h föreslår 
därför endast sådana förändringar som är behövliga och kan ske utan att 

det nuvarande systemets ramar förändras. 

Utredningens förslag innebär i huvudsak följande. Sjömanspensionen 

hör höjas generellt med fem procent. Resurser härför har skapats genom 

att pensionsåldern 1976 sänktes till 65 år. Det ökade utrymme i sj1)rnans

pensioneringens ekonomi som erhölls därigenom bör vidare användas till 

att ge de icke-nordiska sjömän. som efter upphörd sjömanspension stär 

utan annan pensionsmöjlighet eller har en ringa pension från Sverige. 

'"förlängd" sjömanspension motsvarande svensk folkpension jlimte pen

sionstillskott. För att minska utbetalningarna av småpensioner föreslås ett 

automatiskt utbyte av sådana mot engångsbelopp. när kapitalbeloppet inte 

överstiger ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. Uthyte av 

pension mot engångsbelopp skall också kunna ske efter ansökan av pcn

sionstagaren. För ett sådant utbyte skall dock krävas särskilda skäl. I fräga 

om fondförvaltningen ansluter sig utredningen till kapitalmarknadsutred

ningens (Fi 1969: 59) förslag om att den fria sektorn för placeringar ökas 

från 10 till 20 procent och att förbudet mot aktieplacering slopas inom den 

fria sektorn. Sjömanspensioneringens administration bör enligt utredning
en t.v. ligga kvar hos HPA. Förslagen presenteras utförligare i hilaga I. I 

det följande kommer jag att behandla utredningens förslag i olika delar m:h 

tar därvid också upp vissa frågor som har aktualiserats vid remisshehand

lingen av betänkandet. 
Samtidigt med sjömanspensionsutredningens slutbetänkande avser jag 

även att behandla de tidigare nämnda framställningarna från HPA om 

tillgodoräknamle av tid för sjömanspension resp. ändring i reglerna för 

pensionering av livbåtsmän anställda hos Sjöräddningssällskapet. 

Den 1 juli 1980 bör vara riktpunkten för ikraftträdandet av de nya 

bestämmelserna. 

2.2 Allmänna synpunkter 

Sjömanspensionsutredningcn har - bl. a. mot bakgrund av den allmänna 

pensioneringens utbyggnad, de förbättrade möjligheterna till förtidspen

sion och möjligheten till deltidspensionering - ställt sig frågan om det finns 

hehol' al' en fortsatt sjiimanspensionering i offentlig regi. För att få ett 

begrepp om det sociala behovet av en sjömanspensionering lät utredningen 

under hösten 1976 och våren 1977 genomföra den nämnda enkätundersök

ningen. Av materialet drog utredningen den slutsatsen att en stor del av 

dem som uppbär sjömanspension fortfarande yrkesarbetar antingen i sjö

mansyrket eller inom andra yrken. Det kunde därför ifrågasättas. om 

enbart sociala skäl motiverar att sjömanspensioneringen bibehålls. Andra 

skäl kunde dock enligt utredningen motivera en sjömanspcnsionering. 

Behovet av att få en stabil kår av yrkeskunniga sjömän och det därav 
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följande behovet av trygga och goda ekonomiska villkor kunde t. ex. vara 

ett sfalant skiil. 
I n:rnissyttrandena har olika uppfattningar forts fram om behovet av en 

fortsatt sjörnampensioncring. RRV menar att det numera. till följd av de 

stora föriindringarna inom soeialforsiikringsomrildet. inte behövs t:n siir

o;kild sjömanspensilinering. Sjöfartsverket, som anför kritiska synpunkter 

på enkiitundersökningen. menar att sjukdomsfrekvensen oeh arbetslös

hetsfrekvensen hos sjömän över 55 är talar för att en sjömanspensionering 

med möjlighet till pensionsuttag friin 55 {irs älder bör bibehällas av sociala 

skäl. Ett annat skäl för att behillla sjömanspensioneringen utgör enligt 

sjöfartsverket behovet av att få en stabil kär av yrkessjömän. 

Den diskussion som utredningen har fört om behovet av en framtida 

sjömanspensionering synes huvudsakligen vara avsedd som en introduk

tion till överviigandena om en tänkt omliiggning av systemet till ett system 

som iir grundat pä kollektivavtal. Några tankar pil. att helt avskaffa sjö

manspensioneringen har utredningen inte fört fram. DiskussiDnen nm det 

sociala behovet av pensionerna iir emellertid naturlig. eftersom förhilllan

dena kan skilja sig st1 myck~t frän fall till fall. Den sjöman som är fullt frisk 

och arbetsför och föredrar att skjuta upp uttaget av pension kan - samti

digt som han arbetar och har full lön - ftt pension med. som mest. drygt 

40 000 kr. om året under några år. En sådan sjöman kan knappast sägas ha 

ett socialt motiverat behov av sjömanspension. Många sjömän med mindre 

god hälsa och arbetsförmilga kan dock ha ett starkt behov av det ekono

miska skydd som sjömanspensioneringen kan ge under ett antal år. innan 

den allmänna pensionen kan erhållas. De olikheter som jag har pekat p[1 är 

självfallet ett resultat av att systemet inte bygger pä individuell behovs

prövning utan generellt tillerkänner sjömän med lilng seglationstid pen

sion. Just systemets utformning i detta avseende tyder på att de sociala 

behoven inte ensamt har varit avgörande för rätten till sjömanspension. Av 

prop. 1961: 80 s.45 framgår sålunda, att sjömanspensioneringen även an

sågs ha en viktig uppgift att fylla genom att bidra till att skapa en stabil och 

yrkesskicklig sjömanskår. Det är således 11era motiv som ligger bakom 

sjömanspensioncringen i dess nuvarande form och då inte minst den om

ständigheten att pensioneringen har funnits så länge. Något konkret förslag 

att avskaffa sjömanspensioneringen finns inte. Jag uppehäller mig diirför 

inte ytterligare vid denna fråga. Jag vill dock understryka att det inte iir 

aktuellt att förändra systemet mot en övergång till en huvudsakligen av 

sociala skäl betingad pensionering med ökade inslag av behovsprövning. 

Sjömanspensionsutredningen har i betänkandet vidare diskuterat en om

läggning av sjömanspensioneringen från att vara grundad på författning till 

att vara grundad pä kol/ektil'<l\'tal. Utredningen framhåller därvid att spe

ciella gruppers behov av pension under senare år normalt har tillgodosetts 

genom kollektivavtal. Sådana föreligger t. ex. för gruvarbetarna men även 

för befälsgrupperna på sjöfartens område. Fördelarna med kollektivavtal 
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är enligt utredningen att man uppnår överensstämmelse med arbetsmark

naden i övrigt och att man får ett system som lättare gilr att anpassa till de 

viixlande förhållandena pft arbetsmarknaden. Utredningen finner del ocksä 

med nutida synsätt mer naturligt att parterna pä arbdsmarknaden har det 

direkta inflytandet på ett pensionssystem av kompletterande natur ~in att 

detta skall ligga hos statsmakterna. De främsta nackdelarna med ett kollek

tivavtalsgrundat system är enligt utredningens mening att det bryter mot 

hävdvunnen ordning och att staten inte i framtiden skulle vara garant för 
systemet. 

Under utredningsarbetets gäng bereddes parterna. Sveriges redareför

ening och Svenska sjöfolksförbundet, tillfälle att överlägga för att se om de 

kunde enas om villkoren för ett system byggt på kollektivavtal och en 

avveckling av den nuvarande ordningen. Det var emellertid inte möjligt att 

dit skapa enighet mellan parterna. Utredningen fann det dock önskvärt att 

försöken att ersätta nuvarande system med ett på kollektivavtal grundat 

system fortsatte. 

Flera av rcmissinstanserna har utan vidare kommentarer anslutit sig till 

utredningens uppfattning. Några har lämnat närmare synpunkter på spörs

målet. 

Eftersom det inte finns något underlag härför. är jag f. n. inte beredd att 

uttala mig i frågan om sjömanspensioneringen i framtiden bör grundas på 

författning eller kollektivavtal. Frågan behandlas av en särskild utredare 

tK 1979: 06) 1 som har till uppgift att - i nära samverkan med berörda 

arbetsmarknadsparter - undersöka förutsättningarna för ett kollektivavtal 

på detta område. 
Med tanke på de olika förslag som har förts fram av utredningen och av 

vissa remissinstanser finner jag det emellertid naturligt. att jag här redovi
sar några principiella synpunkter på sjömanspensioneringen. 

Som framgär av min tidigare beskrivning av sjömanspensioneringen har 

den ändrat karaktär från tid till annan. Skilda regler gäller enligt de olika 

författningarna i fråga om bl. a. den personkrets som omfattas av pensione

ringen och reglerna för intjänande av pension. Genom 1961 års reglemente 

begränsades pensioneringen till att enbart avse manskap. Denna princip 

gäller även enligt 1972 års kungörelse. Beträffande befälets ställning inom 

pensionssystemet beaktades i förarbetena till 1961 års lagstiftning lprop. 

1961: 80 s. 45 f) att sjömanspensioneringen alltsedan år 1943 praktiskt taget 

helt hade inriktats på att tillgodose manskapets behov av pension. De 

förbättringar som genomfördes mellan 1943 och 1961 avsåg nämligen en

bart manskapspensioneringen. Bakgrunden härtill var enligt prop. 1961: 80 

att befälskategorierna redan i slutet av 1930-talet kollektivavtalsvägcn 

hade träffat överenskommelse om pensionering i särskilda pensionskassor. 

Sjömanspensioneringen har alltså sedan relativt lång tid tillbaka varit inrik-

1 Försäkringsrättsrädct Hörje Wilhelmsson. 
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tad på manskapssidan. Sedan början av 1960-talet finansieras pensione

ringen - förutom med fondmedel - enbart med redareavgifter. Övriga 

ekonomiska förmåner som en sjöman får för sitt arbete regleras genom 

kollektivavtal. För parterna på arbetsmarknaden torde det vara naturligt 

att se ett visst samband mellan sjömanspensioneringen och övriga förmå

ner. Med den uppbyggnad systemet numera har är det också naturligt att 

bi:rörda arbetsmarknadspartcrs önskemål tillmäts den största betydelse i 

samband med förändringar i systemet. Det bör därför framhållas att Sveri

ges redareförening och Svenska sjöfolksförbundet, som har varit represen

terade i utredningen. båda står bakom dennas förslag. Under utredningsar

betets gång har förslag till förbättringar i det existerande pensionssystemet 

- förslag som har återkommit i remissyttrandena - under hand lämnats 

över till utredningen. I den mån parterna inte själva har godtagit sådana 

förslag, finner jag det inte rimligt att de genomförs, i vart fall inte om de 

drar betydande kostnader. 
Innan resultat föreligger av den utredning som arbetar med kollektivav

talsfrågan är jag inte beredd att vidta några åtgärder som påtagligt föränd

rar den nuvarande ordningen och lägger hinder i vägen för en kollektivav

talslösning. Sjömanspensionsutredningens förslag har emellertid utformats 

på ett sådant sätt att de inte skall försvåra en ev. övergång till kollektivav

tal. Det finns därför inget skäl att vänta med att pröva förslagen. 

2.3 Utländska sjömäns pension 

Bland utredningens förslag tar jag först upp pensionsfrågan för vissa 

utländska sjömän som är bosatta utanför Sverige. Utredningen redogör för 

vilka regler som enligt lagen om allmän försäkring år 1978 gällde för 

utländska sjömän, som har tjänstgjort på svenska handelsfartyg. Av redo
görelsen framgår bl. a. att utländska sjömän inte var berättigade till svensk 
folkrension: härför krävdes i princip svenskt medborgarskap. I de interna
tionella överenskommelser om social trygghet som Sverige har ingått med 

andra länder ställs för att få folkpension genomgående krav på en viss tids 

bosättning eller mantalsskrivning i Sverige. Enligt konventionerna med 
bl. a. Förbundsrepubliken Tyskland och Österrike anses dock en sjöman, 

som är anställd på ett svenskt handelsfartyg, vara bosatt i Sverige under 

anstiillningstiden. Därigenom kan sjömannen kvalificera sig för folkpen

sion eller del därav i förhållande till det antal poängår som han har inom 

ATP-systemet. Slutligen har den utländske sjömannen möjlighet att tjäna 

in ATP i likhet med svenska medborgare, men för full ålderspension krävs 

normalt minst 30 poängår. En del utländska sjömän som har tjänstgjort 

lång tid i den svenska handelsflottan kan, till följd av dessa regler, stå helt 

utan pension när sjömanspensionen har upphört vid 65 års ålder. Andra 

kanske enbart får en mindre summa i ATP. Utredningen anser det angelä

get att sådana utländska sjömän även efter 65 års ålder kan få sina grund-
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liiggandc bd1ov tryggade inom den svenska pensioneringen. Niviln på 

denna grundtrygghet bonk motsvara högst svensk folkpension jämte pen

sionstillskott. Det iir enligt utredningen svårt att ställa upp preciserade 

regler. som ger avsedd effekt just i de fall som man har tänkt sig. men inte i 

andra. Utn;dningen finner dii1för den smidigaste lösningen vara. att tiller

kiinna HPA riitt att efter prövning i det enskilda fallet bevilja fortsatt 

sjömanspension dti utliindsk sjöman, som är bosatt utomlands. efter 65 iirs 

iilder inte upphiir en sammanlagd pension som motsvarar svensk folkpen

sion jiimte pensionstillskott. för att möjliggöra detta föreslår utredningen 

en iindring av 8 *i 197:! års kungörelse. Enligt denna paragraffar HPA om 

särskilda skäl föreligger tillerkiinna en sjöman pension även om han saknar 

riitt till sådan eller bestämma pensionen till högre belopp iin som anges i 

kungörelsen. Utredningen menar också att det i ömmande fall kan vara 

motiverat att sjömanspension beviljas även för den vars tidigare sjömans

pcnsion har upphört innan den föreslagna ändringen träder i kraft. 

Av de remissinstanser som särskilt har kommenterat detta förslag till

styrker riksförsiikringsverket och sjöfartsverket. De menar dock att för

fattningstexten hör ges en mer precis utformning så att det framgår vilka 

fall det iir fr{1ga om i stället för att, som utredningsförslaget, enbart ange att 

sjömanspension kan utgå för längre tid än som följer av reglerna i kungörel

sen. Ett par remissinstanser är mer tveksamma till utredningens förslag. 

RRV ifrågasätter om en ändring av nuvarande regler for kvalificering till 

pension inte berör även andra grupper än sjömän. RRV menar att utred

ningen inte har belyst denna fråga och kan därför inte tillstyrka en föränd

ring. Direktören för HPA anser att man närmare bör undersöka vilka 

behov som föreligger och vilka svårigheter som kan uppstå när pensionens 

storlek och dess utbetalning skall bestämmas. En sådan undersökning hör 

bl. a. avse möjligheten att skapa fasta regler. exempelvis så att pensions

berättigade i vissa länder fär möjlighet att välja mellan temporär och 

livsvarig pension. Då skulle. framhäller direktören för HPA, den vanskliga 

behovsprövningen kunna undvikas och storleken av pensionen blev iiven 

efter fyllda 65 år beroende på hur länge sjömannen har tjänstgjort i den 

svenska handelsnottan. 

Under år 1979 har i lagen om allmän försäkring förts in nya regler om 

invandrares rätt till pension tprop. 1978/79: 75. SfU 15. rskr 164. SFS 

1979: 127). Reglerna innebär att samtliga i Sverige bosatta invandrare efter 

en viss tids vistelse här likställs med svenska medborgare i fråga om rätt till 

folkpension. Med hosättningstid i Sverige likställs. såvitt gäller sjöman. tid 

för vilken sjömansskatt har betalats. För att vara berättigad till folkpension 

skall utlänningen dock normalt vara bosatt i Sverige. 

Som jag tidigare har framhållit har sjömanspensionssystemet en generell 

utformning på det sättet att pension skall utgå när vissa givna förutsätt

ningar. bl. a. i fråga om seglationstid, är uppfyllda. Eftersom pensionernas 

storlek inte påverkas av de olika sjömännens faktiska behov av pension är 
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det sjiilvfallet hitt alt finna exemrd ri:1 sjömiin som enligt reglc:rna inte far 

rension men som ""horde ·· ha det. Siirskilt timmande s:1dana iirenden har 

do1.:k i allmänhet kunnat lösas med hjiilp av X* i 1972 tirs kungtirelse. Även 

om jag - säsom framgär av det föregående - inte iir heredd all föriindra 

systemet mol en överg{mg till en av friimst so1.:iala skiil betingad rensione

ring med ökade inslag av hehovspriivning. anser jag det do1.:k ofrilnkomligt 

att se till. att stötande konsekvenser om möjligt undviks i det enskilda 

fallet. Utredningen har här uppmärksammat en grupr utliindska sjömiin. 

som riskerar att hamna mellan olika rcgdsystem och bli helt dler delvis 

utan pension när deras sjömanspension upphör. Jag delar utredningens 

uppfattning att denna grupp hör få pension iiven efter fyllda 6'.i fir. Detta 

ligger tKkså i linje med de nyligen införda regler som tillerkänner invandra

re folkpension. Orsaken till att dessa sjömän inte ffir pension i sina hemHin

der är ju. att de under lång tid har tjiinat den svenska handelsllottan. 

Eftersom utländska sjömiin på svenska fartyg sedan år 1974 har möjlighet 

att tjäna in ATP och då konventioner med en rad länder i hithörande frågor 

av allt att döma får ett innehåll liknande konventionerna med Förbundsre

publiken Tyskland och Österrike. torde det åtminstone r{1 sikt vara en 

relativt liten grupp sjömän som blir aktuell för tillämpning av denna undan

tagsregel. Bl. a. av den anledningen finner jag det motiverat att HPA ges 

möjlighet att bevilja förlängd sjömanspension efter prövning i det enskilda 

fallet. Jag är följaktligen inte beredd att tillföra del redan nu invecklade 

sjömanspensionssystemet ett komplex av regler för denna speciella grupp. 

Såsom utredningen har föreslagit. hör alltså den utomlands bosatte utlän

ning som har tjänstgjort lång tid i svenska handelsfartyg men inte har en 

sammanlagd pension - däri inräknat pensionsförmåner saväl friin Sverige 

som från annat land - som motsvarar svensk folkpension jiimte pensions

tillskott kunna beviljas sjömanspension med ett så stort belopp att han 

sammantaget uppnår den pensionsnivån. Pensionen bör betalas ut fr. o. m. 

den dag dä sjömannen fyller 65 år. I ömmande fall hör sådan pension 

beviljas även den vars sjömanspension har upphört innan förslaget genom

förs. 

2.4 Utbyte av sjömanspension mot engångsbelopp 

Utredningen konstaterar att HPA har att betala ut ett förhållandevis 

stort antal pensioner med små belopp. vilket är administrativt hetungande. 

Pensioner vars kapitaliserade värde inte överstiger ett halvt hasbelopp 

enligt lagen om allmän försäkring torde. enligt utredningen. ha föga hety

delse för sjömannens försörjning. De får mera ses som ett marginellt 

tillskott till denna. Utredningen har fördenskull övervägt möjligheterna att 

byta ut sådana pensioner mot engångsbelopp. Om man tiinkte sig ett 

automatiskt utbyte skulle man kunna sänka administrationskostnaderna 

och sjömannen skulle på en gång få vad som tillkommer honom. Med tanke 
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på de skattekonsekvenser som uppstår anser dock utredningen. alt bara 

smä pensioner hör hytas ut automatiskt. Utredningen finner det naturligt 

att gränsen dras vid ett halvt basbelopp och föreslfa all pensioner. vilkas 

kapitalhelopp inte överstiger detta. automatiskt skall bytas ut mot ett 

engångsbelopp. 
Utredningen har ocksii tagit upp frågan om utbyte pä begiiran av sjöman

nen sjiilv. Denne kan l. ex. behöva kapitalhcloppet niir han skall köpa ett 

eget hem eller starta en mindre rörelse. Stidana motiv kan det enligt 

utredningen finnas anledning att stödja. Skattereglerna gör det dock oför

mänligt att hyta ut större pensioner. Utredningen. som har funnit alt niigon 

ovillkorlig rätt till uthyte inte bör föreligga, föreslår alt pension får bytas ut 

mot kapitalhelopp niir det finns särskilda skäl. Sådana skiil skall enligt 

utredningens mening anses föreligga. om det hndamål vartill beloppet skall 

användas med hänsyn till forsörjningsförhållandena och övriga omstiindig

heter framstår som godtagbart och pätaglig risk inte föreligger för alt 

kapitalhcloppet skall användas till något annat än det uppgivna ändamälet. 

Remissinstanserna har genomgående varit positiva till förslaget alt auto

matiskt byta ut vissa mindre pensioner. Direktören för HPA menar dock 

att gränsen bör sättas vid en tredjedel av basbeloppet i stället för hälften av 

det. Utbyte bör heller inte ske i sådana fall där pensionens årsbelopp 

överstiger åtta procent av basbeloppet. Förslaget om utbyte på sjöman

nens egen begäran tillstyrks av flera remissinstanser. Några av remissin

stanserna är emellertid tveksamma till förslaget. Så ifrågasätter t. ex. RRV 

om utbyte efter särskild prövning - med hänsyn till de motiv som utgör 

grunden för nuvarande sjömanspensionering - skall kunna ske när pen

sionen inte är obetydlig. Direktören för H P A befarar att den prövning av 
"särskilda skäl" som utredningen förutsätter kan bli antingen för summa

risk eller för betungande. Sådan prövning är något främmande för HPA: s 

hittillsvarande verksamhet. som ju består i att ge sjömännen deras rätt och 

inte att pröva deras behov. 

För egen del ansluter jag mig till utredningens överväganden i fråga om 

automatiskt utbyte av mindre pensioner mot engångsbelopp. Gränsen bör 

lämpligen dras vid ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring. 

Pensioner vilkas kapitalhelopp inte överstiger ett halvt basbelopp bör 

således automatiskt bytas ut mot engångsbelopp. Om man ser till det 

ursprungliga syftet med sjömanspensioneringen. kan det visserligen fram

stå som onaturligt att byta ut större pensionsbelopp mot engångsbelopp. 

Några av remissinstanserna har också varit tveksamma till detta förslag. 

Man måste dock enligt min mening vara införstådd med att vissa sjömän, 

som är kvalificerade för sjömanspension. kan ha större behov av ett 

kapitalbelopp än av regelbundna utbetalningar. Om en sjöman med goda 

inkomster t. ex. skulle vilja disponera sin pension för att köpa bostad åt sig 

själv. synes det mig rimligt att han får göra det. Jag ställer mig följaktligen 

bakom utredningens förslag även i denna del. Utbyte skall enbart kunna 
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komma i fräga niir särskilda skäl föreligger. I ärenden av detta slag hör 

hiinsyn tas till vad medlen skall användas till samt till sökandens försö1j

ningsförhållanden och hälsotillstånd. Innan ett heslut om utbyte meddelas 

kan det. som utredningen framhäller. vara lämpligt att sjömannen upplyses 

om skattckonsck venserna. 

2.5 Sjömanspensionens storlek 

Efter en analys av sjömanspensioneringens ekonomi föreslår utredning

en att pensionerna enligt 1972 års kungörelse generellt skall räknas upp 

med fem procent. Genom att pensionsåldern 1976 sänktes från 6 7 till 65 f1r 

uppkom nämligen en årlig hcsparing på ca en milj. kr. för sjömanspensio

neringen. Av detta helopp har utredningen uppskattat att kostnaderna för 

flirbättrade pensioner ät utlänningar drar ungefär hälften. Återstoden av 

hcsparingen anser utredningen skulle räcka till att räkna upp pensionerna 

med angivna fem procent. 

Remissinstanserna har olika instiillning till förslaget. En del av dem 

tillstyrker det dler lämnar det utan erinran. lläde Sveriges redareförening 

och Svenska sjöfolksförbundet tillstyrker förslaget. Vissa remissinstanser 

avstyrker eller har egna alternativa förslag. RRV avstyrker förslaget med 

motivering att en uppräkning av pensionerna sannolikt skulle försvåra 

möjligheterna att avveckla nuvarande förmånssystem. Sjöfartsverket för 

fram ett eget förslag om att bygga ut sjömans pensionen i åldern 55- 59 år. 

Sjömän med nedsatt arbetsförmåga och nedsatt möjlighet att bereda sig 

inkomst genom arbete borde enligt verkcl kunna få en utbyggd sjömans

pension från fyllda 55 år. Direktören för HPA avstyrker att sjömanspen

sionen generellt höjs med fem procent och föreslår att motsvarande belopp 

i stället läggs på en uppmjukning av gränsen mellan pensionsberättigade 

och inte pensionsberättigade. Han ser den nuvarande tröskeln mellan 

pensionsherättigade och inte pensionsberättigade som det största problem 

som bör behandlas vid en översyn av sjömanspensioneringen. 

Även i denna fråga finner jag det angeläget att fästa stort avseende vid 

vad herörda parter på arbetsmarknaden har anfört. Som jag nyss har 

nämnt har både Sveriges redareförening och Svenska sjöfolksförbundet 

ställt sig bakom utredningens förslag. De förslag som förts fram såsom 

alternativ till höjningen har enligt min uppfattning inte heller en sådan 

tyngd att de bör beaktas. Sjöfartsverkets förslag till en utbyggd sjömans

pension i födrarna 55- 59 år synes snarare som ett främmande element i 

sjömanspensioneringen i och med att det till viss del skulle förändra denna 

från generella till behovsprövade förmåner. Jag kan därför inte förorda det 

förslaget. 

De synpunkter som direktören för HPA har fört fram är förståeliga, men 

jag finner det ändå svårt att tillgodose dem. Som har framgått av den . 

tidigare beskrivningen av de olika pensionsförfattningarna har från tid till 
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annan stiillts olika kvalifikationskrav för all ni sjömanspension. Kravet pit 

120 mänaders anstiillningstid hestiimdes sit sent som iir I 972. Av förarbe

tena till den lag..;tiftningen framgiir. all man medvetet kom:entrerade sig p~t 

pensionsriitten till de sjömiin i manskapsgrad som hade varit verksamma 

inom yrket under hela eller stiirre delen av sin aktiva tid. De krav pil 

anstiillningstid som uppstiills föreslogs av I% 7 {trs sjömanspcnsionskom

mitle. Kommitt.?n riiknade med att en sjöman kunde hli heriittigad till full 

pension efter att ha tjiinstgjort under minst l.'i år om titta seglationsmf1-

nader ( 120 111i111ader) efter fyllda 30 iir. sfivida minst tio sftdana iir (80 

månader) hade fullgjorts efter fyllda 40 ilr. Den omständigheten att 1972 års 

kungörelse som anst;illningstid räk11ar tid under vilken sjömansskatl er

läggs förändrar dock dessa beriikningar påtagligt. Eftersom niistan alla 

sjömän numera iir rederianställda betalas nämligen sjömansskatt för dem 

under ftrets samtliga rrdnader. För att bli berättigad till pension kriivs det 

dr1 inte mer ii11 tin f1rs tjiinstgilring. varav 3 l/_~ iir mellan 30 och 40 iir och 

6 213 år efter fyllda 40 är. Det kan även noteras att den faktiska tjiinstgö

ringcn till sjöss på senare tid har minskat avsevärt. Den iir nu inte mycket 

mer iin sex m[mader om året. Inte heller framstår de svenska reglerna som 

l>förmånhga om man jämför dem med motsvarande regler i andra länder. 1 

Norge krävs t. ex. enligt huvudregeln 150 effektiva seglationsmånader för 

att pension skall kunna erhållas. Å andra sidan räknas i Norge sjötid som 

fullgjorts före 30 års ålder. Reglerna har således generellt sett kl>mmit att 

verka avsevärt gynnsammare än som förutsattes vid deras tillkomst. Att 

vissa tröskeleffekter kan uppstå är ofrånkomligt. Det är emellertid att 

märka att H PA i sin praxis tillämpar en avtrappningsregeL som medför att 

reducerad pension utgår till sjömän som har mer än I 08 månader mellan 30 

och 60 år. varav mer än 72 månader mellan 40 och 60 år. 

Mot den angivna hakgrunden kan jag inte tillstyrka en ändring av kvalifi

kationstiderna. I stället förordar jag att pensionerna enligt 1972 års kungö

relse i enlighet med utredningens förslag höjs generellt med fem procent. I 

de fall det blir aktuellt får en sådan höjning också göras av det högsta 

sammanlagda heloppet med vilket sjömanspension kan utgå, dvs. 1,5 has

helopp enligt 4 * sista stycket i kungörelsen. De tröskeleffekter som kan 

uppkomma finner jag lämpligen böra lösas med tillämpning av den praxis 

HPA redan har. 

2.6 l'ondförvaltnin~en m. m. 

Utredningen behandlar slutligen fondförvaltningen och administrationen 

av sjömanspcnsioneringen utan att lägga fram några konkreta förslag. 

Eftersom frågan om en övergång till en kollektivavtalsreglerad pensione

ring övervägs av en särskild utredare bör jag inte uppehålla mig vid dessa 

frågor. som b:lda ingår i utredningsuppdraget. Jag vill också niimna att 

p\aceringsreg\erna för HPA: s fondmedel f. n. ses över av 1979 års fond

utredning (E 1979: 03). 
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2. 7 Vissa ~·id rcmissbehandlingcn aktualiserade frågor 

Direktören för HPA har i sitt remissyttrande aktualiserat en rad frågor. 

Jag redovisar i det följande mina synpunkter på förslagen. 

Ett förslag innehär att staten. som under tiden 1864-1939 helt hekostadc 

sjömanspensioncringen, nu skulle ätcrta det fulla ansvaret för denna ge

nom att i fortsättningen bekosta pensioneringen och dess administration. 

Redareavgiften horde därför avskaffas. För egen del kan jag inte tillstyrka 

det förslaget. Staten hör svara för att det finns en allmän lagstiftning om 

social grundtrygghet men kan inte därutöver ge särskilda grupper av ar

hctstagare förmilner som inte tillkommer andra. 

Ett annat spörsmål som direktören för HPA har aktualiserat iir hchand

lingen av vissa av dem som har rätt till befälspension. Enligt femte och 

sjätte punkterna i övergängsbestämmelserna till 1972 års kungörelse giiller 

att en sjöman. som tillhör manskapsklassen enligt 1944 års reglemente. fär 

sin tjänstepension enligt reglementet fördubblad och viinleheständig om 

han iir född år 1922 eller tidigare. En sjöman som tillhör befälsklassen får 

däremot samma förm:lner endast om han är född år 1912 eller tidigare. 

Sjätte punkten i nämnda övergångsbestämmelser har tolkats så att en 

sjöman som har pension med sammanlagt belopp enligt övergångsbestäm

melserna till 1961 ~trs reglemente får fördubbling av tjänstepensionsdelen 

m:h värdcheständighet för hela pensionen, om han är född år 1922 eller 

tidigare och skulle ha tillhört manskapsklassen enligt 1944 ftrs reglemente 

om detta hade varit tillämpligt på honom. Däremot får en sjöman med 

sådan pension fördubblingen och värdebeständigheten bara om han är född 

är 1912 eller tidigare i de fall han skulle ha tillhört befälsklassen, om 1944 

års reglemente hade varit tillämpligt på honom. Jag får for en närmare 

beskrivning av bakgrunden och de effekter reglerna kan fora med sig 

hänvisa till direktörens yttrande i remissammanställningen. Direktören 

önskar att man skall slopa skillnaden mellan de häda klasserna på så sätt 

att fördubblingen och värdebeständigheten skall tillkomma även de.n som 

klassas som befäl och är födda under perioden 1913-1922. En sådan 

åtgärd skulle beröra sjömiin med riitt till antingen livsvarig tjiinstepension i 

befälsklass eller temporär tjänstepension i befälsklass eller pension med 

sammanlagt belopp enligt övergångsbestämmelserna till 1961 års regle

mente. En undersökning inom HPA pekar på att kostnaderna sammanlagt 

skulle bli ungefär 57 milj. kr. 

För egen del vill jag först framhålla att det självfallet är svårt för mig att 

närmare klarhigga iivervägandena bakom punkterna fem och sex i över

gångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse. Av förarbetena till 1972 års 

lagstiftning (prop. 1972: I, bil. 8 s. 1641 framgår emellertid klart att för

dubblingen och värdebeständigheten enbart skulle avse befäl som redan 

hade uppnått pensionsåldern 60 år, när de nya reglerna trädde i kraft. Bl. a. 

framhöll sjöman~pensionskommitten att yngre befäl hade möjlighet att 
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tjiina in full pension hos Sjöbefälets pensionskassa. Oavsett hur det för
håller sig med vissa tolknings problem som direktören för HP A har fört 
fram. är det i dag omöjligt att - med de stora kostnader det skulle föra med 

sig - jämställa befäl av berörda årgångar med manskap. Det skulle också 
strida mot vissa av grundtankarna i 1972 års reform - nämligen att pensio

neringen skulle gälla enbart manskapet och att fördubbling och värdebe
ständighet av äldre pensioner endast skulle avse befäl som redan nått 60 år. 
Åtgärden skulle knappast heller vara sakligt befogad för alla befäl. Det sist 

sagda gäller självfallet främst sådant befäl som alltjämt tjänstgör till sjöss 

men även sådant befäl som uppbär pension från Sjöbefälets pensionskassa. 
Jag avstyrker mot denna bakgrund bifall till förslaget. 

Direktören för HP A har slutligen också pekat på de särskilda problem 

som rör vissa s. k. blandseglare, dvs. personer som under vissa tider 
tjänstgör som befäl och andra tider som manskap. Ett särfall av dessa utgör 
de personer som har seglat i handelsflottan men som har gått över till tjänst 
som livbåtsmän hos Sjöräddningssällskapet. Till dessa återkommer jag i 
det följande. 

Jag medger att det kan uppkomma fall, där effekterna av de gällande 

bestämmelserna blir obilliga för blandseglare. Fallen kan dock vara sins

emellan mycket olika och jag finner det därför inte möjligt att ställa upp 

enhetliga regler för att lösa olika problem. Det lämpligaste är enligt min 
mening att direktionen för HPA med stöd av 8 §i 1972 års reglemente söker 

komma till rätta med de mest ömmande fallen på ett godtagbart sätt. De 

personer som härvid främst bör tillgodoses torde vara de sjömän i man
skapsställning som genom bristmönstring har tjänstgjort som befäl längre 

eller kortare tider utan att fördenskull ha blivit befäl. Om sjömanspcnsio
ncrna i framtiden blir avtalsreglerade kan det, såsom Sjöbefälets pensions
kassa framhåller, vara ändamålsenligt att söka lösa samordningsproblemen 

genom en bruttosamordning av pensionsförmånerna. 

2.8 HPA:s framställningar 

Jag övergår härefter till HPA: sframstiillninR om tillRodoriiknande m· tid 

,l("ir .1jii111a11.1p1•n.1·ion 11nder paioden den I j11/i 1972-31 december 1973 

(bil. 2). HPA tar här upp vissa praktiska problem som hänför sig till tiden 

närmast efter det att 1972 års kungörelse trädde i kraft den I juli 1972. 

Dessförinnan gällde som kvalifikationstid för pension den tid under vilken 

sjömannen hade varit påmönstrad ett svenskt handelsfartyg i utrikes fart. 

Upplysning om sådan tid lämnas av sjömansregistret. Kvalifikationstid 

fr. o. m. den !juli 1972 är tid under vilken sjömannen har betalat sjömans

skatt. Upplysning om sådan tid lämnas av sjömansskattekontoret. Upplys

ningarna ges fr. o. m. kalenderåret 1974 med hjälp av datalistor över allt 

sjöfolk i åldern 30-60 år som under året har betalat sjömansskatt. Listorna 

för kalenderåret 1973 omfattar emellertid inte utlänningar. För andra halv-
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året 1972 har inga listor kunnat upprättas. Bristen på datalistor har skapat 

ett viixande praktiskt problem. eftersom det är mycket betungande för 

sjiimansskattekontoret att ta fram uppgifter ur sitt omfattande grundmate

rial. Efter samråd med sjömansskattekontoret har H P A föreslagit att prn

hlemet löses på så sätt att mönstringstid under tidsperioden den I juli- 31 

december 1972 eller. för utlänning. den I juli 1972-31 decemher 1973. 

ökad med högst 25 procent. skall få räknas som sjömansskattetid. Den 25-

procentiga höjningen förklaras av att sjömansskattetid regelmässigt är 

längre än mönstringsti<l. Den innefattar nämligen även tid som en sjöman 

är anställd utan att vara mönstrad ombord. t. ex. vid vederlags- och semes

tcrledighet. En undersökning tyder på att sjömansskattetiden genomsnitt

ligt motsvarar mönstringstiden ökad med 25 procent. 

Remissinstanserna har utan undantag tillstyrkt framställningen eller läm

nat den utan erinran. Riksskatteverket framhåller att det från administrativ 

synpunkt är angeläget att beräkningen av kvalifikationstiden löses enligt 

HPA: s förslag. 

För egen del finner jag att förslaget medför betydande praktiska förde

lar. Det kan inte heller. såvitt rör sjöfolkets rätt. anses vara förknippat med 

några olägenheter som skulle hindra ett genomförande. Jag är därför be

redd förorda att förslaget genomförs. Det torde lämpligen kunna göras 

genom ett tillägg till 1972 års kungörelse. 

Slutligen avser jag att behandla HPA: s framställning om undring m· 

rn~lema ./iJr pensionering ai• livbåtsmän som är anställda hos Sj1}rädd

ningssiillskapet lbil. 3 ). Livbåtsmännen har alltsedan 1940-talet pensione

rats genom HPA: s försorg. F. n. grundas pensioneringen på ett avtal från 

är 1961 mellan Sjöräddningssällskapet och HPA. Pensionerna är tempo

rära och betalas ut till pensionstagare mellan 60 och 67 år. Storleken av 

pensionen beror på livbåtsmannens tjänstetid och pensionsgivande lön. 
Sjiiräddningssällskapet skall betala en avgift om tre procent av livbätsman

nens lön till HPA. Vid överläggningar mellan Sjöräddningssällskapet och 
HPA har konstaterats att 1961 års avtal är föråldrat. eftersom detta bygger 

pii de principer som låg till grund för 1961 års reglemente. Den tjänst som 

livbåtsmännen utför kan i mycket jämföras med tjänst i handelsflottan. 

Enligt HPA: s mening är det därför skäligt att de får pensionsförmåner som 

är likartade med dem som enligt 1972 års reglemente betalas ut till yrkes

sjömän i handelsflottan. Kostnaderna för pensioneringen blir enligt HPA 

ringa - normalt mellan 60000 och 100000 kr. per år - och det synes med 

hänsyn till de tjänster Sjöräddningssällskapet gör sjöfarten inte motiverat 

att det skall bidra till pensioneringen. HPA menar vidare att livbåtsmän

nens pensionering bör regleras i författning i stället för genom avtal. Därför 

hemställer HPA om en ändring i 1972 års kungörelse. så att med sjömans

skattctid som manskap likställs tid under vilken en sjöman har varit an

ställd som livbåtsman hos Sjöräddningssäl\skapet. Dessutom hemställer 

HPA att Sjöräddningssällskapet befrias från skyldighet att betala redareav

gift. 
2 Riksda!:en 1979/llO. I sam/. Nr ll4 
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Jag noterar att såväl Sveriges redareförenings som Svenska sjöfolksför

bundets representant i HPA: s direktion har ställt sig bakom förslaget. Pii 

de skäl som anförs i HPA: s framställning är även jag hereud att ansluta 

mig till förslaget. 

Det torue få ankomma på regeringen att meddela de fon:skrifter som 

behövs. 

3 Hemställan 

Med hänvisning till \'ad jag nu har anfört hemst~illcr jag alt n.:gering.cn 

föresl{1r riksdagen 
att gtldbnna de riktlinjer för den fortsatta s_jilmanspcnsioncringcn 

som jag har förorda! i det föregficnuc. 

4 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga det förslag som föredra

ganden har lagt fram. 
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Slutbetänkande avgivet 
av sjömanspensionsutredningen 

Ds K 1978: 12 
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l r:r1eh~ l ! 

Skrivelse till Stat:;r.~cJet och cr~ef?n för 

ko mn u n 1 ~- i1 t i o n s de p d ,- .: er.H:,; te t 

Förslag till ändring 

i)ension 

~ungörelsen (1972:412) 0~ sjömans-

S a r.i::i a n f a t t n i n ~ 

1. Utredningsuppdraget 

l. l Utredningsdirektiv 

1.2 Gtredningens arbete 

2. Gällande bestämmelser om sjömanspensio~ m r.i 

2. l 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

2. 7 

3. 

3. l 

3.2 
., ., __ _, 

., ' 
- • "T 

., : .... ..., 

1364 och 1939 års reglementen 

19·~4 års regleriente 

1961 års reglemente 

1972 års kungörelse 

övergångsbestämmelser till 1972 års kungörelse 

Änpassning av sjömanspensioneringen till sänkt 
allmän pensionsålder 
Lagen om allmän försäkring och lagen om del
pension 

Allnänna överväganden 
Behovet av en sjör.ianspensionerinq i belysn;~g av den 
allmänna pensioneringens utveckling 

Utredningens enkät angående sjömänne~s pe~sionsbehov 

Lag eller kollektivavtal 

Utgångspunkter för utredningen~ överväganden 

De ekono~isk> ansvarsfcrh~llandena vid en framtida 
omläggnins av systenet 

4. PensionsJrägan för de sj~~än son är bosatta utanför 
Sverige 

4. l Gällande bestämmelser i lagen om allmön försäkring 

~-2 Pensionskommitten5 fön1ag \:i 11 i:irJr·inga• i lagen o• 
a I lmän försäkring 

4.3 l.'.~n~".'ningens överv;:;ganden 
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5. Utbyte av sjcmanspension mot engångsbelopp 

5.1 Gällande bestfar.ielser 

5.2 Antal pensioner ~ed låga belopp 

5.3 Skatteregler 

5.4 Utredningens cvervtganden 

6. Storleken av sjömanspensionen 

~- l Sjömanspensioneringens ekonomi 

L.2 1976 års ändringar och bakgrunden härtill 

6.3 Utredningens överväganden 

7. F0ndförvaltningen 

7. l Nuvarande förvaltning mm 
7.2 Utredningens överväganden 

B. Administrationen av sjömanspensioneringen 
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T i i I 

Stdtsrådet och chefen 

för kommunikationsdepartementet 

R e g :~ r i n gen be m y i., d i g ad e den 2 7 n o vem Je r 1 ':'! 7 ) c.. !-: e f (.! n för 

ko111munikationsdep2rtementet att bl a tillkalla högst tre 

s~kkunniga för a~t utreda fr5gan om öv~rsyn ~v s i~manspen

s i o n s s y s t e m e t , d e ,:. s f i n a n s i e r i n g , a d m i n i s t ,- a t. i o r1 o c h f o n d -

f6rval tning samt d~rmed sammanhänganJe so6rsm~I. M~d stöd 

a v b e m y n d i g a n d e t t i 1 1 k a 1 1 a d e <; d e n 5 d P c e m b e r 1 3 7 5 s •.J m s a k. -

kunniga numera kammarrät~spresidenten Carl Axel Petri, di-

rektören Sveriges reddreförening Nils Gr2nander och ord-

föranden Svenska sjöfolksförbundet Gunnar Karlsscn. Vida-

re f5rordnades f organisationsdirektören Gunnar Hä.ermark. 

sjöfartsrådet Gustaf Lindencrona, byr~chefen hos ri~sför

säkringsverkct Hans Sjöquist och hovrättsr~det Börje Wi 1-

h e 1 m s son a t t s ~som ex p e r te r b i t räd a u t red n i n gen . So·~ se k r e -

terare har kammarrättsfiskalen Svante 1dman (t om den 31 

augusti 1977) och hovrättsassessorn Göran Hogebrand~ {fr 

om den september 1977) tjänstgjort. 

f c b r u a r i l ~ 7 6 a v 1 ä m n a d e u t r e d n i n g e 1, d e 1 b e t ä n k a n d ·~ t " A n -

pas~ning av sjömanspensioneringe~ ti 11 den sänkt? ~ensions-

å 1 de r· n 11 ( D s K i 9 7 6 : 2 ) be t ä n k a n d e t f ö r t. c; l o g s f c_; r ä r1 d r i n g -

ar sjömanspensioneringen med anledning av s'3nkni11gen av 

cl e n a 1 1 n1 ä n n a p e n ~ i o n s å 1 d e r n t i 1 1 6 5 .'\ r . L il g s t i f t r. i n cJ p å 

grundval J~ f~~slaget genomf6rdes våren 1976 (prop 

1975/76: :88, SfU 43, rskr 361, SFS 19/6:400). 
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Utredningen får som resultat av sina överväganden rörande 

den framtida pensioneringen mm överlämna betänkandet "Sjö

manspensioneringen". 

Uppdraget är härmed slutfört. 

Stockholm au9usti 1978. 

Carl Axel Petri 

lli Is Grenander Gunnar Karlsson 

I Göran Hogebrandt 
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Förfa:tningsfi:irslag 

Fiirsla<J till fifrordning om ändring 

om sj0manspension 

kungörelsen (1972:412) 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

4 § 

Sjömanspension grundas på antalet anställningsmånader so~ 

avses 1 § första stycket (manskapsmånader) och som ful]

gjorts fi'5re den månad, då sjömannen fy! ler 60 år. Sjömans

pension utgår dock ej för de 40 första fullgjorda anställ

ningsmånaderna och ej hel ler för den månad, då pensionen 

börjat utgå, eller för senare månad. 

Sjömanspension beräknas för år 

till det belopp som erhålles 

om antalet månader, som en! igt 

Sj~manspension berä~nas f~r 

år till det belopp som er

h]lles om antalet m)nader, 

första stycket grundar pension, som enligt f~rsta stycket 

multipliceras med de enligt grundar l)ension, multipli-

nedanstående tabel I för varje 

manskapsmånad gäl !ande procent

talen och med det en! igt 1 kap 

6 §lagen (1962:381) om allmän 

försäkring faststäl Ida basbe

loppet, som gäl ler för den 

månad, då pensionen börjar 

utgå. Ändras aasbeloppet, 

skall pensionens årsbelopp 

räknas om. 

ceras med de en! igt nedan

st5ende tabell för varje 

manska!)sm~nad gä 11 ande pro

cent ta I en och med det en-

! igt I ka'J 6 § lagen 

(1962:381) om allmän för

s':ikring fastställda basbe

loppet, som g'il ler f;;r den 

m3nad, då pensionen b~rjar 

utg3. Summan av de s11unda 

framräknade beloopet ökas 

därefter med fem_procent. 

Ändras basbeloppet, skal I 

pensionenes årsbelopp räk-

nas om. 
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Manskap~miinader 

25 

Procent av 
basbeloppet 

Ful I gjorda månader före den månad varunder 
sjömannen fy1 It 40 år 

0 , 4 5 

Ful I gjorda miinader from den månad varunder 
sjömannen fyl It 40 år: 

de 60 första 0,90 

(i v r i g a l , 3 5 

Sjömanspension utgör summan av de framräknade beloppen men 

får ej beräknas ti I) högre sammanlagt belopp än som mot

svarar ett och ett halvt basbelopp. 

Nuvarande lydelse 

8 § 

Om särskilda skäl föranleder 

det, får pensionsanstalten 

t i 11 erkänna sjöman sjömans

pens i on även om rätt till 

pension ej föreligger enligt 

denna kungörelse el ler be

stämma pensionen till högre 

belopp än som följer av 4 § 

första och andra styckena, 

5 och 6 §§. 

Föreslagen lydelse 

Om särski Ida skäl föran

leder det, får pensions

anstalten tillerkänna sjö

man sjömanspension även om 

rätt till pension ej före-

1 i gger en I i g t denna kun-

g ö r e l s e e 1 I e r bes t ä mm a 

pensionen ti Il högre be

lopp eller för längre tid 

än som följer av 4 § för

sta och andra styckena, 

5 och 6 §§. 

Medger sjömansskattenämnden enligt 36 a §lagen (1958:295) 

om sjömansskatt att sjömansskatt ej skall erläggas, till

godoräknas ej kval ifikationstid för sjömanspension. 

I I § 

Sjömanspension betalas ut månadsvis. 
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V : u b" r ~i k n i n g a v pc: n s i o ri s be ! a pc• f (, r· rr; å n ad s !.._ a l I den iJ r s -
pension från vilke;1 bt:rä~ningt..!n ur_~år runda:. a·..; til när-

mas te hela kront~I, som är jä~nt delbart med t0l •. 

Nuvaranje l ycJc 1 se Föres I agen I yde I se 

1. 

2. 

P å a n s ö k a n ~' .:::__F"" n $ i o n s t a g a -

ren f§r pensio~sa~stalten, 

om särski Ida skäl före I ia

ger, besluta att sj0~ans

pension skall utbytas mot 

ett engån2_~~p motsva-

r a n d e s j öm a n s p e n. s i o n e n s 

kapitalbelopp. Sjömanspen

sionens kapitalbelopp 

fastställes enligt beräk

ningsgrunder som fast

ställes av regeringen. 

Denna förordning träder kraft den 1 januari 1979. 

Punkt 10 

(1972:412) 

övergångsbestämmelserna 

om sjömanspension skal I 

till kungörelsen 

ej gälla såvitt 

gäl ler den genom denna förordning gjorda ändringen 

i 8 §. 

3. Pensionsanstalten skal I ~om engångsbelopp utbetala 

sådan sjömanspension, vars 

halva det enligt kap 6 § 

kapitalbelopp ej 

lagen (1962:381) 

överstiger 

om al I män 

försäkring fastställda basbeloppet. Sjömanspensionens 

kapitalbe'iopp fastställes enligt beräknirigsgrunder som 

fastställes av regeringen. 

4. Genorr- denna förordning upphävEs 3 § andra stycket 

kungörelsen (1966:23) om ändring reglementet den 4 

februari 1944 (nr 42) för har1delsflottans pensionsan

s ta I t . 
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Sammanfattning 

Sedan sjömanspensionsutredningen avgivit delbetänkande 

(Ds K 1976:2) om anpassning av sjömanspensioneringen till 

den sänkta allmänna pensionsåldern, som lett till lagstift-

ning som trätt kraft 1 juli 1976, har utredningens fort-

satta arbete gällt bl a frågor om behovet av en sjömans

pensionering i belysning av den allmänna pensioneringens 

utveckling. Vidare har arbetet gällt pensionsfrågan för 

utländska sjömän som efter sjömanspensionens upphörande 

uppbär liten eller ingen pension, fondförvaltningen, ~en

sion i form av engångsbelopp, sjömanspensioneringens ad

ministration och sjömanspensioneringens ekonomi, mm. 

Utredningen har behandlat behovet av en särskild sjömans

pensionering. För att undersöka detta har en särskild en

kätundersökning utförts. Utredningen har vidare diskuterat 

en omläggning av sjömanspensioneringen från att vara grun

dad på författning ti 11 att vara grundad på kol lektivav

tal. Under utredningensarbetets gång har diskussioner förts 

mellan Sveriges redareförening och Svenska Sjöfolksför-

bundet syfte att åstadkomma en sådan omläggning. Någon 

enighet har emellertid inte kunnat uppnås härom. Utred

ningen anser att försöken att uppnå en sådan omläggning 

bör fortsätta och föreslår därför nu endast sådana för

ändringar som är behövliga och kan ske utan att det nuva

rande systemets ramar förändras. 

Utredningen redovisar i betänkandet förslag om att det 

1i1 la antal icke-nordiska sjömän som efter upphörd SJomans

pension står utan annan pensionsmöjlighet eller har en 

ringa pension från Sverige eller annat land skal 1 kunna 

erhi!lla "förlängd" sjömanspension motsvarande svensk folk

pension jämte pensionstillskott. 

Under utredningen har företagits den instruktionen för 

handelsflottans pensionsanstalt föreskrivna, s k femårsun

dersökningen. De framtida pensionsutbetalningarna en] igt 

1972 års sjömanspensionskungörelse och äldre reglementen 
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· · h~r bera .. ':nats. Värdet av de förpli~telser för sjömanspens1oner1ngen v _ ~ 

so~ kaG beräknas avila anstalten och sjömanspensionsfonden ~en l ja-

nuari 1979 uppgä till 166.0 milj kronor vid en räntefot av 7 procent 

och ett antagande om att basbeloppet ökar med 7 procent ärligen.Vid 

sarrrna tidpunkt beräknas fonden ha en behällning av inemot 188 milj 

kronor.Det innebär ett överskott av cirka ZO Llilj kronor. vilket över

skott får anses utgöra_stödfondskapital. 

Den pensionsålderssänkning som trädde kraft den l jul 

1976 gav de sjömän som omfattas av folk- och ti 1 läggs

pensioneringen samma trygghet från 65 års ålder som de 

tidigare hade från 67 års ålder. Det utrymme som därigenom 

har skapats sjömanspensioneringens ekonomi bö~ utnyttjas 

till - utöver vad som utgår till ovan nämnd "förlängd" 

sjömanspension för vissa utländska sjömän - en generell 

höjning av sjömanspensionen med fem procent. 

Från handelsflottans pensionsanstalt ~tbetalas ett rela

tivt stort antal pensioner avseende små belopp. Utredningen 

föreslår att ett automatiskt utbyte av sådana små pen

sioner mot ett engångsbelopp sker, när kapitalbeloppet 

icke överstiger ett halvt basbelopp enligt lagen om all

män försäkring. Vidare föreslås möj I ighet ti 11 utbyte av 

pension mot ett engångsbelopp på ansökan av pensionstaga

ren. För utbyte i sådant fall fordras särskilda skäl. 

För handelsflottans pensionsanstalts pensionsfo~d är pla

ceringsreglerna för I ivförsäkringsfonderna ti I lämpliga. 

Utredningen har när det gäl ler fondförvaltningen anslutit 

o;ig till kapitalmarknadsutredn!ngens förslag (SOU 1978:11; 

Kapitalmarknaden svensk ekonomi) innebärande bl a att 

dtn fria sektorn för placeringar ökas frå11 10 till 20 

procent och at~ förbudet mot aktieplacering slopas inom 

den fria sektorn. 

S_iC.:rnanspensioneringens administration bör enligt utred

ningens uppfattning ti Ils vidare förbli hos handels

flottans pensionsanstalt. 

De av utredningen föreslagna ändringarna föreslås träda 

kraft den I januari 19i9. 
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l. uTREONINGSUPPDRAGET 

l. l Utredningsdirektiven 

Genom beslut den 27 november 1975 bemyndigade regeringen 

chefen för kommunikationsdepartementet att ti 1 lkal la högst 

tre sakkunniga med uppdrag att utreda frågan om översyn av 

sjcmanspensionssystemet. Till ledning för utredningens ar

~ete anförde dåvarande departementschefen, statsrådet Nor-

lir'g, bl a följande 

Riksdagen har nyligen (prop 1975:109, SfU 1975/76:5 rskr 
1975/76:5) utvidgat rätten till tilläggspension mm att omfatta 
entreprenöranställda på svenska handelsfartyg och samtidigt god
känt rikt I injer för ändring av grunderna för sjömanspensione
ringen. Däri förordas tv.'.i ändringar i kungörelsen om sjömanspen
sion, vilka skulle medföra att bestämmelserna salTITlanföl I med de 
regler som gäller för rätt ti 11 til läggspension enligt lagen om 
al !män försäkring och i fr.3ga om skyldighet att erlägga sjö
mansskatt enligt anvisningarna till 1 §lagen (1958:295, omtryckt 
1970:933, ändrad senast 1975:710) om sjömansskatt. Den ena änd
ringen innebär att tjänstgöring på utländskt fartyg, som svensk 
redare förhyr obemannat, skal I I ikställas med tjänstgöring på 
svenskt fartyg vid kvalificering för sjömanspension. Den andra 
ändringen innebär att också sjöman som erlägger skatt i annat 
land och därför har befriats av sjömansskattenämnden från 
svensk sjömansskatt skall få tillgodoräkna sig den anställnings
tiden för sjömanspensionsb~räkningen. 

Bes tällllle I-se rna om den a 11 männa pensioneringen finns i I agen om 
allmän försäkring. Sedan de nuvarande bestärrrnelserna om sjömans
pensionering til I skapades har flera förbättringar genomförts 
~å den allmänna pensioneringens område. Således har rätten ti 11 
förtidspension vidgats genom successiva reformer som bl a inne
bär att det numera är möjligt för den som har fyllt 60 år att 
få sådan pension enbart på arbetsmarknadsmässiga grunder. Ytter-
1 igare förbättringar inom den allmänna pensioneringen är sänk
ningen av den allmänna pensionsåldern till 65 år och den höj
ning av pensionsti I I skotten som kommer att genomföras den 1 jul i 
1976. Pensionsti llskott ti 11 ålderspension eller änkepension 
kommer i fullfunktionsstadiet den 1 juli 1981 att utgöra 45 ~ 
av basbeloppet. Från samma tid kommer pensionstillskott ti 11 
förtidspension att utgå med 90 ~av basbeloppet. Därti 11 kommer 
höjningen av folkpensionens grundbelopp som har trätt i kraft 
den I januari 1975. 

Vidare har riksdagen (prop 1975:97, SfU 15, rskr 22) beslutat 
bestänmelser som ger ökade möjligbeter till en rcrlig pensions
ålder. Oe nya reglerna föreslås träda i kraft den I juli 1376 
samtidigt med sänkningen av den allmänna pensionsåldern till 65 
år. Bestä1TJT1elserna ger olika möjligheter att förlägga tidpunkten 
för pensioneringen ti ! I rnel Ian 60 och 70 års ålder. P.rbetsin
sats och pensioneringstidpunkt kan därigenom anpassas efter 
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indivi,iuell;i h::hov och 1-ins;.:.ernål. Det föreslagna systemet för 
r~rlig ~cnsi0ns~lder innefattar f~ljande tre fBrrnånsforrner, 
n:im I i gen 

fiirtidsper1sion frcin folkpensioneringen och fi)rsäkringen för 
ti l läggspension, 

förtida och uppskjutet uttag av hel eller halv ålderspension 
från folkpensioneringen och försäkringen fBr tilläggspension 
och 

en helt ~y pensionsförsäkring fö~ delpcnsion 
deltidsarbete. 

kombination med 

Svenska sj6folksförbundet har i skrivelse i oktober 1974 fram
f5rt synpunkter på och förslag till förbättringar av sjömans
pens i one ringen. 

Vidare har handelsflottans pensionsanstalt (HPA) i olika saITTTlan
hang framfört förslag om ändringar i kungörelsen om SJomanspen
sion vilka till sitt innehåll delvis safTJT1anfaller med Svenska 
sjöfolksfdrbundets bnskemå!. HPA har vidare - under erinran om 
sänkningen av den allmänna pensionsåldern till 65 ~r - ifråga
satt en ändring av bestämmelserna om vid vilken ålder de tempo
rära sjömanspensionerna skall upphöra. HPA har dessutom före
slagit. ändring i reglerna för placeringen a\• pensionsanstaltens 
fondmedel. 

Svenska sjöfolksförbundets och HPA:s framställningar har remiss
beh<rndlats. 

Även on1 några sådana ändringar av sjömansyrkets villkor som har 
betydelse i pensionshänseende inte har skett sedan nuvarande 
bestämmelser för sjömanspensioneringen lades fast år 1972, har 
rätten ti 11 al I män p·=nsion i olika former ökats ut avsevärt 
under tiden därefter. Jag syftar därvid inte endast på sänkningen 
av den allmänna pensionsåldern utan äv~n på de vidgade möjlig
heterna till förtidspension och den nya rätten till delpension 
i kombination med deltidsarbete. Förändringarna av den allmänna 
pensioneringen pi'.kallar en översyn av reglerna för samordning 
mellan systemen för allmän pension och sjömanspension. Svenska 
sjöfolks förbundets förs i ag ti Il förbättringar av sjömanspen
sionerna föruts~tter överväganden r6rande bl a den finansiella 
situationen för sjömarispensionsfonderna och avgiftsuttaget från 
näringen. 

Med hänsyn ti 11 dessa fGrhål landen förordar jag att reglerna om 
sjörnanspensioneringen ses ÖvF:r av särskilda sakkunniga. Härvid 
bör s2rsk;lt uppmärksammas samo:dningsfrågorna mellan det all
männa pensionssystemet och sjön~nspensioneringen och bedömas 
vilka föriindringar som :.C.an medföra väsentliga fördelar i sam
ordningsavseende. Av intresse härvidlag är också den strävan 
som numera kännetecknar socialförsäkringssystemet i övrigt att 
genom omskolning eller lik01ande 2.tg;_irder bereda äldre. arbetsta
l1are ri'öjlighet att fortsätt;,, ;itt verksamma liv inom ett annat 
vrkeso111rXide so;r kan vara bättre ar.passat för den enski Ide ar'·ets-
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tagaren med hänsyn ti 11 hans speciel Ja förutsättningar. Härigenom 
har pensioner utöver det allmänna pensionssystemet kommit att be
traktas som avtalsfrågor mel Ian arbetsmarknaders parter. Visser
ligen har riksdagen så sent som år 1972 lagt fast gällande prin
ciper för sjömanspensionsförmånerna men de stora förändringarna 
inom det allmänna socialförsäkringssystemet bör leda till att ut
redningen förutsättningslöst prövar vilka åtgärder som med beak
tande av yrkets särart, näringens villkor, tillgången till sjö
manspensionsfonden, förvaltningen av denna samt pensionssystemen 
för andra arbetstagarkategorier med likartade arbetsförhållanden 
bäst är ägnade att ge trygghet åt sjömännen. De ekonomiska kon
sekvenser som kan bli följden av förändringar i fråga om sjönans
pensioneringen bör uppmärksar.unas särskilt vid utredningsarbetet. 
I anslutning till sina förslag bör utredningen ange beräknade 
kostnader och kostnadsförändringar. 

De särskilda problem som hänger sar.r.ian med att vissa pensions
tagare sedan sjörnanspensionen har upphört kor.ner att uppbära 
ringa eller ingen pension frän annat pensionssystem bör studeras 
{jfr prop. 1973:90 s. 27). översynen bör också innefatta en ~röv
ning av lämpligaste forTI för administrationen av sjömanspen
sioneringen. Eftersom sänkningen av den allmänna pensionsåldern 
träder i kraft redan den l juli nästa år, bör utredningen - i 
nära samarbete med HPA - snarast undersöka de omedelbara konse
kvenser detta kan få för sjörnanspensioneringen. 

Utöver vad jag här har nännt bör sådana spörsmål tagas upp som 
aktualiseras under arbetets gång och som faller inom ramen för 
en allmän översyn av sjömännens pensionsförhållanden. 

1 .2 Utredningens arbete 

Enligt direktiven hade utredningen bl a att snarast under

söka de ko~sekvenser, som sänkningen av den allmänna pen

sionsåldern ti 11 65 år kunde få för sjömanspensioneringen. 

Med anledning därav utgjorde _detta utredningens första åt

gärd och som resultat av arbetet avgav utredningen i feb

ruari 1976 delbetänkandet "Anpassning av sjömanspensione

ringen till den sänkta pensionsåldern" (Os i<. 1976:2). be

tänkandet redovisades förslag som huvudsak I igen innebar en 

tekriisk anpassning till pensionsåldersreformen. Lagstift-
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ning pa grundval av fi)r·slagen genomfördes under ·1åre!l 1976. 

(Frop 1975/76: 16a, SfU 43, rsKr 361, SF 1976:400). 

utredningen fann det iindamalsenl igt att sitt arbete verk-

s t ä 1 I a den för H P A f ij res k r i v n a fem ä r s u n de r sök n i n gen . E f t e r -

som detta arbete inte angivits utred~ingens direktiv nar 

ti I Istånd att utföra densamma inhämtats av departements-

chefen. Resul talet av undersökningen redovisas bi I nr 

Vid de inledande diskussionerna inom utredningen diskutera

des vidare frågan huruvida en enkätundersokning bland äldre 

sj~män borde genomf6ras. Genom en sådan undersökning avsåg 

utredningen att undersöka äldre sjömäns ~ociala förhållan

den och därigenom få bättre underlag för en bedömning av 

det sociala behovet av en fortsatt sjömanspensionering. 
Inom utredningen fann man att en sådan under:ökning var på-

kallad och genomforde densamma under hösten 1976 och v~ren 

1977. På utredningens uppdrag utfördes den av ka~marrätts-

r i s k a 1 e n S v a n t e 'O d m a n . R e s u 1 t a t e t a v u n d e r s ö k rr i n g e n r e d o v i -

sas bi I nr 2. Jdman har självständigt svarat för kommen-

tarer och utvärdering av denna bi laga. 

Utredningen har haft underhandskontakter med 1968 års 

kapitalmarknadsutredning beträffande frågor som rört fond

fdrvaltningen. 

Vidare har sjöfartspol it i ska utredningen (K 1977:05) sam

rätt med utredningen i vissa frågor som rört sjömanspen

sioneringens ekonomi. 

2. GÄLLANDE BESTÄMMELSER OM SJöMANSPENSION 

Sjömanspension kan f n utg~ Med tillä~pning av kungörelsen 

(1864 nr 6 s l) angeende inrättandet cif en pensionsanstalt 

för befälhafware, styrmän och annat sjöfolk å swenska till 

utrikes fart använda segel- eller angfartyg, äfwensom för 

maskinister och eldare å sistnäMnda slags fartyg, regle

mentet (1939:413) för handelsflottans pensionsanstalt, 

reglementet (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt, 
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reglementet (1961 :302) för handelsflottans pensionsanstalt 

och kungörelsen (1972:412) om sjömanspension. Möjlighet 

att intjäna rätt till pension föreligger numera endast en

ligt sistnämnda författnin9. 

2.1 1864 och 1939 års reglementen 

Pensioneringen enligt handelsflottans pensionsanstalts 

två äldsta reglementen, utfärdade 1864 och 1939, är ännu 

inte helt avvecklad även om antalet pensionärer enligt 
dessa reglementen relativt snabbt decimeras och numera ut

gör omkring 60 stycken, varav fyra är födda 1379. 

2.2 1944 års reglemente 

Pensioneringen enligt reglementet (1944:42) för handels

flottans pensionsanstalt omfattar både befäl och manskap. 

Avgörande för om sjönannen skall betraktas som befäl eller 

manskap vid pensioneringen är vederbörandes tjänsteställ

ning före fyllda 55 år vid senaste tjänstgöring i utrikes 

fart på svenskt handelsfartyg. Pensionsåldern är för befäl 
60 år och för manskap 55 år. Pensioneringen är förbehållen 

svenska nedborgare, inskrivna vid sjömanshus. För rätt 
till pension fordras minst 36 seglationsmånader, fullgjorda 
före den l juli 1961 dl ett nytt reglemente trädde i kraft. 
De närmare materiella reglerna för denna pensionering 
redovisas utförligt i sjömanspensionskommittens betänkande 

"Sjömanspension" (SOU 1971:30). 

2.3 1961 års reglemente 

qeglementet (1961:302) för handelsflottans pensionsanstalt 

trädde i kraft den l juli 1961 och möjlighet att intjäna 

rätt till pension enligt reglementet upphörde den l juli 

1972. Pensioneringen är begränsad till manskap, som anta-

3its av redaren eller befälhavaren och varit för utrikes 

fart påmonstrat svenskt handelsfartyg. Befäl är dock ej 

helt uteslutna. Den tidigare begränsningen genom villkoret 
~ Riksdagen 1979180. J sam/. Nr 84 
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om inskrivning vid sjömanshus finns ej ~var i 1961 års 

reglenente. Utländsk medborgare omfattas oc~s~ av pensio

neringen under förutsättning att vederbörande fr o m det 

kalendertr han fyllt 50 ~r oavbrutet har varit mantals

skriven i Sverige. För rätt till pension vid 55 års ålder 

krävs 120 seglationsmänader som manskap. Befälstid beaktas 

säledes inte. För kvalificering räknas all manskapsti~ för 

sjömannen, sålunda även tid som fullgjorts innan reglemen

tet trädde i kraft och oavsett om sjömannen då var in

skriven vid sjömanshus eller ej. Pensionen är te~porär och 

utgår till utgången av månaden närmast före den m~nad, var

under sjömannen fyller 67 år. Även reglerna för detta reg-

l emente redovisas utförligt 

nämnda betänkande. 

2.4 1972 ärs kun~trelse 

sjömanspensionskommi ttens 

Kungörelsen (1972:Ll2) om sjömanspension trädde i kraft 

den l juli 1972 och är alltjämt gällande. Pensioneringen 

enligt detta reglemente är liksom tidigare, enligt 1961 

[rs reglenente, begränsad till manskap. 

Enligt 1972 års kungörelse är sjönan berättigad till pen

sion om han under tiden from den månad under vilken han 

fyllt 30 fr, t om månaden närmast före den månad, då han 

fyllt 60 Lr, varit anställd på svenskt handelsfartyg uncer 

ninst 120 nånader och om minst 30 månader av denna tid in

fallit efter månaden närmast före den månad, då han fyllt 

40 ~r. Har minst 60 månader av den angivna kvalifika~ions

tiden 120 månader fullgjorts manskapsstä1lning, får sjö

mannen som kvalifikationstid även tillgodoräkna sig tid 

under vilken h~n varit anställd som befäl på svenskt han

delsfartyg. ~ed anst~llning på svenskt handelsfartyg lik

ställs under vissa förutsättningar, dels anställning på 

utländskt fartyg som svensk redare förhyr i huvudsak obe

mannat, dels anställning på svenskt fartyg som i huvudsak 

obemannat uthyrs till utländsk redare. 
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Som anställningstid räknas tid under vilken sjbnansskatt 

erlagts eller sjömannen av sjönansskattenämncen varit be

friad från att erlägga sådan skatt. 

Pensioneringen är temporär och utgår fr om den månad dä nämnda kva-

1 ifikationsvillkor är uppfyllda, dock tidigast from den månad, då 

sjömannen fyller 55 år och upphör vid utgangen av månaden närmast 

före den då sjömannen fyller 65 år, eller om sjömannen avlider dess

förinnan vid utgången av den månad då dödsfallet inträffat. 

Pensionen grundas på antalet kvalificerande anställnings

månader (manskapsmånader) som ful I gjorts före den månad, 

då sjömannen fyller 6C år. För de 40 första månaderna ut

gilr inte pension, ej heller för anställningstid fr om den 

månad, då pension börjat utgå. Arspensionen beräknas genom 

att antalet pensionsgrundande manskapsnånader som full

gjorts före den månad, varunder sjömannen fyllt 40 <lr 

multipliceras med 0,45 procent av det enligt 6 kap l § 

lagen (1962:381) om allmän försäkring fastställda basbe

loppet, som gäller för den månad, då pensionen börjat utgå. 

ue 80 f~rsta pensionsgrundande månaderna som fullgjorts 

from aen rn~nad, då sjjmannen fyllt 40 år multipliceras 

ued 0,90 procent avbasbeloppet och övriga månader med 

l,35 procent av basbeloppet. Pensionens arsbelopp utgör 

summan av de s~lunda framräknade beloppen men får högst 
u~pg~ till 150 procent av basbeloppet. Andras basbeloppet 

skall pensionens &rsbelopp räknas om. 

Om pensionen börjar utgå senare än under den månad, var

under sjcmannen fyllt 55 år, skall pensionsbeloppet ökas 

med 1,2 procent för varje månad som, när pensionen börjar 

utgt, har förflutit fr&n ingången av den månad, då sjc

mannen fyllt 55 ar. För tid som infallit from den ~ånad, 

då sjömannen fyllt 62 år, utgår inte något tillägg. 

Om sjömanspensionen utgår samtidist med vissa andra fcr

måner, skall samordning av fcrmånsbeloppen ske. Utgår folk

pension eller tilläggspension i form av förtidspension, 

sjukbidrag eller änkepension enligt lagen (1962:321) om 
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al 1n~o" furc,(i~·rin'.j o•~h överstiger det sa1:·nanlagda fcirmåns

cH: ~ u ;' 1>~ t l1 en n o rJ s ta s j 0 !'la r. s >Je n s i ,, n s om e n l i g t redo v i s ad e 

~er~~ningsgr~nder ~a~ utg~ fr o r ~C brs i1d~r. ~ins~as 

sj~nanspens'cnen med det tverskjutande ~eloppet. ~inst en 

~redJedel av sj~nanspensionen skall doc~ allt~d utgb. Det

',am1''a galler fur livranta De grund av ot·ligatorisk försölt

ring enligt lagen (l~lE:235) om försäkring for 0lycksfall 

i arbete, lager (1929:131) om försäkring för vis3a yrkes

~,jukdo11ar eller lagen (1954:243) on yrr.esskadeförsäkring. 

Sariordnin9 sk.er vidare ried livränta enligt annan lag eller 

särskild fi:'jrfattning eller enli<]t regeringens förordnande, 

vilken livränta bestä~1s av eller betalas ut av riksförsäk

ringsverket. Sariordningsreglerna gäller slutligen ocks~ 

for notsvarance utländsk förmbn, vartill sjönan är berät

tigad. 

2. 5 övergångstJesUnriel ser t i 11 1972 ars kungörelse 

Samtidigt som det nya pensionssystemet trädde i kraft den 

l juli l97Z genomfördes förbi:ittringar av vissa pensioner 

enligt de tidigare gällande reglementena. Sestärinelserna 

härom är intagna i överg~ngsbestärinelserna till 1972 års 

kungörelse. 

Pensionerna enligt 1864 cch 1939 års reglementen höjdes 

nämnda dag med 100 procent. De värdesäkrades samtidigt 

genom att ankrytas till det enligt lagen (1952:381) om 

allriän försäkring fastst~llda basbelopoet. 

Tjänstepenslonerna enli!]t 1944 års reglemente förb~ttrades 

pa ~otsvarand~ sätt för sjönän i manskapsklass, födda är 

1922 ~ller tidigare och för sjönän i befälsklass, föd~a år 

1912 eller tidigare. 

Pensionerna E·roligt 1961 <!.rs regle~ente värdesäkrades ocksa, 

men endast f~r sjci~än, födda är 1922 eller tidigare. Någon 

!Jenerell höjning, liknande den för de äldre reglementena, 

genonfördes inte. 
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Enligt övergångsbestänmelserna har vidare den, som är be

rättigad till pension enligt 1944 eller 1961 ars reglemen

ten, rätt till pension även enligt 1972 års ~ungcrelse, 

förutsatt att det är förmanlirare för pensionstagaren. Den

na regel innebar att ~ånga pensionstagare erhöll den nya, 

i de flesta fall flerdubbelt högre pensionen. Eftersom kva

lificeringstiden för fränst de äldsta sjömännen i allmänhet 

redan hade upphört, hade den enskilde små möjligheter att 

planera sin seglation med tanke på de nya kvalifikations

reg1erna. Detta innebar, att det kunde finnas de som sak

nade endast ett fdtal månader för att kunna erhålla den 

nya högre pensionen. Samtidigt som de nya reglerna trädde 

i kraft upphörde möjligheten att intjäna rätt till pension 

enligt 1961 års reglemente. Detta innebar att endast små 

skillnader i seglationstid kunde medföra betydande skillna

der i pension, nämligen den mellan pension enligt 1944 års 

reglemente och pension enligt 1972 års kungörelse. Det be

skrivna förhållandet skulle drabba de äldre sjömän som 

dels inte skulle hinna intjäna rätt till pension enligt 

1972 års kungörelse, dels kanske gå miste om pension en

ligt 1961 års reglemente p g a den relativt korta tid som 

detta varit gällande. Den beskrivna trtskeleffekten i 

samband med det nya pensionssystemet anslgs stötande och 

därför sänktes under en övergangstid seglationskraven för 

de äldre sjömännen. Sålunda föreligger rätt till pension 

enligt 1972 års kungörelse för den sjönan som är född 1922 

eller tidigare, om han under tiden fr om månaden närmast 

före den månad, dä han fyllt 30 tr, t om månaden närmast 

före den månad , då han fy l l t 6 0 år , var i t ans t ä l l d som 

sjöman under minst 30 månader och om minst hälften av denna 

tid fullgjorts i manskapsställning samt i övrigt uppfyller 

villkoren för rätt till pension. 

Sjöman som uppfyller kraven för att få tjänstepension vid 

uppnådd pensionsålder enligt 1944 års reglemente men inte 

~otsvarande krav enligt 1961 års reglemente eller 1972 års 

kungörelse, kan under vissa fcirutsättningar få sin pen

sionsrätt utbytt, om det kan antagas att pensionen skulle 

komna att utga efter de bestämmelser som gäller för sjöman 
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i b e f ä l s < ~ a s s . LI t b y t e f a r s k e a r; ~ i n g e r. ri c. t e t t ' o n t a n t 

kapitaH;r::lopp 1~l\er rrnt ett fvnd~apital, SCP'l sverförs till 

S j C: ti e fä l e t s Pc r1 s i o r· s f a s s a , u n d ers t i) d s f i.: ren i n 'J . 

Slutligen ges i övergtngsbestämmelserna r~lt t1 Il fbrtids

återbetalning av erlagda hyresavgifter. Förtida äterbetal

ning av.sagda avgifter, utan att avvakta uppnadd pensions

~lder, färske till den som ej uppfyller kraven fbr pen

sion enligt 1944 års reglemente men om vilken del fan an

tagas att han, om så hade varit fallet, s~uile ha fått 

pensionen beräknad enligt reglerna för sjbnan i bef~ls

klass. 

2.6 ~passning av sjönanspensioneririgentill den sankta 

pensionsåldern 

Sänkningen av den allmänna pensions~ldern trädde i kraft 

d e n 1 j u 1 i 1 9 7 6 ( S F S 1 9 7 t; : 7 8 I\ ) . S a m t i d i g t i r: f ö r d e s n y a 

regler om ökade möjligheter till rörlig pensionstlder 

(SFS 1975:379 och SFS 1975:3C;Q). Ce nya re•Jlr,rna ori rörliq 

pensions&lder ger olika mrijligheter att förl~gga tidpunkten 

för pensioneringen mellan 60 och 70 års ålder. Systemet 

innefattar tre förmtnsforrier, näriligen förtidspension fran 

folkpensioneringen och ATP, förtida eller uppskjutet uttag 

av hel eller halv ålderspension från folkpensioneringen och 

~TP samt del pension i kombination med deltidsarbete. 

Sänkningen av den allmänna pensionsäldern till E5 ~r gav 

de sjömän som omfattas av foH- eller tilläc;gspensionering

en samma trygghet från 65 års ålder, sori de tidigare haft 

frtn 67 års äl~er. Syftet ned sjöriansp~nsi0neringen är 

emellertid att ge sjömännen ett vi~st skydd fr~n tidigast 

55 ars ålder till dess den allm~nna pensionsåldern in

tr~der. Utredningen s~g sig d~rfcir fbranlåte~ att foreslb 

vissa anpassningar av sjömanspensioneringen till de nya 

bestämmelserna för den all~änna pensioner•ngen. Senomför

des inte en sädan anpassninc s~ulle S3mtidigt allmän ~en

sicn ocn oreducerad sjciranspens'~n utg~. nägot ~n~ uppen

barligen aldrig var~t avsett. 
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Utred~i~gens överväganden och förslag redovisades i delne

tänkandet "Anpassriing av sjömanspensioneringen till den 
sänkta pensionsåldern" (Ds K 1976:2). Lagstiftning pi\ grund

val av de framlagda förslagen skedde våren 1976 och de nya 

reglerna trädde i kraft den 1 juli 1976 (SFS 1976:400). 

De nya reglerna innebär ändringar i 1961 års reglemente 

och 1972 års kungörelse. Pension enligt 1972 års kun
görelse U?Ph~r numera vid utgången av månaden närmast 

före den n~nad, då sjömannen fyller 65 år. Detta gäl-

ler dock ej sjömän födda före den 1 juli 1921. För dessa 

är alltjämt de äldre bestämmelserna tillämpliga. Samman

träffar emellertid för dessa sjömanspension from den 

~~nad varunder pensionstagaren fyller 65 ar med rätt till 

folkpension eller tilläggspension i form av ålderspension 

enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, skall sam

ordning ske på motsvarande sätt som för de andra förmåner, 

som uppräknats i kungörelsen. Detsamma gäller samtliga 

pensioner som utgår enligt 1961 års reglemente. 

2.7 Lagen (1962:381, omtryckt 1977:630) om allmän försäk

ring och lagen (1975:380) om delpension 

Inom den allmänna försäkringen utgår folkpension och till
läggspension. Båda slagen av pension utgår i form av ålders
pension, förtidspension och familjepension (änkepension 

och barnpension). Dessutom förekommer inom folkpensione
ringen vissa tilläggsförm~ner. Lagen om delpension regle
rar delpension, som kan utgå till arbetstagare mellan 60 

och 65 års ålder. 

Folkpension 

Folkpension tillkommer i princip varje svensk nedborgare 

som är bosatt i Sverige eller som har varit mantalsskriven 

här för det år under vilket han har fyllt 62 år och fcr 

de fem åren närmast dessförinnan. Utländska medborgares 

rätt till folk?ension regleras genom konventioner. 
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Aiders~ens1on utgar fr om oen rianad varunder den f6rsäk

rad~ fy1~er 65 ar. Pi framställning av försäkrad ~an ålders

p~nsion utga tidigare, dock tidigast fr o m den månad då 
han uppnår 60 ars alder. Förtida Densionsuttag, som kan be

gränsas till att avse hälften av pensionen, skall göras 

s a rr: t i d i g t f ö r f o l k ;.i e n s i o n o c h t i l l ä g g s p e n s i o n . ~· Ci j l i 'l h e t 

f i r1 n s u c " s 2. a t t u p p s k j u ta u t ta g a v h e l a e l l e r h a l v a p e n -

s i o n e n t 1 l l r~ e l l a n 6 5 o c r. 7 0 i': r s 2. l d e r [f, r'.. a p l a g e n 

(l9U:381) om allrnän fcrsäkring, ng. 

Tas älderspensionen ut i förtid, ~.inskas pensionen med 0,5 

fcir varje mänad som, d~ pensionen har börjat utg~. Lter

stcr till ing~n~en av den mtnad varunder den försäkrade 

fyller 65 ~r. Up~skjuts uttaget ökas pensionen rned 0,6 

för varje månad S08, då pensionen börjar utgå, har för

flutit från ing2ngen av den månad varunder den försäkrade 

fyllde 65 ~r. Härvid tas dock inte h2nsyn till tid efter 

den rnånad under vilken den försäkrade fyller 70 är och 

inte heller till tid då den försäkrade har uppburit 

til läggspension i form av ålderspension eller inte har 

varit berättigad till folkpension. Då uttag avser hälften 

av alderspension skall minskning eller ökning av pensionen 

beräknas med tillämpning av de nämnda reglerna enbart på 

den hälft som tas ut före resp lämnas outtagen efter 65 

irs älder. Reduktionen av pensionen vid förtida uttag -

liksom ökningen vid uppskjutet uttag - är livsvarig och 

bygger på försäkringsmatematiska beräkningsgrunder. Den 

försäkrade har rätt att närhelst han så önskar - dvs såväl 

före som efter 65 ärs ålder - återkalla sitt uttag av 

ålderspension. Aterkallelse kan även ha det innehållet att 

hel ålderspension nedsatts till f.3lften. Pension so~ ånyo 

htrjar utgå e(ter det att återkallelse har ägt rum beräknas 

med tillär1pr.ing av de angivna reglerna om Ciknin-; av pen

~ion vid uppskjutet uttag men ~ed beaktande av den tid pen

sion tidiriare har utgått. 
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Alderspension som tas ut vid 65 ar utgör för år räknat för 
en ensam pensionär 95 ·· av basbeloppet. För gift försäkrad. 

vars make uppbär folkpension i form av ålderspension eller 

hel förtidspension, utgör ålderspensionen för ar räknat 
77,5 ,. av basbeloppet. Om den försäkrades make uppbär två 

tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtidspen

sion utgar ~lderspensionen förra fallet med 83 1/3 och 

i senare fallet med 36 1/4 ~av basbeloppet. 

Förtidspension utgår till försäkrad som fyllt 16 år för 

tid före den månad då han fyller 65 år eller ålderspension 

dessförinnan börjar utgå till honom om hans arbetsförnåga 

pa grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fy

siska eller psykiska prestationsförmågan är nedsatt med 
minst hälften och nedsättningen kan anses varaktig. Kan 

nedsättningen av arbetsförmågan inte anses varaktig men 
kan den antas bli bestående avsevärd tid har den försäkra

de rätt till folkpension i form av sjukbidrag. Sjukbidraget 

är begränsat till viss tid men i övrigt gäller vad som är 

stadgat om förtidspension även sjukbidrag (7 kap AFL). 

Rätt till förtidspension tillkommer också arbetslös fcr

säkrad som har fyllt 60 år och som till följd av arbets

löshet uppburit ersättning från erkänd arbetslöshetskåssa 

under den längsta tid sådan ersättninq kan utgå eller upp
burit kontant arbetsmarknadsstöd under 450 dagar eller 

dessförinnan har uttömt sin rätt till stöd. Såsom ytter

ligare förutsättning för rätt till förtidspension i dessa 
fall gäller att den försäkrades möjlighet att bereda sig 
fortsatt inkomst genom sådant arbete som han tidigare har 
utfört eller genom annat för honom tillgängligt lämpligt 

arbete är nedsatt med minst hälften och att nedsättningen 

kan anses varaktig. 

Förtidspensionens storlek graderas efter den försäkrades 

förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arbete 

så, att försäkrad vars förmåga eller möjlighet är nedsatt 

i s~dan grad att intet eller endast ringa del därav åter

står, erhåller hel förticspension. Ar förmågan eller r.öj-
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~ightten ne~satt ~ mi~drc grad ~en l~kväl med avsevärt mer 

än h~lften utger tv~ tredjedelar av he! förtidspension. I 

övri~a fa~1 utgår kalv f~rtidsµension. Vid bedömande av i 

vad mån arbetsförrägan ~r nedsatt skall beaktas den för

säkrades f~rm~ga att virl den nedsättning av prestationsför

mågan, varom är fräga, bereda sig inkonst genen sådant ar

bete son notsvarar hans krafter och f~rdigheter och som 

rimligen kan begäras av honom ned hänsyn til 1 hans utbild

ning och tidigare verksamhet samt ålder, bosättningsförhål

landen och därmed jämförliga omständigheter. 9edönningen 

skall göras efter samna grunder oavsett arten av den före

liggande nedsättningen av prestationsförmågan. I fråga om 

3ldre personer skall bedönningen främst avse deras förnåga 

och nöjlighet att bereda sig fortsatt inkomst genom annat 

för dem tillgängligt lämpligt arbete. ~ed inkorist av arbete 

likställs i skälig omfattning värdet av hushållsarbete i 

hemmet (7 kap 3 § AFL). 

Om förmågan eller möjligheten att bereda sig inkomst genom 

arbete väsentligt har förbättrats för en försäkrad som upp

bär f~rtidspension ska11 pensionen dras in e1ler minskas 

ned hänsyn till förbättringen (16 kap 7 ~ AFL). 

Alders- och förtidspension kan höjas med barntillägg, 

hustrutillägg, kommunalt bostadstillägg, handikappersätt

ning och pensionstillskott. De tre förstnämnda tilläggen 

kan dock inte utgå till ålderspension som tagits ut före 
65 trs 5lder förrän denna ålder har uppnåtts. 

Vid tillämpningen av folkpensioneringens bestänmelser om 

älderspension och förtidspension skall gift pensionsberät

tigad som sta~igvarande lever atskild fran sin make lik

ställas med ogift pensionsberättigad om inte särskilda 

skäl fö"'anleder till annat. tiec gift pensionsberättigad 

li~ställs å andra sidan pensionsberättigad som stadigvaran

ce sammanbor med någon med vilken den pensionsberättigade 

har varit gift eller har eller har haft barn. 
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Som inledningsvis nämnts utg~r inom fol~pensioneringen 

vidare familjepension sant vissa tilläggsförnåner. Av sär

skilt intresse i detta sammanhang är det s k pensionstill

skottet. Till folk~ension i form av ålderspension, förtids

pension och änkepension utgår ?ensionstillskott enligt 

lagen (1969:205) om pensionstillsrott till pensionärer som 

inte har ATP eller har låga ATP-belopp. Pensionstillskottet 

till en ålderspension uppgår f n till 29 ~av basbeloppet. 

Det ekar med 4 ~av basbeloppet arli~en den 1 juli till 

dess att det den 1 juli 19el uppgår till 45 i av basbe
loppet. Tillskottet till en hel förtidspension utgör f n 

58 % av basbeloppet och ökar med 3 3 av basbeloppet år-

1 igen till dess att ~et den 1 juli 1981 utgör 90 ~av bas

beloppet. Pensionstillskottet utgår med samma belopp 

till gift och ogift pension~r. 

Pensionstillskott till halv ålderspension eller förtids

pension som utgår med tv3 tredjedelar eller hälften av hel 

förtidspension utgör motsvarande andel av helt pensions

ti 11 skott. Till änkepension som utgår med viss andel av 

hel sådan pension utgår pensionstillskott med motsvarande 

andel av helt tillskott. Om ålderspension på grund av för

tida eller uppskjutet uttag har minskats eller ökats med 

visst procenttal minskas eller ökas pensionstillskottet 

i motsvarande mån. 

Pensionstillskottet är inkomstprövat mot ATP-pension. Av

räkningen är så konstruerad att den son uppbär ATP-pension 

med belopp överstigande den s k garantinivån inte får något 

pensionstillskott. Till den som uppbär ATP-pension med 

lägre belopp utgår pensionstillskott i den mån de sam~an

lagda förmånerna inte överstiger garantinivån. Avräkning 

mot ATP-pension görs krona för krona. Garantinivån är f n 

38 ~:av basbeloppet såvitt gäller ålderspensionerna och 

änkepensionerna samt 76 ~ av basbeloppet avseende förtids

pensionerna. Garantinivån stiger successivt fram tom den 

1 juli 1979 då den utgör 45 resp 90 % av basbeloppet. 



Prop. 1979/80: 84 44 

Tiliäggspension (PTP) 

Försäkringen för ti 1läggsoension avser att bereda ålders
pension, förtidspension och Familjei;ension utover f0Hpen

sionen. Rätten till tilläggspension grundas på inkomsten 

av det förvärvsarbete som den förs~~rade utför under sin 

aktiva tid och pensionen är avvägd i förh~llande till denna 

inkomst. 

Rätt till tilläggspension tillkosmer i princip alla son är 

försäkrade enligt lagen om allmän försäkring, dvs svenska 

medborgare och de som utan att vara svenska medborgare är 

bosatta i riket. Vidare tillkommer rätt till tilläggs~en

sion utländsk sjöman på svenskt handelsfartyg även om han 

ej är bosatt i riket. Med sjöman avses därvid arbetstagare 

som enligt sjbmanslagen (1973:282) anses som ~jönan. red 

anställning på svenskt handelsfartyg likstäl;es anställ

ning på utländskt fartyg so~ svensk redare förhyr i huvud

sak obemannat, on anställningen sker hos denne eller näg8n 

av honom anlitad arbetsgivare. Uthyres svenskt handelsfar

tyg till utländsk redare i huvudsak obemannat föreligger 

likaledes rätt till tilläggspension, om anställningen sker 

hos fartygets ägare eller n~gon av denna anlitad arbets

givare. 

Den inkomst som blir pensionogru<.:-1andr:: inom t1llägsspen-

s i o n e r i n g e n ä r d e n f ö r s ä k r a d 2 s ~ ,, r c, m s t a v f :; r v ä l'V s a r b e t e 
under åren from det då han fyller 16 år t om det då han 

fyller 65 år. Förvärvsinkonsterna indelas inkomst av 

anställning och inkomst av ann~t förvärvsarbete. 

Den pensionsgi-undande inkoMsten 11ot>varar sur.ima11 av inkor'lst 

av anställning och inkomst av annat f0rvärvsarbete i den 

män su~man överstlger en viss rin~mi~räns, n~nligen det 

vid årets in~äng gällande ba~~e:oppet, vilket ~vrä~nas i 

f ö r s t a r. a n d mo t i n k o m s t a v a n s t ~; l l r~ i n g . V i d b E r i:i k n i n g r.• v 

pensior·sgrur.dande inkomst bor:s::•c ~rå;; in~.or>:.t sor: öve;-·

stiger sj~ och en halv gånger ~et vid årets ~ngång gä1 1 ande 

basbeloppet. För varje är, f~r vi !~et ~ensi~n~grundandE in-
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~omst fastställts för en försäkrad, skall pensionspoäng 

tillgodoräknas honom. Pensionspoängen utgör den pensions

grundande inkomsten delad med basbeloppet vid årets ingång. 

o~räkningen av pensionsgrundande inkomst i pensionspoäng 

ingår i systemet för värdesäkring av pensionerna. 

Alderspension utgår under förutsättning att pensionspoäng 

tillgodoräknats den försäkrade för minst tre år och utbe

talas fr om den månad under vilken den försäkrade fyller 

65 år. Möjlighet finns till förtida och uppskjutet pensions

uttag. 

Den alderspension som börjar utgå vid normal pensionsälder 

utgör 60 ''. av produkten av basbeloppet för den månad, för 

vilken pensionen skall utges, och medeltalet av de pen

sionspoäng som tillgodoräknats den försäkrade. Om pensions

poäng tillgodoräknas för mer än 15 år, beaktas medeltalet 

av de 15 högsta poängtalen (femtonårsregeln). Har pensions

poäng tillgodoräknats för mindre än 30 år, minskas pen

sionen ~ed 1/30 för varje år som antalet poängår under

stiger 30 (trettioårsregeln). I pensioneringens inlednings

skede har 30-årsregeln ersatts med en 20-års regel för 

svenska medborgare som är födda åren 1896-1914. För 

svenska medborgare som är födda under något av åren 

1915-1923 fordras i stället för 30 år 21 år för dem som 
är födda 1915, 22 år för dem som är födda 1916 osv. 

Förtidspension utgår till försäkrad för tid före den all
männa pensionsåldern eller ålderspension dessförinnan 

börjar utgå till honom, om hans arbetsförmåga på grund av 
sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller psy

kiska prestationsförmågan är nedsatt med minst hälften 

och nedsättningen kan anses varaktig. Förtidspension kan 

även under vissa förutsättningar utgå till äldre försäkrad 

som är varaktigt arbetslös. Dessa förutsättningar är bl a 

att vederbörande antingen uppburit ersättning från erkänd 

arbetslöshetskassa under den längsta tid sådan ersättning 

kan utgå eller kontant arbetsmarknadsstöd under jämförlig 
tid. Kan nedsättning av arbetsförmågan inte anses varaktiq 
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::i~n ~an den antagas bl i bestaende avsevard tid, har den 

fcirsäkrade rätt till tilläggspension i for~ av sjukbidrag. 

Sjukbidraget är begränsat till viss tid. I ovrigt gäller 

vad som är stadgat om förtidspension även sjukjidrag. 

Fortidspensionens storlek graderas efter nedsättningen av 

formågan eller möjligheten att bereda sig inkomst av för

värvsarbete. Dm intet eller endast ringa del därav åter

star, utgår hel förtidspension, som i princip motsvarar 

den ålderspension, som den försäkrade s~ulle bl' berättigad 

till vid pensionsäldern. "f!.r nedsättningen mindre men lik

väl avsevärt mer än hälften, utgår två tredjedelar av hel 

förtidspension. För rätt till förtidspension krivs att den 

f ö r s ä k r a d e k a n t i l 1 god o r ä k n a s i g p e n s i o n s p o i r• g för t i d före 

det ar, dJ pensionsfallet inträffat. 

En försäkrads änka och barn har rätt till familjepension 

efter honom, under förutsättning att den försäkrade vid sin 

död var berättigad till förtidspension eller ålderspension 

från tilläggspensioneringen eller skulle ha varit berättigad 

till förtidspension, om hans arbetsförria'Ja vid tiden för 

dödsfallet varit sl nedsatt som krävs för rätt till sådan 

pension. 

~nkepension utgår till änka efter den försäkrade, om äkten

skapet varat minst fem år och ingåtts senast den dag, då 

den försäkrade fyllde 60 år. Efterlämnar den försäkrade 
barn som också är barn till änkan, är änkan berättigad 

till änkepension även om nyssnämnda förutsättningar inte 

är uppfyllda. Finns inte något pensionsberättigat barn, 

är änkepensionen 40 ~ av den försäkrades egenpension. Efter

lämnar den fö~äkrade pensionsberättig~t barn, är änkepen

sionen 35 ~ av samma pension. 

Barnpension tillkommer försäkrads barn under 19 år. Stor

leken av barnpension är beroende av huruvida pensionsbe

rättigad änka finns samt av fa~iljemedlemmarnas antal. 

Efterlämnar en man ett pensionsberättigat barn vid sidan 

av änka, blir oarnets pension IS ~ av faderns egenpension. 
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Är barnet ensamt pensionsberättigat, blir barnets pension 

40 ~av den avlidnes egenpension. Finns flera barn än ett, 

ökas det nu angivna procenttalet med 10 för varje barn ut

över det första, och det sammanlagda barnpensionsbeloppet 

fördelas 1 ika mellan barnen. 

Tilläggspensioneringen finansieras helt genom avgifter. För 

den som är anställd betalar arbetsgivaren avgift. Den som 

haft annan inkomst av förvärvsarbete än anställning erlägger 

själv tilläggspensionsavgift. Avgifterna för tilläggspen

sionerin~en utgär enligt en procentsats som bestäms i sär

skild lag. Procentsatsen skall vara så avvägd att avgifter

na i förening med andra tillgängliga medel förslår till 

bestridande av pensionsutbetalningar, förvaltnin~skostnader 

och andra tilläggspensioneringen åvilande utgifter samt 

till erforderlig fondering. Avgifterna ingår till en fond, 

allnänna pensionsfonden. Procentsatserna har för vart och 

ett av ären 1978-1979 bestämts till 11,75. 

Före den l januari 1974, från vilken tidpunkt utländska 

sjömän erhöll rätt till tilläggspension för den tid de 

varit anställda på svenska fartyg, gällde särskilda regler 

för redarnas avgift. Från nämnda tidpunkt gäller de all

männa reglerna även för redare. Enligt en särskild över

gångsregel reduceras doc~ avgiftsuttaget för redarna fram 

t i l l år l 981 . 

Underlaget för arbetsgivaravgift utgör summan av vad som 

utbetalts i lön till arbetstagarna sedan därifrån dragits 

dels ett belopp motsvarande det beräknade antalet arbets

tagare multiplicerat med det vid årets ingång gällande bas

beloppet, dels fur varje arbetstagare sådan del av lön, 

som för är räknat överstiger sju och en halv gånger basbe

loppet. Arbetstagare son varit anställd hela året med full 

arbetstid räknas som en arbetstagare och arbetstagare som 

varit anstä11d 

därtill. 

mindre omfattning medräknas i förhållande 
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[.;el pension 

Delper.sionsfcirsäkringen, som gäller from den l juli 1976, 

avser arbetstagare som trappar ned sitt förvärvsarbete in

för överg~ngen ti 11 älderspension. 

Försäkrad för delpension är i Sverige bosatt försäkrad som 

är arbetstagare och som uppfyller arbetsvill Koren enligt 

lagen (1973:370) o~ arbetslöshetsförsäkring eller lagen 

(1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd, vilket innebär 

att vederbörande skall ha arbetat minst fer. av de senaste 

toiv månaderna. Ser. förutsättning för att vara försäkrad 

för delpension gäller dessutom att arbetstagaren skall 

from det är varunder han fyllt 45 år ha tillgodoräknats 

pensionsgrundande inkomst av anställning inom ATP under 

minst tio år. 

Rätt till delpension tillkommer i Sverige bosatt försäkrad 

som har minskat sitt arbete som anställd med i genomsnitt 

minst fe~ timmar per arbetsvecka och som ~fter minskningen 

har deltidsarbete med i genomsnitt minst 17 timmar per 

arbetsvecka. Delpension kan utgå tidigast fr om den m~nad 

varunder den försäkrade fyller 60 är och utgår längst ton 

månaden före den under vilken han fyller 6S är. 

Delpensionen utgår med 65 Y av det inkomstoortfall som upp

står vid övergång till deltidsarbete. Underlaget för in

komstberäkningen är begränsat till sju och en halv gånger 

det vid inkomstårets början gällande basbeloppet. Den fast

ställda delpensionen är värdesäkrad genom anknytning till 

basbeloppet. 

Delpension kan inte utgå för månad då den försäkrade upp

bär förtidspension eller ålderspension enligt lagen om 

allmän försäkring. Delpensionen reducerar inte den ålders

pension som den försäkrade är berättigad till från 65 års 

~lder. Den är att anse som rensionsgrundande inkomst för 

ATP. 
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3. ALLM~NhA OVERV~GANDEN 

3. l Behovet av sjönanspensioneringen i belysning av den 

allnänna pensioneringens utvecklins. 

Sj0manspensioneringen har sin grund i historiska förh~l

landen. ~är den infördes &r 1364 innebar den en avl~sning 

av den s k föringen som tullverket tidigare utbetalat till 

sj~~ännen. Bakom dess infdrande l&g självfallet främst so

ciala motiv. På 1800-talet fanns ingen allmän pensionering. 

Sjömännen kunde inte när de blev gamla fortsätta att 

tjänstg0ra i handelsflottan, särskilt inte under de härda 

förhållanden som präglade den tidens tjänstgoring till 

sjöss. Sjömännen hade vid denna tid ett mera utpräglat be

hov av ålderdomsförsörjning genom kontanta utbetalningar 

frän det allmänna än flertalet andra grupper i samhället. 

Dessa motiv för att ha en särskild sjömanspensionering har 

best~tt fram till våra dagar. 

Fram till detta sekel fanns ingen i offentlig regi anord

nad allmän pensionering. Under 1900-talet har emellertid 

en sådan successivt byggts upp. Efter en relativt blygsam 

början med enbart folkpensioneringen fick vi - med verkan 

från och med 1963 - en folk- och tilläggspensionering som 
~er rimlig fdrsörjning på ålderdomen. 

Då den allmänna tilläggspensioneringen började komma i 
kraft lades sjömanspensioneringen om. Han gjorde en an

passning till den allmänna tilläggspensio~eringen och ut

formade sjömanspensioneringen som en kompletterande pen

sion för tiden före den allmänna pensionsåldern, alltså 

som en temporär pension att utgå till denna ålder som då 

var 67 år. Grunden till omläggningen var att försörjnings

svårigheter i yrket ofta inträffade före den allmänna 

pensionsålderns inträde och att en väl avvägd pension 

skulle kunna minska svarigheterna som fanns hos många 

sjömän för ålderdomsförsörjningen. 

Sedan de temporära pensionerna, som utvecklades och för-
4 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 84 
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bättrades genom 1972 brs kungörelse, infarts, har den all

manna pensioneringen successivt utbyggts. Här mb nämnas 

att forbättrade möjligheter införts att få förtidspension 

fbr dem som inte ar sjuka men som av arbetsmarknadsskäl 

inte kan få arbete samt att möjligheten till delpensione

ring infUrts för dem som fyllt 60 år. 

Under tiden efter andra världskriget har ocksa byggts upp 

en förbättrad omskolningsverksamhet, son väsentligt har 

tikat möjligheterna för den enskilde att byta yrke. Stora 

resurser har ockst satsats på arbetsförmedlingsverksa~

heten. 

Utredningen har mot bakgrund av den utveckling son sblunda 

skett st&llt fr~gan om behov av en fortsatt sjömanspensio

nering i offentlig regi fortfarande finns. 

3.2 Enkät angående sjömännens pensionsbehov 

I syfte att få ett grepp om det sociala behov~t av en sjö

mansµensionering gjorde utredningen under hösten 1976 och 

våren 1977 en enkätundersökning. Resultate~ av denna red0-

visas i bilaga 2, till vilken hänvisas. 

Uppläggningen av undersökningen och resultatet kan natur

ligtvis diskuteras. Utredningen vill dock dra den slutsat

sen av materialet att en stor del av dem som uppbar sjö

manspension fortfarande förvärvsarbetar antingen i sjömans

yrket eller inom andra yrken. Det kan därför ifrågasättas 

om enbart sociala skäl motiverar ett bibehållande av sjö

manspensionerjngen. 

3.3 Lag eller kollektivavtal 

Aven om inte i allmänhet rent sociala skäl skulle motivera 

en sjömanspensionering innebä1· del inte att en sådan inte 

kan vara motiverad av andra s~~l. Behovet av att få en 
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5tabil kar av goda sjömän och det därav fbljande behovet 

av trygga och goda ekonomiska villkor kan t ex vara ett 

siidant. 

Speciella gruppers behov av pension har under senare år 

normalt tillgodosetts genom kollektivavtal. Sådana före

ligger t ex för gruvarbetarna. Men även andra pensionsan

ordningar som kompletterar den allmänna pensioneringen har 

normalt grundats på kollektivavtal. Här må räcka med att 

nämnda särskild tilläggspension för arbetare (STP) och av

talsgruppsjukförsäkring för arbetare (AGS). Beträffande be

fälsgrupperna på sjöfartsområdet finns också pensionsanord

ningar grundade på kollektivavtal. 

~ot denna bakgrund har det varit naturligt för utredningen 

att närmare undersöka i vad mån det är möjligt att i f~rt

sättningen grunda sjömanspensioneringen på kollektivavtal i 

stället för på författning. Fördelarna med detta skulle vara 

att man fick överensstämmelse med arbetsmarknaden i övrigt 

och att man fick ett system som lättare gick att anpassa 

till växlande förhållanden på arbetsmarknaden. Det ter 

sig också med nutida synsätt mera naturligt att parterna på 
arbetsmarknaden har det direkta inflytandet på pensionssys-

tem av kompletterande natur än att detta skall ligga hos 

statsmakterna. Nackdelar med ett på kollektivavtal grundat 
system skulle väl främst vara att det bröt mot en hävd
vunnen ordning och att staten i framtiden icke skulle vara 
garant för systemet. 

3.4 Utgångspunkter for utredningens överväganden 

Sjomanspensionen som finansieras genom redaravgifter är 

idag en del av det system som ger sjömannen ersättning för 

sitt arbete. De övriga förmånerna han får är i viss utsträck

ning bestämda med hänsyn härtill. Man kan därför inte se 

sjömanspensioneringen helt isolerad från de övriga förmåner
na, vilka regleras i kollektivavtal. 
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Även G~ många skäl - s0m förut nämnts - talar för att i 

framtiden icke ha ett pa författning grundat sjcimanspen

si0nssystem förutsätter en övergäng till ett p? kollektiv

a v ta l grunda t sys ten; a t t. p a r te r n a Y. a n ena s G :i v i l l koren 

för en avveckling och om hur ett framtida pa kollektivav

tal grundat system sk~ll vara utformat. Utredningen har 

därför henställt till parter-na att ta :.Jp~· ;'verläggningar 

för att enas i dessa frågor. Det har emellertid icY.e varit 

möjligt att skapa enighet mellan parternJ. Utredningen an

ser det därför inte möjligt att f n avveckla ~et pä för

fattning grundade systemet. 

Utrec;ningen finner det emellertid önskvärt att försöken att ersät-

ta nuvarande system med ett pä kollektivavtal grundat system 
fortsätter. De stora fordelarna med ett sådant system 

skulle främst vara att det blev mera flexibelt än det nu

varande och att parterna själva - utan statsmakternas rnel

lankornst - kunde fatta erforderliga beslut. 

Utredningen har inte ansett det möjligt att ytterligare 

vänta med sitt arbete i avvaktan på överläggningar mellan 

parterna utan har som utgångspunkt tagit att systemet på 

sikt förhandlingsvägen skall läggas om men att utredningen 

nu skall föreslå de förändringar som är behcvl1ga och som 

kan ske utan att systemets ekonomiska ramar förändras. 

3.5 De ekonomiska ansvarsförhållar:dena vid en framtida 

omläggning av systemet 

Fastän s~lunda utredningen inte framlägger något förslag om 

en grundlä9gan~e fcirj~dring av grundvalarna för pensione

ringen har utredningen dock funnit anledning att något ut

tala sig om det ansvar staten måste ta vid en framtida om

läggning av systemet från a•t vara grundat på lagstiftning 

till .~tt ha sin grund i ett ko1leKt!vavtal. 
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: • • .:, ; 1 U e p ,, n c, i o n ~, f ö r p 1 i k t e l s e r g a r il n te r a s d e l s g e r; <J m f r; !1 d -

~ , l d n j n 9 , r:r· ·r '.. gen o r~ 3 t t 5 ta ten "c:. r t i l l se att r· eda r av j i ft er -

n<i har er1 ·:,ödar. ·,tG•·lef:•jor·~ning .Jtt µensior:erna fan Jtbe-

:_ a l ,; s . C t: t c r a I l t s å g i ve t a t t s t a t en v i d e n ;~; ve r 'J a n g f a r 

an,.es ha r:tt cinsvar för de pensioner som hänfcir sig till 

ritbet:,, till tiden fo:e 0vergiinsen, om inte fonderna skulle 

v ci r d t i 1 l r- ;i c k l i g a f c ,, a t t fy 1 1 a d e s s a f ö r p 1 i k t e 1 s e r . F j r 

det tall fonc:Lli1d;:ingen sk.ulle visa sig vara r:iera än till-

r ci c ~·. 1 ' ::; o' ~ , l v ~ r s k 0 t_ t upp s ta f i nr, c r utred n i n gen natur 1 i g t 

atL (;ve:·bl\.':.'i inedel µa r~<:got s~itt tillföres sjömanskollei<

t i vet , f i_i r ., ;ir s bä s ta OH:' ,1 1 en ju ~1 v satts . De närmare vi 1 1 -

~J>1'r'1 for medlen:; a:<v~"indning torde i detta fall böra fast

ställas Efter förnandlingar mellan staten och arbetsmark

nadens parter. 

En annan självkla1· utgångspunkt är att staten inte kan an

ses ha n~got ansvar i rättslig mening för sjömanspensione

r i r. ge n , SCJ r,1 h i n fli r :; ' g t i 1 1 .:. r be te e f te r ö v e r gå n g en . H ä r 

•ar det b:i parternas sak att överenskomma både om storle-

1: ~· n på förman e r-;, a o c h om hur de s k a 1 1 tryggas . 

Nat~rligtvis mä~t2 ~an vid en framtida övergång tillse att 

de på ~örfattning och de på kollektivavtal grundade för

maner~a sa~ordna~ så att de berättigade får lämpligt avpas

s<dt" fö,·,r[:.nc;·. Hiirvid i.Jör f(,ijande beaktas. För närvarande 

f'.lrdru:. i ncnnalfal let nrinst 120 månaders tjänst för att 

rätt t11' sjömanspension skall föreligga. Vid övergången 

till <-1.t ;:_yt.t syste1;. ~ummer ctet att finnas ett antal sjö

raan so~ har kortare tids tjänstgöring. Denna tid hade de 

fått ti1 1 sodoräkna sig om det nuvarande systemet varit i 

kraft i fortsättningen. J!.lldeies oavsett vilken formell 

r a t t i: ., 1 1 p ~ r: s ; o r1 ~ c rn de s s a ': j ö ni ä n ha r ä r de t n a t u r 1 i ~ t 

att Jcn tid de tj~n~t~jort ~ch för vilken avgifter erlagts 

skall bea~t~~ dels l ciet system som arbetsmarknadens par

ter f~r~~~d; 0 r fram för framt10Pn, rlels vid den överens-

~- G m rr. P i s e c ~1 : ~ ·' a " '; i c · ' r J "' n :; ) :, , · ~ ' t '~ i n g å s m e 11 a n '.; t c t e n 



Prop. 1979/80:84 54 

4. PENSlONSFRÄGA~ FOR lE SJOMAN SOM AR B~SATTA lTANFOR 

SVERI~E 

4.1 Gällande bestämmelser om allmän pension 

Ovan under 2.7 har bl a redogjorts för de allmjnna reglerna 

rörande folk- och tilläggspensioneringen samt lagen 

(1975:380) om delpension. Av denna redogörelse framgår att 

den allmänna pensioneringen, som regleras i lagen (1962:381) 

om allmän försäkring, omfattar folkpension och tilläggspen

sion. Berättigade till folkpension är enligt lagen om all

män försäkring endast svenska medborgare. Utländska med

borgare har - även om de varit anställda av svenska arbets

~ivare - saledes ej rätt till svensk folkpension. 

Före det ATP-systew.et behandlas skall först anmärkas, att 

och med att en ny sjömanslag (1973:282) trädde i kraft 

1.7. 1973 inträdde en principiell förändring av lagstift

ningens syn på sjömannens anställningsavtal. Denna lag bröt 

mot den äldre utgångspunkten att den ombordanställde är 

bunden enbart till anställning på bestämt fartyg. Sjömannen 

knyts fastare till arbetsgivaren-redaren. Redarens ställ

ning som part i avtalsförhållandet skjuts i förgrunden och 

befälhavarens tidigare arbetsgivareställning försvinner. 

Den nya lagen grundar sig i stället pb det betraktelsesätt 

som är gängse vid landanställning, nämligen att arbets~iva

re och anställd står i ett omedelbart avtalsförhållande 

till varandra och att anvisningen av arbetsplats endast ut

gör ett led i fullgörandet av anstjllningsvill~oren. 

Enligt huvudreglen i l kap 3 § lagen om allmän försäkring 

är svenska medborgare och de som utan att vara svenska med

borgare är bos;tta i riket försjkrade för tilläggspension 

(ATP). Sjömän av svensk nationalitet anställda ombord på 

svenska handelsfartyg förvärvar a1ltså pa grund av inkomsten 
fran anställningen ombord rätt till ATP oavsett bosättnings

ort. Vidare omfattar bestämmelserna om ATP utländsk sjöman 

på svenskt handelsfartyg även om han ej är bosatt i riket. 

i~ed sjöman avses därvid arbetstagare som enligt sjömanslag~n 

(1~73:282) anses som sjöman. ~ed anställning på svenskt han-
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delsfartyg l i~stäl les anstä1 lning pa utländs~t fartyg som 

svensk redare förhyr i huvudsak obemannat om anställningen 

sker hos denne eller någon av honom anlitad arbetsgivare. 

Uthyres svenskt handelsfartyg till utländsk redare i huvud

sak obemannat föreligger li!taledes rätt till tilläggspen

sion, om anställningen sker hos fartygets ägare eller av 

denna anlitad arbetsgivare. 

Delpension kan utgå till i Sverige bosatt arbetstagare 

raellan 60 och 65 års ålder. 

Sverige har träffat en rad internationella överenskommelser 

om social trygghet som bl a modifierar den svenska pen

sionsiagstiftningen till förmån för utlänningar bosatta i 

Sverige. I det följande lämnas en redogörelse for det vä

sentligaste i dessa här nedan uppräknade överenskommelser. 

l. Konvention den 15 september 1955 mell~n Sv~rige, Dan

mark, Finland, Island och Norge om social trygghet (SFS 

1956:491, ändrad 1962:226, 1966:562, 1967:113, 1%9:797, 

1974:49, 1975:478 och 1977:1015). 

2. Dverenskommelse den 22 mars 1973 mellan Sverige och 

Norge om rätt vissa fall till tilläggspension (SFS 

1973:234). 

3. Konvention den 17 december 1954 mellan Sverige och 

Schweiz om pensionering och yrkesskadeförsäkring (SFS 
1955:522). 

4. Konvention den 25 maj 1955 mellan Sverige och ltaljen 

om social ;rygghet (SFS 1957:458, ändrad 1973:750). 

5. Y:unvention den 9 juni 1956 mellan Svenge och Förenade 

Konungariket Storbritannien oc~ Nordii·land om social 

tr199het (SFS 1957:154). 

6. Konvention den 6 jul i 1968 mellan Sverige och Jugosla
vien om social trygghet (:_;c;_,, 1969:37S) 
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7. f".onvention den 11 november 1975 mellan Sverige och 

Västtyskland om social trygghet ( SFS 1977:722) 

a. ~onvention den 27 februari 1976 me 11 an Sverige och 

Västtysl<land om so c i a 1 trygghet (SFS 1977:740) 

Vidare har inom Europarådets ram utarbetats en den 11 de

cember 1953 undertecknad provisorisk 6verenskomme1se jämte 

~·~~~~;~:~~~~-:~· ~- _Er:'~·=~;:te~ och andra sociala trygg

he::s;sten (SFS 1955:~~3). Till denna överenskommelse som 

for Sveriges del avser endast folkpension, har - förutom 

Sverige - anslutit sig Belgien, Cypern, Danmark, Frankrike, 

Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Nederländerna, 

HOrge, Storbritannien, Turkiet och Förbundsrepubliken Tysk

land. 

Bestämmelserna i den nordiska konventionen bygger på den 

gemensamma struktur som grundpensionssystemen i Norden tra-

ditionellt haft och alltjämnt har. Grundprincipen för kon
ventionen är att en nordbo som är bosatt i annat nordiskt 

land än sitt eget skall ha rätt till grundpensionsförmåner 

(för svensk del fo1kpension~ från bosättningslandet enligt 

de regler som gäller för landets egna medborgare och beräk

nad på grundval av den sammanalgda bosättningstiden i ~or

den. Varje bosättningsår ger i princip rätt till 1/40 

av en full grundpension. 

Den nuvarande konventionsregleringen innebär sålunda att 
medborgare i ett nordiskt land efter viss väntetid - ka
renstid - kan få grundpension i det nordiska land där han 

är bosatt i enlighet mec bestämmelserna i bosättningslan

dets lagstiftning. För rätt till ålderspension fordras i 

Drin:ip minst 3 års cavbruten bcsättningstid omedelbart före 

ansökan om pension. Enligt ~onventionerna med Schweiz, Stor

britannien, Italien oc~ Jugoslavien gäller för medborgare 

i dessa länder för att '.le si<all bli berättigade till folk

pension att de - förutom att de uppfyller de för de svenska 

~edborgare g~llande förutsättningarna - har varit bosatta 

; Sverige viss kvalifiKationstid. Kravet pa bosättnings

tidens längd varierar i de ol'ka konventio~~rna. Gemensamt 

g311er Krav på minst 5 års o~vbruten ncs3ttning i riket 

omedelbart före ansökan om pens~on~n. F~r it3liensKa och 
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jugosla~iska medborgare krävs dessutom bosättning i riket 

under en sammanlagd tid av minst 15 år efter fyllda 18 år, 

vari inrdknas 5-årsperioden omedelbart före ansökan. Jugo

slavisk medborsare, som varit mantalsskriven i Sverige 
för de år, under vilka han fyllt 57-62 år, är oberoende 

av om nämnda bosättningsvillkor är uppfyllda berättigad 

till viss ålderspension. För italiensk medborgare menas 

med bosättningstid tid för bosättning och mantalsskrivning. 

Oe här ber.andlade fyra konventionerna ger i vissa fall 

rätt till folkpension även efter flyttning från Sverige. 

Grundf0rutsättning är dock att vederbörande varit mantals

skriven i Sverige för de är under vilka han fyllt 57-62 år. 

Därutöver finns det skiftande regler i de fyra konventio
nerna rörande bl a om vederbörande beviljats folkpension. 

Antalet kvalifikationsår måste dock uppgå till minst 30 

för att folkpensionen skall utgt med oavkortat belopp 

(gäller ej beträffande Storbritannien). 

Konventionen med usterrike avviker principiellt ifrån de 

i det föregående nämnda på flera punkter. I prop 1975/76:51 

framhålls bl a att nämnda konvention utgör ett första exem

pel på strävandena att tillskapa tidsmässiga och ända~åls

enliga socialförsäkringskonventioner. Avsikten är att de 

principer som ligger till grund för konventionen skall så 
långt det är möjligt och befogat tillämpas i framtida 
överenskommelser som Sverige sluter. 

Enligt konventionen med Osterrike är österrikisk medborgar~. 
sa länge han är bosatt i Sverige, likställd med svensk 
medborgare i fråga om rätten till ålderspension om han 

efter fyllda 16 år har varit bosatt i Sverige under samman

lagt minst 10 år, därav minst 5 år omedelbart före pen

sionsansökningen. österrikisk sjöman som är anställd på 

svenskt handelsfartyg anses under anställningstiden vara 

bosatt i Sverige. Konventionen innehåller också regler om 

rätt till svensk folkpension för österrikisk medborgare 

som inte uppfyller de angivna kraven för rätt till folk

pension men som har förvärvsarbetat i Sverige och tjänat 

in tilläggspension. Folkpension enligt dessa till ATP-
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systemet anknutna regler utgår oavsett bosättningsland och 

utan särskilda karenstider. Förutsättningen för att folk

pension skall kunna utgå enligt dessa regler är att ATP

pension utges. Storleken av folkpensionen är beroende av 

hu r många poäng å r i n om ATP som v e,d er böra n de ha r . F ö r va r j e 

år pensionsgrundande inkomst för ~TP tjänats in följer även 

rätt t i 1 1 1/30 av f u 1 l fo 1 k p ens i o'n . 

Konventionen med Förbundsrepubliken Tyskland har i de av

seenden varom nu är fr~ga i allt väsentligt samma innehåll 

som konventionen med Österrike. 

Utöver ovan nämnda konventioner bör nämnas en av inter

nationella arbetsorganisationen (!LO) år 1962 antagen kon

vention (nr 118) om utlänningars likställande med ett 

lands egna medborgare i fråga om social trygghet (SFS 

1964:57) och en inom Europarådet år 1972 utarbetad euro

peisk konvention om social trygghet. Den förra konven

tionen har inte ratificerats av Sverige såvitt gäller pen

sionsförmåner och den senare har inte ratificerats av 

Sverige i någon del. 

4.2 Pensionskommittens förslag till ändringar 

om allmän försäkring 

lagen 

Pensionskommitten har i sitt betänkande "Pensionsfrågor 

mm" (SOU 1977:46), som avlämnades till statsrådet och 

chefen för socialdepartementet i augusti 1977, framlagt 

förslag bl a om utlänningars rätt till folkpension och om 

tillämpning av övergångsbestämmelserna inom ATP i vissa 

fall för utländska medborgare. 

Beträffande frågan om utlänningars rätt till svensk folk

pension anför pensionskommitten i huvudsak följande (s 356). 

Inledningsvis redogörs för invandrarutredningens huvudbe

tänkande (SOU 1974:69). Detta innebar att i Sverige bosatta 

utlänningar, som inte täcks av någon konvention, skulle få 

ett lagfäst minimiskydd i form av rätt till folkpension 
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Efter viss tids vistelse i Sverige. Nämnda utredning ansåg 

att ett skydd av den omfattning som föreligger enl;gt den 

provisoriska, europeiska pensionsöverenskommelser av den 

11 december 1953 borde kunna skapas även för sådana in

vandrare för vilka konventioner inte är tillämpliga. En 

medborgare i stat som är ansluten till den nämnda överens

kommelsen är berättigad till folkpension i samma omfatt

ning som svenska medborgare under följande förutsättningar: 

a) han skall vara stadigvarande bosatt i Sverige 

b) han skall efter fyllda 20 år uppehållit sig i 

Sverige minst 15 år 

c) han skall omedelbart före ansökan om pension har 

varit stadigvarande bosatt i Sverige minst 5 år 

i oavbruten följd 

Efter denna redogörelse fortsätter pensionskommitten 

(s 357 f). 

Enligt pensionskorrmittens uppfattning talar flera skäl för den av 
invandrarutredningen föreslagna lösningen. Ett av dem är att man 
ansluter till ett redan känt regelsystem som vunnit internatio
nellt erkännande och som accepterats av flera länder. Ett annat 
skäl är att en väntetid i fonn av intjänande under 15 år är det 
vanliga kravet för ålderspension i flera länder på kontinenten. 
Korrmitten har uppfattningen att man bör respektera önskemål av 
den som trots bosättning i Sverige vill behålla sitt ursprung
liga medborgarskap. Sådana önskemål, som ofta synes grundande 
på principiella skäl, bör enligt konr.iittens mening inte medföra 
att personen i fråga går miste om möjligheter till folkpension. 

Pensionskorrmitten finner mot bakgrund av det sagda att då det 
gäller ålders-. änke- och förtidspension ger en anknytning 
till bestärrmelserna i den provisoriska europeiska pensionsöve
renskorrmelsen ett tillfredsställan minimiskydd för invandrare 
som av olika skäl inte vill ansöka om svenskt medborgarskap. 
Med hänsyn till att kommittens förslag innebär ett frångående 
av det vanliga kravet på ömsesidighet anser korrmitten att man 
tills vidare inte bör sätta villkoren för rätt till ålders- och 
förtidspension lägre än vad invandrarutredningen föreslagit. 
Detta innebär visserligen att !LO-konventionen nr 118 inte kan 
ratificeras i sin helhet. A andra sidan innebär ett genomförande 
av förslaget att tör samtliga nu berörda, ej konventionsskyddade 
utlänningar bosatta i Sverige skapas ett grundläggande system 
för social trygghet, ett system som t~r många andra utlänningar 
förutsätter avtal om ömsesidighet. Vid sådant törhållande anser 
pensionskorrmitten att man bör avvakta erfarenhete~n~ ~v det nya 
systemet innan man tar upp diskussionen om lindric;tir·: krav i 
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fr~ga om vistelsetider och därmed möjlishet till ratifikation 
av den nämnda ILO-konventionen även savitt gäller pensioner. 
Ko1m1itten föreslår därför att invandrarutredningens förslag 
genomförs savitt gäller ålders- änke- och förtidspension.- -

Som framgått av vad komitten tidigare ci.nfört saknar folkpen
sionssystemet motsvarighet i andra länd··~r än de nordiska. Andra 
former av social grundtrygghet föreko111T:r i andra länder, dock i 
mycket skiftande former och med olika f1,rmansbelopp. För en 
person, som uppbär folkpension och som inte är bosatt i Sverige, 
minskas folkpensionen med en motsvarande förmll.n till vilken han 
är berättigad enligt utländsk lagstiftning. Ärenden av detta 
slag prövas av riksförsäkringsverket, som också har möjlighet 
att medge undantag fran nämnda regel om särskilda skäl före
ligger. 

Korrunitten har i enlighet med vad som uttalats i direktiven över
vägt om det kan finnas behov av samordninysregler i de nu berörda 
fallen, dvs i situationer då utländska medborgare under bosätt
ning i Sverige kan få folkpension enligt det av komitten föror
dade förslaget. Komitten finner det därvid uteslutet att minska 
folkpensioneringens grundförmåner med utländsk pension som pa 
sätt likartat svensk ATP tjänas in genom förvärvsarbete. Det bör 
av administrativa skäl gälla även om den utländska pensionen 
svarar också för grundbeloppet i detta lands pensionsanordning. 
Däremot bör pensionstillskott minskas med utländsk pension, in
tjänad pa grund av förvärvsarbete, pö samma sätt som sker be
träffande ATP. 

Vad därefter gäller den under remissbehandlingen av invandrarut
redningens huvudbetänkande aktualiserade frågan om rätt för in
vandrare att behålla svensk folkpension vid återvändande till ur
sprungslandet vill kommitten framhålla att förutsättningarna 
för bedömning av denna fråga har ändrats genom att riksdagen 
under år 1976 godkänt förslaget om att de principer som ligger 
till grund för konventionen med Österrike så långt det är möj
ligt och befogat skall tillämpas n~r Sverige sluter konventioner 
med andra länder liksom när gällande äldre sådana konventioner 
revideras. Som framgått av den tidigare redogörelsen pågår f n 
förhandlingar rörande sådana konventioner med ett stort antal 
länder. Härvid eftersträvas från svensk sida i samtliga fall lös
ningar i enlighet med de principer som godkänts av riksdagen. 
Med hänsyn härtill saknas efter riksdagens godkännande av prin
cipförslaget enligt kommittens mening anledning ytterligare ut
reda denna fråga. 

Beträffande övergångsbestämmelserna inom ATP för utländska 

medborgare anför pensionskommitten under rubriken "Kor.imit

tens överväganden och förslag" (s 360 f): 

Av invandrarutredningens tidigare nämnda betänkande (SOU 1974:69) 
framgår att de stora invandrargrupperna kolllllit till Sverige i 
huvudsak efter ar 1960. uet stora flertalet invandrare som kom
mit - och komer - till Sverige är personer i yngre åldrar. 
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Ave~ om frägan om rätt för utländska medborgare att åberopa 
overgångsreglerna inom ATP-systemet s~ledes inte torde gälla ett 
större antal personer framstar enligt kor1111ittens mening följder
na för den enskilde som berörs av de redovisade bestämmelserna 
i vissa fall som märkliga. Kommitten vill illustrera effekten 
av gällande bestämmelser med följande exempel: 

Antag att en utländsk medborgare, född år 1911, varit yrkesverk
sam i Sverige sedan år 1940. Han erh&ller ålderspension år 1976 
och har då tillgodoräknats pensionspoäng under samtliga år sedan 
år 1960. Eftersom övergångsbestämmelserna inte kan tillämpas, 
beräknas hans blderspension från ATP till 16/30 av full ålders
pension. Om man antar att han haft i genomsnitt 4,5 pensions
poäng under de 15 bästa åren blir hans ålderspension från ATP 
(vid ett basbelopp p~ 11 500 kr) ca 16 500 kr. Om denne person 
begär och får svenskt medborgarskap blir övergångsreglerna ome
Jelbart tillämpliga och pensionen, som då beräknas till 16/20 
,v full ålderspension, stiger till ca 24 800 kr. 

;.1an kan hävda att för många av de personer som det här gäl ler 
möjligheten att få svenskt medborgarskap borde utgöra lösningen 
även på pensionsproblemet. I här avsedda fall torde ju också 
undantagslöst ansökan om svenskt medborgarskap bifallas. I kom
mitten redovisade erfarenheter från bl a konventionsförhand
lingar ger emellertid vid handen att personer som alltjämt efter 
lang tids vistelse i ett fränunande land väljer att bibehålla sitt 
ursprungliga medborgarskap ofta har mycket starka principiella 
skäl för sitt ställningstagande. Ett anvisande av "medborgar
skapsväsen" för att lösa denna pensionsfråga står enligt kom
mittens uppfattning vidare i strid med likställighetsprincipen 
som korrmit till uttryck i multilaterala konventioner på pensions
c rådet och i minimistandardkonventioner som den europeiska 
sociala stadgan (prop 1962:175) och sociala balken (prop 1965:115). 

Den i tilläggsdirektiven antydda lösningen av den nu redovisade 
frågan - en anknytning till faktiskt förvärvsarbete i Sverige 
före år 1960 - torde enligt korrmittens mening inte endast ha den 
ftirdelen att den av flertalet bör kunna upplevas som rättvis 
utan skulle också på ett tillfredsställande sätt knyta an till 
de principer som använts för lösningen av folkpensionsfrågan 
de nya bilaterala konventionerna. 

Praktiskt sett skulle frågan enligt korrmittens mening kunna 
lösas genom att de invandrare det här gäller får rätt att åberopa 
ar under vilka förvärvsarbete utförts i Sverige före är 1960. 
Man kan här tänka sig olika lösningar. En väg är att man ger in
vandraren rätt att åberopa övergängsbestärrmelserna under förut
sättning att han kan visa att han varit förvärvsverksam i S~erige 
under ett visst, minsta antal år. En annan tänkbar väg är att 
konstruera en "trappa" så att invandrarens faktiskt taxerade är 
i Sverige räknas av från talet 30, dock med den begränsningen att 
han inte far ett lägre tal än det som gäller för en svensk med
borgare med samma födelseår. 

\Jen förstnämnda metoden har en I igt rnmmittens bedömning den nack
~el er att man får en stel regel, mot vilken kan riktas kritik 
liknande den som anförs mot 57-62-årsregeln. Korrmitten förordar 

»t~llet att man försöker utforma en trappa som kan motiveras 
rned : huvudsak foljande argument. 
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Invandrare som varit förvärvsverksamma i Sverige under längre 
tid fjre ATP-reformen har - i likhet med svenska medborgare -
genom sin insats i näringslivet bidragit till att göra ATP-re
formen möjlig. Ju längre tid invandraren varit verksam i Sverige 
desto större hänsynstagande bör göras. Vid tillräckligt antal år 
med förvärvsverksamhet i Sverige bör han bli helt jämställd 
med sina järnnariga svenska arbetskamrater. Avräkningen bör helt 
utformas så att invandraren genom sina yrkesverksamma är före 
år 1960 får möjlighet att erhålla sa11r.1a beräkningsgrunder som 
gäller för svensken i övergångsgenerationerna, dvs personer 
födda år före 1924. Regeln bör dock förses med en spärr så att in
vandraren inte får en bättre beräkningsgrund än svensk medborgare 
i samma å 1 der. 

Effekten av de nu redovisade tankegångarna illustreras genom 
följande tablå: 

Den för
säkrades 
födelseår 

1914 
o.tid. 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 

Om den försäkrade har 
nedan angivet antal 
tax.år i Sverige 
före år 1960 

ersätts talet 30 
regeln med talet 

trettioårs-

ABC DE F G Hel J A B C D E F G H J 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 
9 8 7 6 5 4 3 2 l 
8 7 6 5 4 3 2 l 
7 6 5 4 3 2 l 
654321 
5 4 3 2 l 
4 3 2 l 
3 2 l 
2 l 
l 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 
22 23 24 25 26 27 28 29 
23 24 25 26 27 28 29 
24 25 26 27 28 29 
25 26 27 28 29 
26 27 28 29 
27 28 29 
28 29 
29 

Anm. Kolumn A visar högsta antal år med vilka minskning får ske. 
Högre antal år än det som anges i kolumn A beaktas inte. 

Kommitten förordar mot bakgrund av de redovisade skälen att över
gångsbestänrnelserna inom ATP vidgas på det sätt som nu beskrivits. 
I övergångsbestärrmelserna till lagändringarna bör enligt ko~
mittens mening anges, att de nya reglerna inte grundar rätt till 
pension före ikraftträdandet av de nya reglerna samt att den 
försäkrade själv har att förete den bevisning om rätt till pen
sion enligt de nya reglerna som kan anses behövlig. 

4.3 Sjömanspensionsutredningens överväganden 

Den föregående redogörelsen för gällande bestämmelser i 
lagen om allmän försäkring kan sammanfattas på följande 

sätt beträffande utländsk sjöman, som tjänstgjort på 

svenskt handelsfartyg. 
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l. Sjömannen är inte berättigad till svensk folkpension. 

Härför krävs i princip svenskt medborgarskap. 

2. För att kunna erhålla folkpension enligt n&gon konven

tion fordras genomgbende viss tids bosättning eller 

mantalsskrivning i Sverige. Enligt konventionerna med 

Österrike och Västtyskland anses dock sjöman som är 

anställd på svenskt handelsfartyg vara bosatt i Sveri

ge under anställningstiden. Han kan därigenom kvalifi

cera sig för folkpension eller del därav i förhållande 

till det antal poängår som han har inom ATP-systemet. 

3. Den utländske sjömannen har möjlighet att intjäna ATP 

i likhet med svensk medborgare, men för full ålders
pension krävs det alltid minst 30 poängår. 

De av pensionskommitten föreslagna ändringarna i lagen om 

allmän försäkring medför för de utländska sjömännen för

bättring såtillvida att övergångsbestämmelserna inom kTP 

kan bli tillämpliga för vissa utländska sjömän, dock en

dast om de taxerats för statlig inkomstskatt för år före 

1960. De flesta sjömän taxeras för sådan skatt i form av 

sjömansskatt. I övrigt torde förslaget för denna speciella 

kategori ej innebära någon förbättring om de inte varit 
bosatta i Sverige någon tid. 

I sammanhanget bör också nämnas att LO i sitt remissytt

rande över pensionskommittens betänkande i fråga om ut
lindska medborgares pensionsrätt anfört följande. "I fråga 

om övergångsbestämmelser för ATP för utländska medborgare 
föreslår LO jämställdhet mellan ombordanställda icke bo

satta i Sverige och övriga. Hed tid för förvärvsverksamhet 

i Sverige skall alltså jämställas tid för förvärvsverksam
het inom sjömansyrket inom den svenska handelsflottan under 

den tid sjömannen varit påmönstrad eller - med avseende 

på tid efter 1972 - tid under vilken han erlagt sjömans

skatt till Sverige. Beträffande utlänningars rätt till 

folkpension f~r LO på motsvarande sätt föreslå att med tid 

får bosättning i Sverige skall jämställas sådan tid som 
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angetts i föregående mening. Om en speciell översyn av de 
har angivna reglerna skulle bli aktuell bör detta enligt 

LO i så fall ske i samrad med de ombordanstalldas fackliga 

organisationer". 

Men även om de av LO föreslagna ändringarna i lagen o~ 

allmän försäkring genomförs - något som skulle förbättra 

sjömännens pensionsförhållanden - kan det för några en

staka icke-nordiska sjömän, som efter lång tid i den sven

ska handelsflottan uppbär eller inom kort kommer att er

hålla sjömanspension, innebära att när denna pension upp

hör vid uppnådd 65 års ålder de står utan pension från 

hemlandet eller annat land. De har dock i framtiden möjlig

het att tjäna in svensk ATP redan enligt nu gällande reg

ler. Eftersom reglerna om ATP till utländska sjömän varit 

gällande kort tid blir dock denna pension liten. Om LO:s 

förslag genomförs har de ju också tjänat in folkpension 

samt ATP enligt förmånligare regler. 

Från sjöfolksförbundets sida har det ansetts önskvärt att 

sjömän som står utan pension vid 65 års ålder eller som 

då har låg pension tillförsäkras svensk pension även efter 

fyllda 65 år, antingen så att de får räkna retroaktiv 

kvalifikationstid för tilläggspension eller sä att de får 

fortsätta att uppbära sjömanspension. I propositionen an

gående rätt till tilläggspension för utländska sjömän vid 

anställning på svenska handelsfartyg, mm, (prop 1973:98) 

uttalade chefen för socialdepartementet att det var ange

läget att denna fråga, som berör ett jämförelsevis litet 

antal sjomän, löses. Reglerna om ATP för utländska sjömän 

trädde i kraft l.l.1974. Någon retroaktivitet kunde er:1el

lertid ej förekomma när det gäller kvalifikation för till-
• 

läggspension, ansåg departementschefen, som efter samråd 

med chefen för kommunikationsdepartementet fann att frågan 

borde lösas inom sjömanspensioneringens ram. På detta sätt 

skulle det vara möjligt att snabbt tillgodose behovet av 

pensionsstöd för vissa utländska sjömän i avvaktan på att 

utbyggnaden av tilläggspensioneringen får effekt. 
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I detta sammanhang bör nämnas att Sverige förhandlar med 

Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Schweiz, Spanien, 

Storbritannien och Turkiet om slutande av konventioner 

med likartat innehåll såvitt avser pensioner som de kon

ventioner som slutits med Västtyskland och dsterrike. 

Utredningen finner det angeläget att utländsk, ej i Sverige 

bosatt sjöman, som en lång tid av sitt arbetsliv ställt 

sin arbetskraft till den svenska sjöfartens förfogande 

även efter uppnådd 65 års tlder kommer i åtnjutande av en 

grundtrygghet inom den svenska pensioneringen. Nivån på 

denna grundtrygghet bör högst motsvara svensk folkpension 
jämte pensionstillskott. 

När det gäller utformningen av en sådan möjlighet att be

vilja pension är det svårt att uppställa preciserade reg

ler, som får effekt just i de avsedda fallen och inte i 

andra. Den smidigaste lösningen torde vara att tillerkänna 

handelsflottans pensionsanstalt rätt att efter prövning i 

det enskilda fallet bevilja sjömanspension eller del därav 

i fa11 då utländsk sjöman, som är bosatt utomlands inte 

efter uppnådd 65 års ålder uppbär en sammanlagd pension -

däri inräknat pensionsförmåner såväl ifrån Sverige som 

från annat land - som motsvarar svensk folkpension jämte 
pensionstillskott. Möjligheten att tillerkänna pension i 
sådana fall åvägabringas enklast genom en sådan ändring 

8 § ~ngörelsen om sjömanspension, som utredningen fram
lägger förslag om. Utredningen finner det motiverat att 

pension av det slag som ovan sagts i ömmande fall beviljas 
även för den vars sjömanspension slutat utgå före ikraft
trädandet av den föreslagna ändringen. 

5 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr84 
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5 UTBYTE AV SJdMANSDENSiO~ MGT ENGA~GSBELOPP 

S. l '.)a\landt: be~tammt:iser, mm 

Sjömanspensionslagstiftningen utgar i princip från att 

sjömanspen~ionen utbetalas månadsvis. Bestämmelser härom 

aterfinnes i 11 §första stycket kungörelsen (1972:412) 

om sjömanspension. I Gvergångsbestämmelserna till kungörel

sen finns dock två undantag frän principen om månadsutbe

talning. Det ena undantaget avser sjöman, som uppfyller 

de krav för att få tjänstepension vid uppnådd pensionsal

der som reglementet (1944:42) för handelsflottans pensions

anstalt uppställer men e~ motsvarande krav enligt 1972 års 

kung0relse. Åtnjuter sadan sjöman ännu ej tjänstepension 

kan han få sin pensionsrätt utbytt, om det kan antagas att 

tjänstepensionen srulle komma att utgå efter de bestämmel

ser som gäller för sjöman tillhörande befälsklassen. Ut

bytet får då ske antingen mot ett kapitalbelopp, som utbe

talas kontant eller mot ett fondkapital, som föres över 

till Sjöbefälets Pensionskassa. Grunderna för beräkning av 

kapitalbelopp och fondkapital bestämmes av regeringen. 

Det andra undantaget gäller att pensionsanstalten under 

vissa förutsättningar fär betala ut pension kvartalsvis, 

om årsbeloppet ej överstiger l 200 kronor. 

I det ännu i vissa delar gällande reglementet (1944:42) 

for handelsflottans pensionsanstalt stadgas (3 §; ändrad 

1966:23) att om arsbelopp understiger 200 kronor, får i 

stället för ärlig pension utbetalas pensionens engångs

värde. 

Några generelJa bestämraelser om att sjömanspensionen skall 

kunna bytas ut mot ett engångsbelopp finns ej. 

I reglementet (1961:302) för handelsflottans pensionsan

stalt fanns en bestämmelse (6 §) innebärande att när sjö

mannens manskapstid ej översteg 84 månader skulle pen

sionen utgä som ett engångsbelopp, vilket utgjorde ett på 

visst sätt beräknat årsbelopp multiplicerat ~ed sex (9 §). 
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5.2 Anta~~sione~ed lasa belopp 
:.:trcc!ni11sen har fran handelsflottans pensionsanstalt inhämtat nedan

stående uppgifter om antalet sjömanspensioner mm i december 1977. 

Tabell )jömanspensioner utbetalade i december 1977 

Fi:.irfattning 

1864 års kungörelse och 1939 
rfsre§Terne nte 
Värdebeständ19a 

Livsvariga 
(befäl och 
manskapj 

1944 års reglemente 
Värdebestiindiga 

Kvartal 
Månad 

Summa 

A. Manskap födda 1922 eller 
:If~i:§:a!e- - - - - - - -

a. Livsvariga Kvartal 

b. Temporära 

B. Befäl födda 1912 
~lJ:e! :fi~i:§:a!e-

a. Livsvariga 

b. Temporära 

1944 års reglemente 
icke väraebestand1ga 

Befäl födda 1913 
elTer senare- -

a. Livsvariga 

b. Temporära 

Månad 

Sul!ITia 

Kvartal 
Månad 

Summa 

Kvartal 
Månad 
Surrma 

Kvarta 1 
i..,ånad 

Surrma 

Kvartal 
Månad 

SuRllla 

Kvartal 
Månad 
Summa 

Antal 

18 
45 

63 

214 
95 

309 

204 
832 

2 036 

297 
l 803 

2 l 00 

l 
224 
225 

66 
49 

115 

70 
262 

332 

Belopp inom 
parantes ut
gör medeltals
be lopp/mån 

740:-
2 720:- (60:-) 

Belopp/år 

3 460:- 41 520:-

6 624:-
8 895: - ( 94: - ) 

15 519:- 186 228:-

7 760:-
314 l 50: - ( 171 : - ) 

321 916:- 3 862 492:-

9 945:-
274 280:- ( 152: - ) 

284 225:- 3 410 700:-

40:-
94 544:- (422:-) 
94 584 :- 135 008:-

2 076:-
3 314:- (68:-) 

5 390:- 64 680:-

2 484:-
32 867:- (125:-) 

35 351:- 424 212:-
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----------
Författning Antal Belopp inon Belopp/ar 

parantes ut-
gör medeltals-
belopp/man 

--------- ------

1~~4 och 1961 ars reglementen 
Vardebeständi ga ___ 

Temporära Kvartal 
Manad 158 60 302:- (382:-) 
Su1T111a 158 60 302:- 723 624:-

1944 och 1961 års reglementen 
Icke värde6estäna1ga 

Temporära Kvartal 
i4ånad 9 2 002:- (222:-) 
Sunma 9 2 002:- 24 024:-

1961 års reglemente 
Icke värae6estana1ga 

Temporära Kvartal 1 43:-
~lånad 2 551 :- (276:-) 
Summa 3 594:- 7 128:-

1944 års reglemente 
Icke värae6estäna1ga 

~a~s~a_E. 

Temporära Kvarta 1 18:-
i~ånad 

Su1T111a 18:- 216:-

1961 års reålemente 
Värae6estän , ga 

Temporära Kvartal 2 54:-
14ånad 1 319:-
Summa 3 373:- 4 476:-

1972 års kungörelse 
Väraebestänaiga 

Temporära Kvartal 7 236:-
Månad 061 102 986 :- ( 1 040:-) 
Sunma 068 103 222:- 13 238 664:-

SulTITia 6 422x) 926 956:- 23 123 478:-

Anm De för kvartalspensionerna angivna beloppet är månadsbelopp 

x) Därav 881 kvartalsvis 
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Pä grundval av uppgifterna i ovanstående tabell kan konsta

teras att handelsflottans pensionsanstalt har att utbetala 

ett förhlllandevis stort antal pensioner med smä belopp, 

vilket är administrativt betungande. 

5.3 Skattereglernas betyd~se ur pensionssynpunkt 

Frågan om utformningen av ett pensionssystem med utbetal

ning av engångsbelopp kan inte lösas tillfredsställande 

utan att man tar viss hänsyn till skattereglernas inverkan. 

Utredningen har därför funnit det angeläget att närmare be

lysa beskattningen av pensioner som utbetalas i form av en

gångsbelopp. 

Beskattningen av pensioner sker enligt två författningar 

nämligen kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) 

om statlig inkomstskatt. 

Grundreglen är att pension jämlikt 32 § l mom kommunalskat

telagen hänförs till intäkt av tjänst. Med pension förstås 

i kommunalskattelagen dels belopp, som annorledes än till 

följd av försäkring utgår på grund av ett föregående tjänste

förhållande, dels belopp som på grund av lagen om allmän 

försäkring utgår i form av folkpension eller tilläggspen

sion, dels ock belopp som utgår på ~rund av pensionsför

säkring. Sjömanspensionen, som utg~r på grund av ett före

glende tjänsteförhållande och ej till följd av försäkring, 

beskattas till hela sitt belopp. Sjömanspension som utgår 

i form av engångsbelopp är skattepliktig under det be
skattningsår då beloppet utbetalas. 

Den kommunala inkomstskatten är proportionell. Den har 

således i princip samma effekt pä pensionsbeloppen som på 

det engångsbelopp som erhålles om pensionen utbytes. Om 

engångsbeloppet inte förbrukas under beskattningsåret utan 

placeras på sådant sätt att avkastning erhålles uppstlr 

en ogynnsam skatteeffekt. Vidare bör beaktas inverkan av 

grundavdrag och vissa andra avdrag vid den trliga taxe-
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ringen som kan utnyttjas varje ~r under vilket pension ut

går. Vid engångsbelopp kan motsvarande avdrag däremot till

godoräknas endast en gång. Effekten av att pensionstaga

ren i det ena eller andra fallet kan paräkna avdrag fcr vä

sentligen nedsatt skatteförm~ga under sarr.ma tid m~ste också 

beaktas. Sluteffekten är med hänsyn till alla dessa olika 

och dels okända faktorer svårbedömd. 

Även om den pensionerade SJomannen i flertalet fall torde 

ha tämligen blygsamma inkomster och den statliga inkorr.st

skatten sålunda inte utgör den tyngsta skatteposten blir 

effekten av denna skatt ändå av särskilt intresse i en val

situation där fråga är om engångsbelopp eller pension. Pro

gressionen vid det statliga skatteuttaget kan innan en

gångsbeloppet har mottagits vara tämligen blygsam men då 

detta belopp skall beaktas kan den bli betungande. En pen

sionstagare som får ett större engångsbelopp "pä toppen" 

av sin ordinära årsinkomst kan under vissa omständigheter 
genom inverkan av progressionen få en otillräcklig "netto

pensionsersättning". 

Pensionstagaren som skulle kunna få engångsbelopp är emel
lertid som antytts till övervägande delen personer med små 

eller medelstora inkomster, och engångsbeloppet måste an

passas så att progressiviteten i den statliga inkomsbe
skattningen ej får för stor effekt. 

Ett sätt att motverka progressionen är emellertid att till

lämpa förordningen (1951 :763) angående beräkning av stat

lig inkonstskatt för ackumulerad inkomst. Enligt denna 

förordning kan statlig inkomstskatt på inkomst, son er

hållits under.ett beskattningsår men avser flera år, under 

vissa förutsättningar beräknas som om inkomsten upptagits 

till beskattning under flera år. Så kan ske beträffande 

inkomst hos fysisk person, oskiftat dödsbo eller familje

stiftelse om inkomsten hänför sig till minst 2 år. Skatte

beräkningen sker so~ om inkomsten upptagits till beskatt

ning med lika delar under taxeringsaret och så många av 

de närmast föregående taxeringsåren att inkomsten blir 
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fördelad på det antal år den hänför sig till. Fördelning 

får emellertid ske på högst 10 år och det saknar alltså 

betydelse för fördelning om de år, som inkomsten hänför 

sig till, ligger bakåt eller framåt i tiden. I samman

hanget kan nämnas att engångsbelopp, som utgör ersättning 

för årlig pension i allmänhet skall hänföra sig till 10 år. 

Om det inte kan tillförlitligt utredas hur många år ackumu

lerad inkomst hänför sig till skall skatteberäkningen, om 
inte särsk'lda omständigheter föranleder till annat, ske 

so~ om inkomsten hänför sig till 3 år. Skatt på ackumule

rad inkomst skall beräknas efter det procenttal av grund

beloppen enligt 10 § lagen om statlig inkomstskatt, som 

en l i g t 1 2 § samma 1 ag ska 11 t i 1 l ä m p as för s 1 ut l i g skatt 

på grund av taxerins det taxeringsår, då inkomsten tas 

till beskattning. 

Vid skatteberäkning för ackumulerad inkomst krävs att den 

inkomst, som skall ligga till grund för beräkningen, efter 

avdrag för kostnader uppgår, till lägst 5 000 kronor. Detta 

nettobelopp skall vidare utgöra minst 1/5 av den till stat-

1 ig inkomstskatt taxerade inkomsten. Skatteberäkning för 

ackumulerad inkomst viss förvärvskälla skall omfatta all 

ackumulerad inkomst i förvärvskällan. Däremot behöver inte 

annan ackumulerad inkomst omfattas av beräkningen. Om 
skattskyldig under ett och samma beskattningsår haft flera 

ackumulerade inkomster, som hänför sig till olika antal 

år, skall inkomsterna oberoende av varandra fördelas på 

de år, de hänför sig till. Ackumulerad inkomst skall an

ses hänförlig till visst beskattningsår om den intjänats 

då eller motprestation för den lämnats under ~ret. 

5.4 Utredningens överväganden 

Om man tex efter kapitaliserini; enligt gängse regler 

lägger en gräns vid ett halvt basbelopp enligt lagen om 

allmän försäkring uppgår uppskattningsvis antalet pen

sioner understigande halva basbeloppet till ett tusen-
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tal. Därtill ko~mer att antalet icke värdebeständiga r-en

sioner, som understiger halva basbeloppet, ökar i takt 

med ett sannolikt stigande basbelopp. Administrationskost

naderna för dessa pensioner är relativt sett höga. 

De sm~ belopp det här är frågan om har föga betydelse för 

sjömannens försörjning. De får mera ses som ett marginellt 

tillskott till denna. Utredningen har därför närmare (ver

vägt möjligheterna att öka de möjlisheter som finns ino~ 

sjömanspensioneringen att byta ut sådan pension mot ett 
engångsbelopp. 

Utbyte av pension mot engängsbelopp kan tänkas ske antingen 

automatiskt eller enbart i enlighet med den berörda sjö

mannens önskan. Utredningen behandlar först frågan om 

automatiskt utbyte. En fördel med ett sådant skulle vara 

att man nedbringade administrationskostnaderna och att sjö

mannen på en gång får vad som tillkommer honom. Främst 

med tanke på de skattekonsekvenser som uppstår anser ut

redningen dock att endast små pensioner bör komma ifräga 

för automatiskt utbyte. Utredningen finner att, när kapi

talbeloppet icke överstiger ett halvt basbelopp enligt 
lagen om allmän försäkring, det bör vara naturligt att 
automatiskt utbyta pensionen mot engångsbelopp och före

slår att så sker. 

När det gäller utbyte på begäran av sjömannen själv spelar 
i viss m~n andra motiv in. Sjömannens önskan att byta ut 

pensionen mot ett engångsbelopp kan vara förestavad av 

något särskilt behov. Kapitalbeloppet behövs t ex vid in

köp av e9et hem eller vid etablering av en mindre rörelse. 

Sådana nativ ~an det finnas anledning att stödja. En om

ständighet som gör utbyte av större pensioner oförmånligt 

är som nämnts skattereglerna. Någon ovillkorlig rätt till 

utbyte bör ej föreligga. 

Utredningen föreslår, att rätt till utbyte på sjömannens 

begäran skall finnas när särskilda skäl föreligger. Sädana 

skäl skall anses föreligga om det ändamål vartill beloppet 
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skall användas med hänsyn till försörjningsförhallanden 

och omständigheterna i övrigt framstår som godtagbara och 

påtaglig risk inte föreligger för att kapitalbeloppet 

skall användas till annat än uppgivet ändamål. Det kan 

vara lämpligt att till Sverige skattskyldiga sjömän ur:;p

lyses om skattekonsekvenserna innan beslut meddelas om ut
byte. 

Det torde vara sällsynt att tidsbestämda pensioner kommer 

att utbytas. Skulle så undantagsvis ske bör en beräkning 

ske av pensionens återstående kapitalvärde med utgångspunkt . . 
från gällande basbelopp och från en av regeringen bestämd 

räntesats. Beräkningen av kapitalbeloppet rörande livsva

riga pensioner får ske med utgångspunkt från tabeller som 

regeringen får fastställa. Vid utbyte på önskan av sjö

mannen bör - i enlighet med vad som är vanligt i andra lik

nande fall - läkarintyg utvisande sjömannens hälsotill
stånd företes. 
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6.1 Sjömanspensioneringe~~~-n-~ 

Pensionsanstaltens stora fond är sjömanspensionsfonden.Fö

re 1.7.1972 bestod den av tre skilda fonder, nämligen hy

resavgiftsfonden, tilläggspensionsfonden och sjömanspen

sionsfonden.Utöver denna fond har pensionsanstalten tre 

mindre fonder för särskilda ändamål. 

Sjömanspensionsfonden har samlats och byggts upp for att 

täcka alla förpliktelser enligt 1864 års kungörelse samt 
1939, 1944 och 1961 års reglementen. 

Dessutom skall fonden täcka kostnaderna för de förstärk

ningar av pensionerna enligt 1944 och 1961 års reglementen 

som övergångsbestämmelserna till 1972 års kungörelse inne

bär. Fon~en skall även täcka de s k övergångspensionerna. 
Manskap, som får pension enligt 1972 års kungörelses hu

vudregel är oftast också berättigade till pension enligt 

1944 och 1961 års reglementen.Pension utgår då enligt 

1972 års kungörelse om den ger högre pension än enligt 

nyssnämnda reglementen jämte förstärkningar. 

En del av det belopp, som utgår enligt 1972 års kungörelse 

finansieras alltså av pensionsfonden, medan resten ej 

täcks av denna. 

Utländska pensio~stagare har ej rätt till pension enligt 
' 

äldre bestämmelser än 1972 ~rs kungörelse, varför deras 
pensioner inte till någon del finansieras av fon~en. 

Enligt vad som ovan sagts innebär detta att finansieringen 
av pensioneringen enligt 1972 års kungörelse skall huvud

sakligen ske genom fördelningssystemet, d v s pensionsut

betalningar av löpande inkomster i form av redaravgifter. 

En sådan finansieringsmetod kräver dock en buffert i form 

av en stödfon~. 1967 års sjömanspensionskommitte antog att 

det vid starten av det nya systemet år 1972 skulle finnas 

cirka 20 milj kronor i sjömanspensionsfonden, som ej skul

le gå till pensioner enligt tidigare kungörelse och regle

menten.Vid årsskiftet 1978/79 beräknas denna summa vara i 

stort sett oförändrad och torde så förbli under förutsätt-
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ni;;y att basbeloppet framdeles ökar med 7 procent arligen. 

Det antogs vidare av samma kommitte att de medel redarav

giften ger under de närmaste ären inte helt skulle atga 

för de löpande utbetalningarna enligt bestämmelserna i 

1972 års kungörelse och för sjömanspensioneringens admi

strationskostnader.Eventuel lt överskott skulle tillföras 

sjömanspensionsfonden och så har även skett. 

Hur de samlade fonderna utvecklats framgår av nedansttende 

tablå. Sjö~anspensionsfonden utgör cirka 99 procent av 

f~ndernas samlade tillglngar. 

De samlade fondernas behållning per den 30.6 

1973 1974 1975 1976 1977 1978 

192.9 192.9 192.0 193.3 192.9 193. 5 milj kronor 

Sjömanspensionsfonden ger för närvarande i medeltal omkring 7.3 pro

cent i avkastning. 

Pensionsutbetalningarna jämte HPA:s administrationskostnader har un

der den tid 1972 ars kungörelse varit i kraft något understigit de 

inkomster som redaravgifter och sjömanspensionsfondens avkastning 
givit. 

Nedanstående tablå visar utvecklingen under aktuell period. 

Intäkter och pensionsutbetalningar i 1000-tal kronor 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 1976/77 1977 /78 
Reda ra vg i fter 5 386 5 322 6 461 8 913 7 990 11 225 
Ränteinkomster 9 030 12 418 13 040 13 623 14 167 14 096 

Sunma intäkter 14 416 17 740 19 501 22 536 22 157 25 321 

Pensionsutbe-
talningar 14 742 17 151 18 408 20 346 21 748 24 190 

överskott/under- -326 +589 +l 093 +2 190 +409 +l l 31 
skott 

Den inom utredningen gjorda femårsundersökningen har gett vid handen 

att sjömanspensionsfonden får anses täcka de förpliktelser den är 

avsedd att täcka. 
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~en sänkning av den allmänna pensionsåldern som trädde i 

~raft l.7.1976(mera härom under avsnitt 6.2) innebär en 

minskning av de förpliktelser som pensionsanstalten har. 

I femårsundersökningen har denna sänkning av den allmtnna 

pensions~ldern ej föranlett någon recucering av pensicnsan

staltens förpliktelser vid utbetalning av pensioner enligt 

1972 ~rs kungörelse. Den besparing som görs finns allts~ 

till förfogande för annat ~n pensionsutbetalningar enligt 

de gällande bestämmelserna för sjömanspensioneringen. 

Besparingen sker till en början vid samordning med alders

pensionen för de två åldersklasserna mellan 65 och 67 ar 

och till dess de som är födda efter den l.7.1921 börjar 

passera E5-årsstreckat. Deras sjömanspe~sion enligt 1972 Lrs 

'kungörelse upphör då och pensionen efter 65 år inbesparas 

helt.Bortfallet av de två pensionsåren(från 67 till 65 år) 

innebär att 24 månader av 143 pensionsmånader utgår.Det 

blir 16.8 procent i bortfall.Med hänsynstagande till död

ligheten får man räkna med en besparing av cirka 15 pro

cent i fullfunktionsstadiet. som inträder år 1988.Dessför

innan från nuläget tom år 1985 beräknas besparingen utgö

ra drygt 8 procent, år 1986 9.5 - 10 procent och år l9S7 

cirka 13.5 procent. 

Besparin~en för år l978(vid basbeloppet 

12 600) blir inemot l milj kronor. 

april 1978 --
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6.2 1976 drS ändringar och bakgrunden härtill 

Den sänkning av den allmänna pensionsåldern, som trädde 

i kraft den l juli 1976 gav de sjömän som omfattas av 

folk- och tilläggspensioneringen samma trygghet från 65 

ars dlder, som de tidigare hade fr~n 67 års ålder. Syftet 

med sjömanspensioneringen enligt 1972 års kungörelse och 

1961 ars reglemente är att ge sjömännen skydd från tidigast 

S5 ars alder fram till den allmänna pensionsålderns inträde. 

Det var mot bakgrund härav naturligt att en teknisk juste

ring kom till stand så att sjömanspensioneringens regler, 

som gav skydd till 67 ~rs ålder, anpassades till den all

männa pensioneringens. Om så icke hade skett skulle sam

tidigt allmän pension och oreducerad sjömanspension komma 

att utga - något som uppenbarligen aldrig varit avsett. 

6.3 Utredningens överväganden 

Den under 6. 1 gjorda redovisningen av sjömanspensioneringens 
ekonomi visar att fonderna får anses täcka de förpliktelser, 

som pensionsanstalten har enligt äldre reglementen och kun

gurelser. Detta hade även varit förhållandet om sjömans

pensionen generellt skulle ha utgetts till 67 års ålder. 

Vidare framgår att redareavgiften hittills mer än väl 

täckt pensionsanstaltens förpliktelser enligt 1972 års 

kungörelse samt lämnat ett mindre överskott till fonden. 

6.3.2 ~jQm~n~p~n~i~n~rin~e~s_e~o~o~i_i~o~ den ~ä_cm~ste 

i_e~å_cs_e_e_ci~den 

Kostnaderna för en sjömanspensionering på längre sikt blir 

beroende av hur manskapsbemanningen, dvs den givna person

kretsen, kommer att ändras till sin volym. Sammansättningen 

av olika åldersgrupper växlar ocksd från tid till annan. 



Prop. 1979/80: 84 78 

Uen höga rörligheten inom sjömans~~ren har visserligen 

hittills kunnat betraktas som en normal företeelse. Men 

det är därför inte uteslutet att seglationsvanorna kan 

komma att framdeles förändras. Vissa förutsättningar finns 

for att en stabil yrkeskår - bl a på grund av rederian

ställningen och en bättre utbyggd utbildning inriktad på 

sjömansyrket - kommer att i allt större omfattning svara 

för bemanningen av våra fartyg. Följden kan bli en ökning 

i antalet långtidsseglare, som blir kvar i yrket fram till 

pensionsåldern. I så fall kommer antalet pensionstagare 

att sa småningom öka och på längre sikt bli väsentligt 

st0rre än under de närmast kommande åren. En sådan utveck

ling motverkas om den svenska handelsflottan samtidigt 

skulle minska mycket kraftigt. En sådan utveckling är re

dan inledd. Därmed minskas också underlaget för pensione

ringens ekonomi till följd av minskade redareavgifter. 

Sj0manspensioneringens ekonomi beror vidare i hög grad av 

den framtida penningvärdesutveckl ingen, eftersom sjömans

pensionen är anknuten till basbeloppet. 

Den företagna femårsundersökningen ger vid handen att 

vid ett oförändrat penningvärde möjligheterna skulle 

vara gynnsamma att behålla nuvarande procentsats (0,8) 

för redareavgiften. Om penningvärdeförsämringen fortsätter 

får detta till följd att nuvarande nivå på redareavgiften 

ej kan behållas. Pensionsanstaltens fonder är placerade 

på sådant sätt att deras avkastnin~ ej håller jämna steg 

med penningvärdeförsämrin~en. En f0rsiktig beräkning kan 

ge vid handen att en höjning av redareavgiften bli nödvän

idig före mitten av 1980-talet.Utredningen finner sig dock 

inte böra gör~ någon annan bedömning än den som avser den 

kommande femårsperioden. Under denna tid torde såvitt nu 

kan bedömas någon förändring av redareavgiften icke vara 
erforderlig inom den närmaste framtiden. 
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Genom sänkningen av den allmänna pensionsåldern och den 

anpassning av sjömanspensioneringen som gjordes i anled

ning därav har pensionsanstaltens förpliktelser minskat 

i motsvarande mån och fått till följd att utgifterna för 

sjömanspensionssystemet blivit mindre än de eljest skulle 

ha blivit. Den utgiftsbesparing på omkring l miljon kronor 

arligen som uppkommit härigenom bör enligt utredningens 

uppfattning användas till en förbättring av sjömanspen

sionerna. Utredningens förslag om att en förlängd sjömans

pension skall kunna utgå till vissa utländska sjömän tar 

i anspråk en del av den gjorda besparingen. När det gäller 

fragan om hur de aktuella utländska sjömännens förlängda 

~ensioner påverkar sjömanspensioneringens ekonomi kan fast

slås att pensionernas antal är svårbestämbart. Utredningen 

bedömer att deras antal knappast vid varje tillfälle kom

mer att överstiga 100. Det obestämda antalet och den svår

bed0mda storleken av pensionerna utgör naturligen en svå

righet vid beräknandet av den framtida kostnaden. Utred

ningen har med en viss osäkerhetsmarginal uppskattat kost

naden till 0,5 miljoner kronor/år. I takt med att 1974 års 

lagstiftning om ArP för utländska sjömän får ökande verkan 

kommer förpliktelserna för pensionsanstalten att upphöra. 

Ett dkat antal ~onventioner om social trygghet verkar ock

sa i kostnadsminskande riktning. 

Aterstoden av utgiftsbesparingen i fonderna genom den all

männa pensionsålderns sänkning bör enligt utredningen 

lämpligen användas till en generell uppräkning av sjömans

pensionerna enligt 1972 års kungörelse. Besparingen får an

ses räcka till en uppräkning med fem procent och utred

ningen föreslår att så sker. 

Den nu fureslagna generella höjningen är ej avsedd att i 

normalfallet medföra någon ändring av pensionsanstaltens 

tidigare beslut enligt punkt 3 i övergångsbestämmelserna 

till 1972 års kungörelse om sjömanspension. 
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7 FONDFöRVALTNINGEN 

7.1 Nuvarande förvaltning f11~ 

Handelsflottans pensionsanstalts fondmedel förvaltas nu

mera av fondbyrån vid kammarkollegiet. I sambnad med en 

organisationsändring som trädde i kraft den 1 januari 

1973 överfördes fondbyrån och dess verksamhet frän stats

kontoret till kammarkollegiet. Fonden, som benämnes han

delsflottans pensionsanstalts placeringsfond, hade den l 

juli 1977 ett bokfört värde på omkring 193 miljoner kronor. 

Kungl Maj:t föreskrev i brev den 29 juni 1951 att fond

medlen skall placeras på sätt som gäller för försäkrings

fond jämlikt 274 §lagen (1948:433) om försäkringsrörelse. 

Enligt reglerna i nämnda paragraf är placering i obliga

tioner, som staten eller kommun utfärdat eller garanterar, 

tillåten. Vidare godtas obligationer, utfärdade av olika 

hypoteksinstitut m fl. Med obligationer jämställs av 

svensk bankinrättning utfärdade fordringsbevis dock med 

undantag för förlagsbevis. 'Aven skuldförbindelser med sä

kerhet genom inteckning i fastighet eller tomträtt är 

tillåtna. Inhemska och utländska värdepapper, som med hän
syn, till sin art och till den säkerhet de erbjuda kunna 

anses jä~förliga med några av de tidigare uppräknade och 

är således tillåtna som placeringsobjekt. Därutöver finns 

möjlighet till placering av högst tio procent av fondför
mögenheten på andra än de i paragrafen nämnda sätten. Pla

cering i aktier är dock ej tillåten. 

Handelsflottans pensionsanstalt anhöll i skrivelse den 5 

mars 1974 till chefen för kommunikationsdepartementet att 

föreskrifterna för placeringen av pensionsanstaltens 

fondmedel måtte få placeras på så sätt att hälften av 

tillgångarna får placeras i svenska börsnoterade aktier. 

Såsom skäl för den begärda ändringen åberopades bl a den 

högre avkastning som en placering i nominella värden ger 

ej uppväger den fortgående penningvärdesförsämringen. 
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Vidare har andra av de av kammarkollegiets fondbyrä ftr
va1tade fonderna - allmänna arvsfonden, kyrkofonden och 

~laceringsfonden för vissa donationsmedel (gemensamma 

placerinQsfonden) - möjlighet att placera del av fond

förmögenh~ten i svenska börsnoterade aktier. Kammarkolle

giet har hos Kungl Maj:t gjort framställan angående jtmk

ning av placeringsreglerna för de tre nämnda fonderna 

innebärande rätt att få använda högst hälften av respek

tive fonds behållning enligt senast fastställda balans

räkning till inköp av börsnoterade aktier. 

Handelsflottans pensionsanstalts framställan om ändring 

av placeringsreglerna har överlämnats till utredningen. 

7.2 Utredningen 

Enligt vad utredningen inledningsvis (3.4) anfört bör 

sjömanspensioneringen även fortsättningsvis regleras i 

författning i avvaktan på en övergång till en kollektiv

avtalsreglering. I ett sådant läge finns inte nu någon an

ledning att föreslå några mera avgörande förändringar så

vitt rör förvaltningen av handelsflottans pensionsanstalts 

fonder. Placeringen av fondmedlen får också ske på i stort 

sett samma sätt som andra motsvarande fonder, som förvaltas 

av kammarkollegiet. 

Frågan om placering av fondmedel de fonder som står under 
statlig förvaltning har utretts av 1968 års kapitalmark
nadsutredning. 

I sitt betänkande "Kapitalmarknaden i svensk ekonomi" 

(SOU 1978:11) har denna utredning om dessa fonder anfört 

bl a (s 727 f): 

Den placeringsverksamhet som utövas genom fonderna har begränsad 
betydelse från kapitalmarknadssynpunkt eftersom fondernas netto
placeringsbehov är ringa. Intresset fr~n sådan synpunkt ligger 
nännast i att verksamheten inte plötsligt läggs om radikalt, 
eftersom en sådan omläggning skulle kunna vålla störning på 
marknaden. 

6 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 84 



Prop. 1979/80: 84 82 

Med hänsyn till att fondernas placeringsregler är av begränsat 
intresse från kapitalmarknadssynpunkt är det knappast en uppgift 
för kapitalmarknadsutredningen att göra en översyn av dessa reg
ler. En detaljerad översyn av reglerna är emellertid enligt ut
redningens mening påkallad. Flertalet regler erbjuder en mängd 
olika placeringsmöjligheter. Det måste ifrågasättas ow. det är 
rimligt att fondmedlen skall kunna placeras på alla dessa olika 
sätt. Jet synes endast vara ägnat att skapa en onödigt vidlyftig 
administration inow. de olika fondförvaltande myndigheterna och 
styrelserna. 

Mot bakgrund härav vill utredningen särskilt ifrågasätta, om 
fondmedel bör få placeras i fastigheter och inteckningslån. Innan 
sådana placeringar sker skall fastighetens respektive inteckning
säkerhetens värde prövas. Vad inteckningslån beträffar skall en
ligt några regler tillses att inteckningen ligger inom viss andel 
av fastighetens taxeringsvärde. Enligt andra regler behövs det 
särskild värdering, eftersom inteckningen fär ligga inom viss an
del av fastiohetens uooskattade värde. Olika reqler anger olika 
andel stal (2/3, 3/4, 4/5 el ler 60 procent). l låneärenden.i torde 
det ofta krävas direkta kontakter mellan fondförvaltningen ocn -
enskilda låntagare. Uppgiften att hantera säkerheterna vilar på 
fondförvaltningarna. Motsvarande gäller de fall där fondmedel 
kan lånas ut mot vanlig lånerevers jämte annan säkerhet än pant
rätt i fast egendom. 

Som framgår av den tidigare gjorda redovisningen for fondernas 
placeringar har möjligheterna att placera i fastigheter, inteck
ningslån och reverslån inte utnyttjats i särskilt stor utsträck
ning och torde alltså inte spela så stor roll för fondernas ut
veckling. 

Enligt utredningens mening talar goda skäl för att placeringsmöj
ligheterna för flertalet fonder begränsas till obligationer, 
kommunlån och andra värdehandlingar av sådant slag som inte 
kräver särskild säkerhetsprövning i de enskilda fallen. Fondfor
valtningarna bör då alltid kunna bedrivas i organisatoriskt pch 
administrativt enkla fomrer, eftersom !'Ian slipper befatta sig med 
en mängd låneärenden, som ofta torde avse förhållandevis små be
lopp. Till jämförelse kan tas AP-fondens förvaltning. AP-fondens 
medel placeras främst i obligationer och liknande värdehandlingar. 
Kontakt med enskilda låntagare förekommer knappast i andra fall 
än vid beviljandet av kommunala reverslån. Fondförvaltningen be
drivs i enkla former. 

Beträffande aktieplacerin~ anför kapitalmarknadsutredninoet 
~ 

att önskemålen om en utvidgad rätt att placera fondmedel 

i aktier beror på att aktier antas lämna bättre avkastning 

än de värdehandlingar, vari placering i övrigt kan ske. 

Utredningen säger särskilt om handelsflottans pensionsan

stalts placeringsfonds möjlighet att placera i aktier. 
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i fråga om handelsflottans pensionsanstalts placerin~sfond, för 
vilken placeringsreglerna för livrörsäkringsfonderna nu är till
lämpl iga, bör de ändringar i dessa regler som utredningen före
slår i kapitlet om försäkringsbolagen gälla också för pensionsan
staltens fond. Andrinaarna består bl a i att den fria sektorn 
ökas fran 10 till 20 procent och att förbudet mot aktieplacering 
slopas inom den fria sektorn. fven pensionsanstaltens fond skulle 
alltså till högst 20 procent kunna placeras i aktier. 

Om vad kapitalmarknadsutredningen sålunda förordat genom

förs, innebär det att högst 20 procent av pensionsanstal

ens fond skulle kunna placeras i aktier. 

Sjömanspensionsutredningen finner det av kapitalmarknads

ut~ed"inren framlagda förslaget fullt tillräckligt för 

en friare placering av handelsflottans pensionsanstalts 

fonder och ansluter sig till detta. Sjömanspensionsutred

ningen lägger inte fram förslag till ändrade placerings

regler utan finner att ändringarna bör ske i samband med 

en allmän översyn av de av kammarkollegiet förvaltade 

fondernas placering. 

För det fall sjömanspensioneringen skulle läggas om och 

grundas på kollektivavtal blir läget självfallet annor

lunda. Den framtida fondbildning som skulle kunna komrra 

att ske inom ramen för en kollektivavtalsreglerad anord

ning skulle självfallet icke begränsas av andra regler 

ifråga om placering än de som gäller för sådana anordning

ar i allmänhet. övergångsvis finge naturligtvis de nuva

rande fonderna trygga intjänade pensionsrättigheter men 

en omprövning av placeringsreglerna kan inte uteslutas vid 

en omläggning av systemet till en kollektivavtalsreglerad 

sjömanspensionering. 
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8 ~DMINISTRATIONEN AV SJö~ANSPENSIONERI:IGEN 

Då en omläggning av sjömanspensionssystemet från att vara 

grundat pa lagstiftning till att ra sin grund i ett kollek

tivavtal kan komma att ske ino~ en inte alltför avlägsen 

framtid anser utredningen att nuvarande ad~inistration bör 

bibehållas. 

Vid en kollektivavtalslösning är en tänkbar möjlighet att 

administrationen av pensioner enligt äldre reglementen 

kvarblir i statlig regi. 

För det fall någon kollektivavtalslösning ej kommer till 

stånd inom rimlig tid bör frågan om sjömanspensioneringens 

administration tas upp till prövning. 

Utredningen vill i det sammanhanget peka på en del förhål

landen som kan få betydelse vid en framtida omläggnins av 

administrationen. 1967 års sjömanspensionskommitte fann 

att de tyngst vägande skälen för administration i statlig 

regi hängde samman med de äldre pensionsreglementena och 

de därpå grundade förpliktelserna. Enligt kommitten skulle 

verksamheten till en början efter genomförandet av nu gäl

lande 1972 års sjtmanspensionskungörelse domineras av det 

arbete som de äldre reglementena ger. I nuläget - 1978 -

är detta arbete fortfarande det dominerande. 

Utredningen finner det därför vara av vikt att den erfaren

het som finns samlad inom handelsflottans pensionsanstalt 

förblir intakt under ett antal år framöver. På sikt kan 

det emellertid visa sig att verksamheten medför så ringa 

arbetsbelast~ing att en fristående organisation framstår 

som obehövlig. De av utredningen föreslagna möjligheterna 

att avlösa pension mot ett engångsbelopp - om det genom

föres - torde minska arbetsbelastningen i viss utsträck

ning. övriga av utredningen framlagda förslag kan å andra 

sidan inte antas öka arbetsbelastningen i någon större 

utsträckning. 
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Om sjömanspensioneringen skall knytas till en större be

fintlig statlig myndighet torde antingen statens personal

pensionsverk eller riksförsäkringsverket böra komma ifraga. 

Jm riksf~rsäkringsverket anförtros uppgiften torde böra 

uvervägas att delegera huvuddelen av arbetsuppgifterna 

till försäkringskassan i Söteborg. 

Statens personalpensionsverk är enligt sin instruktion 

(1965:641) central ftirvaltningsmyndighet för ärenden röran

de den statliga personalpensioneringen och därmed samman

hängande frågor. Verket har också att i lämpliga former 

samarbeta med andra organ för statlig eller icke-statlig 

pensionering. 

Vad betr~ffar riksförsäkringsverket och försäkringskassan 

i Goteborg finns fUljande att nämna. Oebitering och upp

b0rd av redareavgifter handhas av riksförsäkringsverket 

enligt lagen (1968:612) om redareavgift för sjöfolks pen

sionering. Pensionspoäng fcr sjömän, som är anställda pä 

svenska handelsfartyg utan att vara bosatta eller mantals

skrivna i Sverige, registreras hos Göteborgs allmänna för

säkringskassa. ~tländsk sjbman, som utan att vara bosatt 

här i riket har tjänat in tilläggspension genom anställ

ning ombord på svenskt handelsfartyg, skall göra sin an

sökan om pension (ej sjömanspension) hos samma försäkrings

kassa. 

För bedö~ande av ovannämnda två alternativ bör också 

nämnas att centrala sjömansregistret vid sjömansförmed-

1ingen i Göteborg i samband med sj0manspensioneringen har 

hand om fortlöpande registrering av bl a sjötid och pen

sionsgrunaande lön samt sammanställning av dylika upp

gifter i sjötjänstutdrag vid aktuella sjömanspensionsfall. 

Vidare skall nämnas att sjömansskattekontoret är beläget 

i Göteborg samt att lokala skattemyndigheten därstädes 

bestämmer den pensionsgrundand~ inkomsten för utländska 

sjamän, som är anställda pä svenska handelsfartyg. 

ifo v u d r,, o t i v e t fo r e n 1 o k a 1 i s e r i n g t i 1 1 G ö t e b o r g ä r a t t d e t 
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beh0vs ett nära samarbete mellan det administrerande or

ganet för sjcimanspensioneringen, å ena sidan, och sj0mans

registret och sjomansskattekontoret, a den andra sidan 

samt med fGrsäkringskassan på samma plats. 

Utredningen anser därför att övervägande skäl talar for 

att Kiksforsäkrinssverket och Göteborgs allmänna försäk

ringskassa utgör ett realistiskt alternativ - om en kol

lektivavtalsgrundad pensionsinrättning ej kommer till 

stånd - till handelsflottans µensionsanstalt. Vad beträffar 

statens personalpensionverk är detta verks verksamhet i 

forsta hand inriktad pl pensionsförhållanden rörande an

ställda i statlig tjänst och får ur bl a denna synpunkt 

st~ tillbaka för riksförsäkringsverket. 
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Stlll'kholm di:n 2 .i11ni 1977 

Till Ri:gcringcn t Kn111111unikat innsdcrarll'mentet \ 

Kungi!rel-.en tim sjil111an-.pension tSFS 1972:-112) triidde i kraft den I juli 
1972. l'.nligt kungöreben fordras för ri1tt till sjö111anspension all sjömannen 
under viss min<;ta tid mi:llan .\0 iir och 60 är tjiinstgjon s<isom manskap i 
svenskt handelsfartyg i utrikes fart. Tjiinstgöring som befal ger ej rension 
men kan i hegriinsad uhtriickning i1hnopas som k valifikationstid. 

Det nya rensionssy-.;temet triiddc omedelbart i full funktion. Det hL'tyder 
att iivcn tid fore den I juli 1972 kan ge sji>mansrcmion enligt kungörelsen. 

Siidan tid iir tid unlkr vilken sjömannen varit p~imiinstrad svenskt han
delsfartyg för utrii..:c-. fart. L:rplysning om s;idan tid liimnas av sjörnansre

gistret. 
Tid fr. o. m. den I juli 1972 iir tid under vilken sji!mannen betalat sjö

mansskatt. l!rrly.;ning om s;idan tid liimnas av sjömansskattekontorct. 
L!rrlysningarna fr;\n sjömansregistn:t Wrnnas siirskilt i varje iirende om 

sjörnansren-.ion. 
Uprlysningarna fr;·111 sji>mansskattekontoret liimnas siivitt avser tid 

fr. o. m. kalcnderiiret 197-1 genom att kontoret till pensionsanstalten iiver
himnar med hj;ilr <IV ADH urrr;ittade listor iiver allt sjiifolk i äldern 30-()\l 
{ir som under kalender:·in:t betalat sjömansskatt. 

Listorna iir liinga och urrtar i regel nio A-1-piirmar. Uppgifterna for ett 
visst <ir urrhör för-.t efter 35 i1r att ha betydelse fi.>r rensioneringen. Först 
dit uprn{1r de yngsta sjiimiinnen i materialet 65 iirs itlder. df1 riitt till 
sjiimansrension upphör. 

Pensionsanstaltt:'n kommer diirfor si1 sm{iningom att belastas med drygt 
300 i\4-piirmar med ma eller mindre aktuella uppgifter om .sjöfolkets 
sjömansskatt. 

Det kommer all ta plah. 
I varje iirende kommer i n:gd ett stort antal piirmar all hchöva undersö

kas. dock högst 35 piirmar. 
Det hlir orraktiskt. 
Pensionsanstaltcn har Lliirfilr under hand fiireslagit riksskatteverket att 

uppgifterna i fortsiittningen skall liimna-. i form av mikrofilm. Sil smiining
om skall uprgifh~rna sammanstiillas per fem;°irsperioder. sii att normalt 
undersökning rörande sjiimansskattetid kan begriinsas till fem eller sex 
femiirsrullar. l.iisapparaten skall vara sii beskaffad att kopior av uppgif
terna skall kunna tagas för pensionsanstallens akt lH.:h för att delge si>kan
dena underlaget för deras rensioner. 

Riksskatteverket har under hand sagt att detta hör kunna ordnas och att 
det ocksit ur dess synpunkter iir bra. 

Samtidigt har riksskatleverket tagit upp ett annat problem. 
Som framgär av vad ovan sagts iir del bara materialet fr. o. m. 197-1 som 

riksskatteverket har kunnat leverera fullstiindigt till pensionsanstalten. För 
kalenderåret 1973 har motsvarande listor överlämnats. De omfattar dock ej 
utliinningar. 

För andra halvåret 1972 har inga listor kunnat uppriittas.Sjilmansskatte
kontoret mäste diirfor i varje iircnde. diir seglation under det halvftrct siivitt 
avser den pensionssökande iir tiinkhar. granska sitt mycket omfattande 
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grundn1aterial fiir all se efter om den som siiker rensillll har betalat 
sjiimansskatt under halviiret. 

[klia ;trbete iir mycket betungande fiir sjiimansskattekl•ntoret. Svarig
hetL'rna kan anlas iika med i11-en .. \nnu i mer ;in .~O iir kan tiinkas att 
pensionssiikamle iiga tillgodoritkna sjumansskatlL'lid int.iiinad 11nd.:r andra 
halv;"trel 1972 .:ller. av ulHinning. iir 197'. Fkrtakt av den mt·d grundrna
IL'rialct fiirtrogna personakn lord.: dessfiirinnan ha slutat sin tjiinst. Diirtill 
kommer atl d.:t ifritgavarande grundmaterialel under hela denna mn iin 30-
ilriga tid mi'tst.: h;'tllas viil ordnat och bttillgiingligt fiir personakn. 

ArislL'n p .. i datalistor fi.ir den ifriiga\'arande lidspl:riod.:n har sitlund;t 
skapat ett alltmer viixandc praktiskt problem. 

En liisning av detta problem kan fiirdalla vara ;tll nu. i .:lfrrhand. 
överföra rekvanta delar av grundmatnialet pii datalistor. Enligt sjiiman'>
skattckonloret iir detta emellertid inte mlijligl till rimlig kostnad. Risk 
linnes oebii för felaktigheter vid det monotona arhl:let att övl:rfi\ra urp
gifter fri111 grumlmatcrialct till datalistor. 

Efter samrild med sjiimansskallekontorct far pcnsillll~anstalten foresla 
den praktiska lösningen. all regering.:n medger att - liksom fallet iir fiir 
seglation före den I juli 1972 - miinstringstid under l.kn ifrilgavarande 
tidsperioden far riiknas som sjiimansskatt.:tid. 

SjiimansskattL'lid beriiknas i en del fall iiven fiir tid en sjöman iir anstiilld 
utan att vara miinstrad ombord. t. ex. vid ved..:rlags- tll:h scmt·sterlcdighl'l. 
En sjömans sjömaföskattetid under ett kalcndedr fa diirfi.ir regelmiissigt 
Hingn: iin hans miinstringstid. En undersi.ikning tyder pii att sjömansskattt·
tiden genomsnittligt motsvarar miinstringstidl:n ökad ml:d 2.'i '-'i·. Vid tillgo
doriiknande av miinstringstid under den ifrilgavarande tidsperiodl:n 
1972-1973 som sjiimansskalletid hiir diirfiir - efter direktionens hed(i
mande i varje siirskilt fall - den miinstrade tiden ök.is med hiigst 2.'i '.;. 

Under iiheropandc av det anförda far pensionsanstaltl.'n hernstiilla. att 
regeringen mi'1tte medgiva all mönstringsti<l i svenskt handelsfartyg under 
tidsperioden den I juli- 31 decemher 1972 eller fiir utHinning den I juli 
1972-> I december 197>. ökad med högst 25 ''-;.för i pcnsionsiiremk riikn;1s 
som sjömansskattclid. 

I beslutet om denna framstiillning har deltagit G Lindencrnna. ordföran
tk. Gunnar Karlsson. vi1:e ordförande. 0 Tell. ledamot. och C Ci Gyllen
haal. direktör och ledamot. 

C (j Gyllenhaal 
pensionsanstaltens direktör 
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/Ji/11g<1 3 

Stockholm den h .iuni 11171! 

Till Regeringen ( Komrnunikat i11nsdepartementet I 

Ar I 941l riirl·slog Kungl. Maj:! riksdagen all livhiitsrnän. anstiillda hos 
Svenska siillskapet for riiddning av skeppshrutne !Sjiiriiddningssiillskapetl. 
skulle pensioneras gennrn HPA:s försorg I 1946 iir-; statsverkspniposition. 
tolfte huvudtiteln. punkt 17). Enligt fiirslagel. som godkiimks av riksdagen 
och intogs i ett <1vtal av den 17 april 11146 mcll<tn pensionsanstaltl·n och 
Sjiir;iddningssälhkapct. hiir:jade pensionerna utg<1 tidigast vid till i1rs i'tldcr 
och var livsvariga. En avgift utgick mol svarande 10'; av livb<itsmannens 
hin. Diira\' fick Siillskapel uttaga högst sex tionddar av livhittsmannen. Ett 
statsbidrag bmnadl·s. motsvarande '.i' i av lönen. 

I samband med all 1944 t1rs reglemente för pensi1111sanstalten ersattes av 
1%1 i1rs reglemente hemyndigade Kungl. Maj:t HP/\ all triiffi.1 nytt avtal 
med Sjiiriiddnings<.;iillskapet i enlighet med förslag som fnm1lagts i prop. nr 
80 till 1%1 iirs riksdag. Avtal sliits mellan Siillskapet od1 HPA den 16juni 
1%1 och tri.idde i kraft den I juli 1%1. 

(ienom detta avtal omlade~ pensioneringen av livhi\tsmän pii siidant siilt 
att den i viisentliga avseenden liknade systemet i 1961 [1rs reglemente. 
Pensionerna hlev sälunda temporiira. dvs. upphiirande vid 67 {1r. men 
började tidigast vid 60 iirs iilder. Storleken av pensionen herodde p{t 
livb~itsmans tjiinstetid och pensionsgivande liin. Siillskapet betalade HPA 
tre procent av livbittsmanm:ns lön. Statsbidrag utgick i form av etl en
g;\ngsbidrag om 240 000 kr. 

Sjöriiddningssiillskapet har den 20 november 1978 hos H PA hemstiillt 
om överliiggningar med Hl'A:s direktion rörande giillande avtal om pensio
neringen av Siillskarets livh{1tsmiin. Siisom skäl for si\dana överhlggningar 
anförde Silllskapet all det fann att avtalet numera ej motsvarar dagens 
kr<t\'. 

Direktionen delar Siillskapets uppfattning all nu giillande avtal om pen
sioneringen av Siillskapets livb{1tsmiin är föråldrat. Som niimnts bygger 
avtalet huvudsakligen p<'t de principer som lt1g till grund för 1961 :°irs 
regkmente för pensinnsanstaltcn. Delta reglemente har iir 1972 ersatts 
med nya regler om väsentligt lörhiittrade pensioner for pensionsanstaltens 
pensionstagarc i övrigt. 

Den tjiinst som Siillskapets livbiitsmiin utför iir i mycket jiimförlig med 
tjiinst i h;111Jelsllottan. Det iir därför enligt direktionens mening skiiligt all 
livbiihmiinnen tillerkiinnes pensionsformi\ner likartade med dem som en
ligt nu giillande regler utgär till yrkes\iömiin i handelsllottan. 

Direktionen har l[ttit inom pensionsanstalten uppriitta en tabl[i över de 
livbi:itsmiin. som skulle heröras av en sädan reform. ut visande hl. a. de 
pensioner som vid nu giillande hashclopp kan tiinkas bli intjiinta av dem 
Wi/aga A >. 1 S;h-itt framgiir av tahli:in synes den itrliga utgiften för pen
sioner itt livhiitsmän normalt hli hegränsad till mellan 6000tl och 10001111 kr. 
Eventuella avgångar ur Siillskapets tjiinst eller dödsfall före 65 1671 iir 
kommer att minska de angivna belopren. 

Kostnaderna för pensioneringen av livbåtsmii.nnen iir sä ringa m:h Säll
skapets verksamhet av si\ stort värde for sjöfarten och samhiillet i övrigt all 

' Bila~an h~ir utc~lutcn. 
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det synes fiiga p;lkallat att ;lliigga detta att betala bidrag till prnsioncrings
kostnaden. Din::ktionen har under hand erfarit att Sveriges redarefiirening 
och Rederiföreningen för mindre fartyg inte har niigot att erinra hiiremot. 

Med den angivna utg;lng~punkten ifriigasiitter direktillllen om friigan Pm 

livh;itsmiinnens pensionering framdeles hi!r regleras genom avtal. Naturli
gare synes vara att i stiillct genom iindring av 1972 ärs kungi!relse om 
sjömanspension libtiilla tjiinst som livbiltsman hos Siillskapet med sji!
mansskattetid for manskap. 

Direktionen vill i detta sammanhang umlerstryka att den inte haft anled
ning att i detta sammanhang iiven·iiga huruvida tiWimpningsomniJet för 
JlJ72 iirs pensionskungörelse bör vidgas till att omfatta iiven andra perso
nalkateµorier. Enligt direktionens mening intar livhiitsrniinnen i foreva
rande avseende en siirstiillning diirfiir att deras pensionerinµ sedan liinµe 
omhiinderhas av pensionsanstalten. 

Under {iberopamlc av vad si1lunda anförts for direktionen anhi11la att 
regeringen mittte hita fiiranstalt;i om iindring av kungiirelsen den 2 juni 
l'J72 om sjiirnanspension tSrs 1972: 412l p;\ siitt ovan angivits. s.i att med 
sjörnansskattctid som manskap likstiillcs tid under vilken sjiiman varit 
ansrnlld siisom livhätsman hos Sjilriiddningssiillskapct iivensom i anslut
ning diirtill att Siillskaret miitte hcl'rias frt111 skyldighet att betala redarcav
gift. 

I handliiggning av detta iirende har deltagit (_j Lindcncrona. mdföramlc. 
G Karlsson. vice ordfiirande. N Grcnander och L Tygesen. ledamot rc
spektivl' ersiittare. samt C G Gyllenhaal. ledamot och rensionsanstaltens 
direktör. Samräd har undcrhand skett med ledamoten 0 Tel I. vilken anslu
tit sig till direktionens uppfattning i friigan. 

G Lindcncrona 
C G Ciyllcnhaal 
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Jiilu.1.:11../ 

Sammanställning av remissyttranden 

Allmänna synpunkter 

lktänkandet har mottagits positivt av det överviigamk antalet n:missin
stanser. Vissa instanser iir dock kritiska mot en del av Ulredningcns förslag 
och anser att andra. mer angeliigna reformförslag biir genomföras. 

Förslagen i hctiinkandet tillstyrks helt av .1jiif{1rr.1110/itisku 11tred11i11ge11 
( 1977: 05). S1·ensku .1ji!f(1/k.l:fl'irh1111det och Sl'crige.1 redur1:fi"ireni11g. Sjii
folksförbundet framhåller att förslagen inte fullt ut tillgodoser de krav 
förbundet stiillde upp i en skrivelse till kommunikationsdepartemenlet i 
oktnber 1974. Förbundets representant i utredningen ansiig det iindock 
möjligt att ställa sig bakom dessa utan reservation. Även rik.1.fiirsiikri11gs-
1·aket redovisar en positiv grundinstiillning. Fiirsiikri11gsi11spektio11rn . . 1t11-

tc11.1 per.1·onal11e11sion.11·erk och RedNifi'irc11i11ge11.fi'ir mindre ,lill"tyg fiirkla
rar alt de. borlsett frän en mindre detalj. inte har niigot att erinra mot 
innehållet i betänkandet. 

RRV menar att det numera saknas behov av en siirskild sjömanspensio
nering. Det bör därför inte fattas några beslut om nya förpliktelser frfm 
statens sida. Utredningsförslagen kan enligt RRV innebära nya hinder fiir 
att framdeles slopa sjömans pensioneringen eller övcri"öra den lill kollektiv
avtal. 

Kritik mot innehållet i betänkandet förs ocksä fram av .1)<'ifi1rt.1Terket och 
direktören.fi'ir HPA. Dt:n senare tar i sitt omfångsrika yttrande upp iiven en 
rad frägor som inte har behandlats i betänkandet. N{1gra av dessa. som rör 
samordning med befälspensioner och förbättringar av vissa äldre befiils
pensioner. aktualiseras också av .\jiihejiilets pcnsionskassa resp. S1·e11.1·ka 
maskinbefii/.1:f('irhufl(f et. 

2 Behovet a\• en fortsatt sjömanspensionering 

S:iöfarts1·erket: Så länge inte utredningens material kompletteras med 
hälsoundersökningar och med de uppgifter om hiilsoförhållanden som 
finns tillgiingliga i HPA: s arkiv. måste det förutsiittas att enkiitundersi.ik
ningens resultat iir riktiga. dvs. att sjukdomsfrekvcnsen och arbetslöshets
frekvensen är högre bland sjömän över 55 är än bland de nesta andra 
yrkesgrupper i samma ålder. Det måste alltså förutsättas att sociala skäl 
talar för att en sjömanspensionering med möjlighet till pensionsuttag frän 
.5.5 ärs ålder bör bibehållas. Då utredningen ifrågasätter det sociala behovet 
av en sjömanspensionering, kan det anföras att framför allt de utvidgade 
möjligheterna till förtidspension alternativt delpension från 60 i\rs f1lder 
kan ha minskat behovet av sjömanspension nf1got för dem som fyllt nO är. 

Senast i det ovan återgivna departementsehefsuttalandet frän år 1972 har 
det förutsatts. att pensionsnivån skulle läggas så. all full pension vid .55 ~1r 
gav ett väsentligt bidrag till försörjningen men först vid högre illder gav en 
godtagbar försörjning. Det betyder att ilandgångna sjömän förutsattes 
komplettera sin sjömanspension med inkomster av annat slag. dvs. in
komst av anställning. Utredningens slutsats I sid. 31 ). att det kan ifrt1gasät-
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tas om enbart sn<.:iala skiil motiven1r ett hibehiillandc av sj<imanspcnsi,u1.:
ringen bland annat emedan en del av pensionstagarna t"iirviirvsarhetar i 
lanu. innebiir säledcs i den delen. att det su<.:iala helwvet av en sjlimans
pensionering if6\gasiilh emellan denna fungerar som det var avsett. Utred
ningen har inte visat hur hiiga inkomster de ilandgi111gna sjiimiinnen har. 
Tills vidare ffir det diirfiir förutsiittas att det finns ett SlJ<.:ialt helm\ a\· 
sjömanspension iiven för dem som ftitt anstiillning i land. Diirenwt kan 
medges att de so<.:iala skiilen for en sji.imanspensiunerinµ iir svagare fi.ir 
dem som fortsätter i sjömansyrket. Här finns ni\rmas\ 1.kl s\\iih:t for prn
siunsriitt. att sjiimanskollektivet under ett antal tir har tjiinat in en ri1tt till 
pension genlll11 att arbeta f(ir en lön. som annars kunde ha varit hiigre. 

Sjöfartsverket instiimmer i att hehuvet av att fa en stahil kitr av goda 
sjömiin utgör ett skiil för att hehälla en sjlimanspensionering. 

f<R.\/: De stora föriindringarna inom -;o<.:ialförsiikringsomriidet - siinkt 
pensionsålder. reformen om deltidspension o<.:h biittre möjligheter att fii 
förtidspension p. g. a. arbetsmarknadsmiissiga skiil - talar enligt RRV:s 
mening för att hehoven av en siirskild sjlimanspensitlnering numera sak
nas. Alltjiilnt finns dock mi.~jligheten för de avtahslutande parterna att 
överenskomma om ett rensiunssystem som kompletterar gällande obliga
toriskt system. Enligt RRV:s hediimning hör 1.Hlrför heslut fattas om att 
nya förpliktelser från statens sida inte uppkommer friin viss tidpunkt. 

De av utredningen nu föreslagna föriindringama kan enligt RRV:s me
ning innebiira nya hinder för att sjömanspensioneringen framdeles slopas 
eller iivergår till att vara grundad p;i kollektivavtal. 

3 Sjömanspensioneringens framtida utformning. Lag eller kollek
tivavtal'! 

S)i~ftll"tH'er/.:.ct: Sjöfartsverkct har intet att erinra mot :.itt sjömanspcn
sioneringen fors över friln lag till kollektivavtal. om enighet om ett avtal 
kan uppnäs. Med hänsyn till den fondering for att trygga framtida pen
sionsuthetalningar. som torde bli nödvändig om statens befattning med 
pensioneringen upphör. kan det dock ifrilgasiittas om inte alternativet med 
kollektivavtal hlir dyrare for sjöfarlsnäringcn till en hörjan. Enligt verkets 
uppfattning hör dock, säsom framg<'lr nedan i avsnittet om sjiimanspen
sioneringens ekonomi. nilgot slags avsättningar for framtiden göras oavsett 
om pcnsionssystemet grundas rå förl"attning eller pä kollektivavtal. 

Verket instämmer i vad utredningen anfört om de ekonomiska ansvars
förhi'1llandena vid en framtida omliiggning av systemet. utom i uttalandet 
att det far hli parternas sak att överenskomma om hur pensionsförmånerna 
skall tryggas. Om staten överläter ansvaret for en Sll<.:ialt motiverad pen
sionering till kollektivavtalsparterna. bör staten se till att verksamheten 
laggs upp pä ett sätt som allmiint godtas for !ryggande av pensionsutfiis
tclser. 

J>irektiiren fiJr HPA: - - - Svaret på den frågan iir för mig helt klart: 
Visst kan sjömanspensioneringen hli kollektivavtalsgrundad men under tre 
förutsättningar: 

a. att staten fortsätter att vara pensioneringens garant. 
b. att staten fortsätter att uppbära redarcavgifterna. 
c. att staten fortsätter att bokföra pensionsgrundande tid. 

De fyra faktorer för vilka nu redogjorts - de speciella intjänandereg-



Prop. 1979/80: 84 

lerna. ovissheten om sjöfolkets seglationsvanor. konjunkturkiinsligheten 
hos sjöfarten och renningvänlcts fall -- framtvingar var för sig betydande 
fondbildning. om statens garanti försvinner. Kan verkligen någon tro att 
redarna skall vara i stfmd att bygga urp så stora fonder att de kan ersätta 
statens garanti'.' Jag kan det ej. 

De tvft övriga omständigheter. som enligt min mening rniiste anses 
utgöra förutsiittningar för ett kollektivavtalsgrundat system - att staten 
även i fortsättningen uppbiir redareavgifterna och bokför pensionsgrun
dande tid - :ir naturligtvis av långt mindre vikt ;in den statliga garantin. 
Det tycks mig emellertid föga rimligt att ersiitta nuvarande osedvanligt 
smidiga. ändamfösenliga m:h billiga metoder för denna uppbörd och bokfö
ring med metoder som måste bli betydligt mer tungrodda, omständliga och 
kostsamma. 

Mina slutsatser av vad jag sagt under närmast föreg;lcnde avsnitt iir 
följande: 

Ett pensionssystem. liknande det nuvarande men utan statlig garanti. 
g~ir ej att genomföra. 

Med statlig garanti men utan statlig uppbörd av avgifter och bokföring av 
tid kan ett si\dant system visserligen genomföras. men det bleve betydligt 
mer tungrott ~)ch dyrt än vad nu är fallet. 

Sjöfarten har mänga pålagor och redareavgiften ;ir en av de minst be
tungande. Det synes mig emellertid både rimligt och rationellt att staten nu 
återtar fulla ansvaret för den särskilda sjömanspensioneringen genom att i 
fortsättningen bekosta pensioneringen och dess administration. Några 
traktatmässiga hinder för ett sädant stöd till sjöfarten existerar knappast. 
Prohlemet om fondernas placering skulle därmed också vara ur vägen. 
Följaktligen bör redareavgiften avskaffas. 

!:ijiij(trtspoliti.1ka utredningen: - - - Samtidigt vill sjöfartspolitiska ut
redningen understryka att den finner det naturligt att det sker en omlägg
ning av sjömanspensioneringen innebärande att denna i fortsättningen 
grundas på kollektivavtal i stället för författning. 

4 Pension till utländska sjömän bosatta utanför Sverige 

Rik.~ti"irsiikring.nwket: Utredningens förslag till förfottningsändring är 
alltför långtgiiende enligt riksförsäkringsverkets mening. dä avsikten med 
bestämmelsen endast iir att öppna möjlighet för ett litet antal uthindska 
sjömän med speciella förhållanden att erhi'1lla en grundtrygghet. Riksför
siikringsverket anser att det hegriinsade syftet hättre tillgodoses genom en 
ändring i 8 ~ kungörelsen av den lydelse som framgår av bilaga. 

Om särskilda skiil föranleder det. for rcnsitinsanstalten tillerkiinna sjii
man sji\manspension iiven tim riitt till pension ej föreligger enligt denna 
kungörelse eller bestiimma pensionen till högre belopp iin som fiiljer av 4 * 
forsla 01.:h andra sty1.:kena.) 01.:h 6~~. 



Prop. 1979/80: 84 94 

fi'irl'sl11g1•11 /.1dc/.\c: 

I'<' 11.1 ic >nsa ns I 11 /11·11 filr I i/11· rkii 111111 

111/iinds/, .1ji11111111 . . 1'11111 t'.i i1r hc!si/fl i 
S1·,·rig1·. siii111c111s1l1'11sic111 iiren Ji1r 
tid ./i'iin C1d1 111c·d clc·n 111li1111d '11111 
.f.\'lla f>5 dr 11/l'd hl'i"f'I' sc1111 til/.1a111-
111a11.1· llll'd 1111111111 f'1'111·io11s/i'im11i11 
hiig.11 111C11.1·1.,1u1r fi1lk111•11sio11 jii1111c 
/Jt'll.1io11s1ill.1koll . 

. \j1•lill'l.11't'rk1·1: Sjiifarhverkct tillstyrker utredningens förslag. 

I författningstexten har fiirslaget endast markcrah genom det fon:slagna 
till:igget i R ~. att HPA. om siirskilda skal fiiranleder det. far tillerkiinna 
sjiiman ".iilmanspension till högre hehipp ··eller fiir Hingre tid" iin som 
fiil_icr av 4 *första och andra styckena. 5 1.H.:h fJ **· Hiircmot kan for det 
första inviindas. <1tl "eller fiir liingrc tid .. liicks redan av den hitLillsvarande 
formuleringen "tillerkiinna o;jiiman sjiimanspen-;ion iivcn om riitt till pt:n
sion ej förcliggt:r enligt denna kungört:lse ... Fiir det andra siiger formuk
ringcn niistan ingenting om vilka fall som avses. Sjiifartsvcrket ansluter sig 
till Jet fiirslag till formulering som framlagts i riksförsiikringsverkets ytt
rande. 

f)irckriin•n fi'ir llPA: Utredningen siiger i hctiinkandct att den finner det 
angeläget att utländsk, ej i Sverige bosatt -;jöman. snm bng tid seglat i 
svenska skepp, även efter 6:' ilrs ;°lider skall fii en grundtrygghet inom den 
sven~ka pensioneringen. dvs. högst folkrension jiimte pensionstillskott. 

Nftgon undersökning av hur milnga utlänningar som kan behöva s{1dan 
förli1ngd pension har utredningen ej gjort. 

Till en början vill jag framh{tlla, att iiven en svensk sjöman torde höra fii 
samma förmån som utländsk sjiiman om förh<.illandena i övrigt iir lika. 

Vidare tycks det mig angeliigct att det unuersöks om inte fasta regler 
skulle kunna giilla. exempelvis att rcnsionsbcriittigadc bosatta i vissa 
liinder fiir möjlighet att viilja mellan tcmporiir och livsvarig sjömanspen
sion. Dii skulle den vanskliga behovsprövningen kunna undvikas Ol'h stor
leken av pensionen bleve iiven efter fyllda 65 {tr beroende på hur l<ingc han 
eller hon tjänstgjtirt i den wenska handdsnottan. 

Innan beslut i frågan fattas synes en niirmare undersökning höra göras 
av det behov. som föreligger. och de siirskilda svärighcter som kan urpstil 
vid avpassande av den livsvariga pensionens storlek och dess utbetalning. 

RR\': Utredningen filreslllr ökad grundtrygghet för utliindska sjiirnän 
som fyllt 65 ilr genom iindring av kvalificcringsreglcrna for folkpension. 

RRV ifri\gasiitter om en iindring av nuvarande regler för kvalificering till 
folkpension i princir inte även berör andra grupper än sjömiin. Utredning
en har inte belyst denna fråga och KRY kan diirför inte tillstyrka en 
foriindring på presenterat underlag. 

RS\': Enligt utredningens förslag kan de sjömän. som inte har en sam
manlagd pension motsvarande svensk folkpension jiimte rensionstillskott 
beviljas sjömanspension iiven efter fyllda 65 i\r. D..:n pensionen beskattas 
enligt punkt 2 av anvisningarna till 53 * kommunalskattelagen t Kl.) i 
Sverige. I de dubbelbeskattningsavtal som finns mellan Sverige och olika 
liinder har beskattningsriitten av ifrfigavarandc pension oftast lagts rft 
hemvist staten. 
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RSV vill fösta uppm;irksamheten r<i all i de fall beskattning ska i 
Sverige extra avdrag för folkpensinniirer enligt 50 ~ 2 mom. KL inte k1H11-
mer att kunna tilliimpas pii dem som far förlängd sjöman~pension. De 
sjömiin som beviljas sjömanspension iiven d"ter fyllda 65 iir iir i nnrmalfal
h:t inte bosatta i Sverige. De kommer dii inte hdler alt f;i extra avdrag s11m 
folkpensioniir. 

Dessa personer far allhii betala skall pii en inkomst som kanske helt 
eller till viss del skulle undgi1tt beskattning om de varit bosatta i Sverige. 

5 lJtbyte a\' sji1manspension mol engangsbelopp 

UtrcJningens förslag tillstyrks av riksfiirsiikri11g11·1·r/..1·1 1H.:h .1jr"ifilrl.1T1'r

/..l'/. 

Diff/..tiin·11 .fi"ir H l' A: I allt viisent ligt delar .iag utredningens uppfattning 
p{i denna punkt. 

Vid bedömning av frilgan torde en avviigning höra göras mellan {1 ena 
sidan en pensionshcriittigads intresse av all fa pension s11m iirlig pension, 
iiven om heluppct iir litet. och ii andra sidan staten\ intresse av att inte 
hesviiras med en massa smiipensioner. Fl:irvid hör dock framhfallas. alt 
hesviirel och kostnaden för smilpensionerna inte iir siirskilt omfattande 
sedan dessa viil beviljats. Datamaskinecntralen för administrativ databe
handling I DAF A ), som sköter utbetalningen. betingar sig för niirvarandc 
52 öre per uthetalning jämte en mycket ringa licensavgift. HPA: s arbete 
med dessa pensioner är s~i litet att det kan anses fiirsumhart men en massa 
pensioner pit ett par tre hundralappar om ilret skall HPA ändf1 inte behöva 
betala ut. 

Erfarenheten inom pensionsanstalten pekar pä att även förhållandevis 
smf1 pensioncr. som givctvis spelar en marginell roll för pensionstagarens 
försörjning. iindii har förvånande stor betydelse för pensionstagarens eko
nomi. Gränsen tycks mig diitfor höra siittas niigot Higre iin vad utredningen 
f,·ireslagit eller till en tredjedel av basbeloppet i sliillet fört ill hiilflen diirav. 

I kronor räknat skulle del nu göra 4 .~67 kr. i stiillct för 6 .550 kr. Utbyte 
bör ej heller ske. i fall där itrsheloppel skulle iiverstiga 8 r.·;. av hasheloppet. 
dvs. i dagens läge I 048 kr. 

Betriiffande miijlighet för pcnsionstagare att niir siirskilda skiil föreligger 
fii sin pension ut hytt mot ett kapitalhelopp iir jag ganska tveksam. 

I och för sig synes det tilltalande att en pensionstagarc. som har behov 
av kontanter fi.ir att skaffa bostad eller ny verksamhet. skulle kunna byta ut 
sin pensionsrätt mot ett kontant kapitalbelopp. 

Redan nu föreligger det s:'tdan miijlighet för pcnsionshcriittigade med riitt 
till tjiinstepension i hefiilsklass enligt reglcrna i 1944 iirs reglemente. Vill
kor hllrfor är bl. a. att de ej har fyllt 5:'i f1r. N<tgon kännedom om dessa 
utbyten ur de pensionsbcrättigades synpunkter varit fördelaktiga eller ej 
har de inom HPA tjänstgörande inte men diircmol en allmiin känsla av att 
utbytc inte sällan knappast blev sä bra som den pensionsberättigadc tiinkt 
sig. Redan avhriinningen i preliminiir inkomstskal! iir ganska ansenlig men 
dessutom troligen riitt ofta i underkant med kvarskatt i slutet på följande år 
:;om följd. Dessutom iir ornräkningsreglcrna ganska ofördelaktiga för de 
pensionsheriittigade. 

Den priivning av siirskilda skäl. som utredningen förutsiittcr. kan tyvärr 
befaras bli antingen för summarisk eller för betungandc. Sådan prövning ar 
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lilcl friimmandc for HPA:s hi11illwarandi.: Yerks;1111h..:t. s11m ju hcsL1r i all 
µ..: s.iiirniinni.:11 deras riill nd1 inti.: all pröva 1kras hi.:h1l\·. 

Innan l'riigan om di.:nna del avgiirs. syni.:s mig i.:n slickpnl\''iundcrsiikning 
av verkningarna av utbyte av tjiinst..:pen-,i11nsriitt i hd'<ilskl;iss hiira giira\. 

F1ir.1iikri11gsi11.1p1·/,.1io11l'11: Utredningen har filreslagit all i \ issa fall skall 
enµ<ingshelopp utbetalas i stidlet for pension. I l'iirslagl't orn iindring i 
kungiirelsen om sjiimanspensinn iiterspl'glas det ta i 11 ~ lll'h iivl'rg<ingsbe
st:'immdsernas punkt -'· lnspektionl'n fiireslar all pii hiiggl' dl'ssa stiillen i 
sista meningl'n eftl'r sista ordet rL·gcringen följande 1illi1gg görs: "eller av 
den rnvndighet som regering.en besti1rnmcr". 

RR\·: I likhet ml'd utredningen si.:r KKV administrativa fördelar med alt 
mindre pcnsiono;belnpp automatiskt blir utbytta mot etl engi1ngsbel11pp. 

lltrl'dningen föresh\r att Jet automatiska utbytet skall skL· niir kapilalhe
hovet inte 1:.iverstiger halva basbeloppel. Enligt RK V: s mening hör gri1nsen 
for niir utbvte <,kall ske mot cngfmgsbelopp siitlas genom t•n an·iigning :I\· 
administrationskostnaderna 1H.:h de skiil s11111 talar fi.>r pi.:riodisk uthct:.i!
ning. Dii utredninµen inte nimnarc bi.:lyo;\ administrati11nskos\nadcrna kan 
RR\' ini..: ta stiillning till vilki.:n gri1ns s1H11 hiir siittas fi1r niir peri11disk 
11!het.llning alltid biir 1'.unna 11thytas mnt e11g;1nµsh<.:lopp µ.:111i111 bL·slut :1v 
pe1i-;ionsanstallen. 

Med hiinsyn till de motiv SLllll ulgiir grunden för nuvarande ".iiimanspen
sionering ifnigasiitter RRV om utbyte efter siirskild priivning skall kunna 
ske till engimgshelopp niir pensionen inte <ir obctvdli[!. 

RSF: Utredningen anser det liimpligt att sjiimiin som iir skall skyldiga till 
Sverige upplyses om skattekonsekvenserna innan beslutet 11m utbyte med
delas. 

RSV stöder denna tanke mt·n vill framhiilla att det inte ankommer p:'1 
RSV all svara för siidan upplvsning. RSV iir dock herell att bitriida vid 
utformningen av informationsskrift i friigan. 

6 Sjömanspensioncringens ekonomi. Storleken a\' sjcimanspcn

sioncn 

Riksfiirsiikri11g.1TcrÅct har inte nilgot att erinra mot f\irslaget att s_iiimans
pensionerna generellt hi"i_js med km proi:ent. 

.~Fifilft.1·1·1.,.kl't: Mot bakgrund av de slutsatser. som verket kommit till i 
det forcgii.:nde. anser verket att de for yrkesgruppen sjiimi\n vanliga svii
righetcrna vid fyllda 5.'i {1r - nedsall arbetsfiirm:iga .;;om kanske likviil inte 
iir nedsatt med hälften. sam\ nedsatt m\1.ilighe\ all bereda sig inkomst 
genom arbete - hör kompenseras genom all de ovanniimnda utbyggna
derna av den allm~\nna pensionering.en. vilka giillcr frim fyllda hO <ir. 
k11mpletteras med en rätt till utbyggd sjiimanspension i <"tldern .'i."-59 i1r. 
Verket syftar härvid inte pii en komplellering av förtida uttag av ~ilderspen
sion. I forsla hand ilsyftar verket att de förutsiittningar s11m enligt 7 kap. I ~ 
och 13 kap. I 9 lagen ( 1902: .'8 I) om allmiin forsiikring beriilligar till l'iirtids
pension frtm fyllda 60 {ir, skall kunna heriittiga sjiiman till utbyggd 
sjömanspensi11n fnln fyllda :'i." rir. Han skall diirvid inte vara skyldig att 
söka arhcte till sjöss. Sjömannen biir med intyg frfm fiirsäkringskassa 
stvrka hos HPA. att forulsiillningarna iir uppfyllda. Därest l'örmiigan eller 
m(1jlighcten att hereda sig inkomst genom arbete viiscntligt fiirbiittras fiir 
sjömannen. skall HPA indraga eller minska utbyggnadsdclen av sjiimans
pensionen med hiinsyn till fiirbiittringcn . .ifr vad som g~iller om förtiJspen
sion enligt 16 kap. 7 *lagen om allmiin försiikring. 
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En kompkttt:ring av riittl'n till delrensilln ligger rcdani s.iiimanspl·nsi11-
nens nuvarande konstruktion. och s_ji1fartsverkc1 vill inle framliigga n[1g11t 
förslag nm ytterligare komrlcttering med hiinsyn till de ko.;tnader dctta 

skulle kunna medföra. 
lktriiffandc frilgan um till vilket bd11pr sjiimanspensi11nen skulle by~gas 

111 för en ilandgiiendc sjiiman. som fvllt 5.'\ iir. som inte har riitt lill fiirrids
rcnsi11n men skulle ha det om han fyllt (1() ar. anser verket det naturligt all 
sjömanspensioncn biir maximeras till det belopp ovanför vilket samord
ning inträder enligt h ~. dvs. basbeloppet x 1.5 x I. T!.. 

I twansti1ende avsnitt om enkiitundersiikningen angavs all 26H personer i 
:ildersgruppen 55-htl iir hade besvarat enkiiten \leh att 73 av dem saknatk 
anstiillning. 1>7 av dessa uppbar !:'.iLimanspension. Med hiinsyn till ,jiifarh
\·erkcts nu framlagda flirslag om fiirbiittringar i iildcrsgruppl'l1 .'\.'\--59 iir 
kan anföras. all 227 persnner i denna illders!!,rupp < fiidda l 'J 17- 19211 hade 
besvarat cnkiitt!n och att )6 av dem saknade anstiillning. Avsaknad av 
<1nstiillning iir ju en förutsiittning fiir utbyggd sjömanspension enligt sjii
fartsverkcts förslag. 

En fiirutsiittning för s<idan riitt till fiirtidspcnsi11n. som man kan erhiill<1 
fri\n hO iirs ;ildcr. iir att den försiikradc uppburit ersiittning fnin erkiind 
arbetsliishetskassa eller kontant arbetsmarknadsstöu ., iss tid. Det biir vid 
cn bedömning av Je ekonomiska konsekvenserna av sjiifartsvcrkcts för
slag vara möjligt att hos arbetsmarknadsstyrelsen och riksfiirsiikringsver
ket erhälla uppgift om hllr miing.a pcrsom:r som kan bli <lktuella. Emellcnid 
kan det komma att visa sig att de ekonomiska konsekvenserna <ir sviirbe
diimda. Verket förcslär att i 8 s kungörelsen om sjiimansrension införs en 
bestiimmelsc om riitt för HPA att meddela utbyggd sjömansrension i de 
avsedda fallen men inte skyldighet att göra Jet. S{iledes samma konstruk
tion som bctriiffande förbngd pension i'it utliindska sjiimiin. Denna kon
struktion medger oeksä ekonomiskt utrymme fiir en fiireskrift i 4 * om 
generell uppriikning av pensionerna. dock med e\I liigre procenttal. 

Det som !:'.iiifartsverkct föreslagit far till föl.id. att pensionsförmf1ncrna 
inte blir likformiga. Det kan dii fri\gas varför den ene sjömannen. som 
intjiinat riill till sjömanspcnsion. skall behöva rn mindre iin den andre. som 
inte har llcr intjiinade miinader. Till detta kan svaras att redan hela pen
sionssystcmet iir uppbygg\ s~I. att det stora llertalct. som slutar i yrket 
innan de kvalifit:crat sig för sjömanspension. indirekt betalar för det lili<t 
fftta\cts pensionering. Vidare kan anföras att 8 ~ kungörelsen om sji.imans
pension redan i dag metlger möjlighet till olikformiga pensionsförm[iner. 
D<i kritik framförts mot sji.imanspcnsioncringen som sådan i andra remiss
yttranden. 1ich dit det iiven enligt sjöfartsverkets uppfattning finns fall diir 
riillen till sjömanspension inte betingas av sociala skiil. anser verket att 
sji\manspcnsioncringens framtida e.xistens tryggas pii ett biillrc siitt. om 
man anpassar sjömanspensinncringen till de sociala behoven. iin om man 
med ringa beaktande av dessa genomför generella pcnsionspåslag. \' erkets 
förslag torde ocksii. genom all det biillre tillgounscr sjömiinncns trvgg.het. 
pil ett effektivare siitt stimulera dessa att stanna i yrket. 

Av utredningen framgår (sid. 551, att en del av det belopp. som utgår 
enligt 1972 års kungörelse om sjömanspension, finansieras av sjömanspcn
sionsfonden. medan resten ej täcks av denna. Det framgår också att 
efterhand som tiden går, mäste finansieringen av pensioneringen enligt 
1972 års kungörelse till allt större del ske genom fördelningssystemet. dvs. 
pen~ionsutbetalningar av löpande inkomster i form av rcdareavgifter. Sjö-
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fartsverket vill i det sammanhanget ställa fr{1gan, om det st[1r i öwrens
stiimmelse med de grunder som eljest tilliimpas i samhiillet när det giiller 
säkerhekn för framtida pensionsuthetalningar, att man förlitar sig p~t fram
tida löpande inkomster frän den svenska sjöfartsniiringen, vars framtid är 
högst oviss. Om denna synpunkt iir riklig, tnnk tryggheten för framtida 
pensionsuthetalningar böra siikras antingen genom att staten p[itager sig ett 
ekonomiskt ansvar i sista hand eller genom liknande krav som eljest !!,iillcr 
for tryggande av pensionsutfostelser. 

Som Jitmfiirelse kan niimna-.. all den pii grundval av kollektiva\'lal giil
lande pensioneringen av sjiiheUil i Sjiihefolch pensil1nsk<tssa enligt inhiim
tad uppgift stvrs av placeringsreglnna m. Il. regler i l;q,!en om understiids
fiireningar. 

Systemet med att de gamla fonderna iih upp !i hiista fall fritnsett huffert
kapitalctl och att redareavµifterna endast skall tiicka utgifterna fiir löpande 
pensionsuthewlningar m:islL' betecknas som lls11nl. eftersom det innehitr 
alt v:ir sjiifartsgcneration ime h;ir alla kostnader fi1r sina ;in..,tiillda. Siirskilt 
giiller denna kritik mot fi1rdelning..,prirKipen. om ansvaret fiir pensionsut
betalningarna skall vila p::1 en t'tKla n;iring.sl!,rcn. 

I fcmi1r-;undcrsök ningen har anfi1rts hid. I OlJ J: · · :\ v tahliin framg:ir bl. a. 
:ttl de pensionsfi.irpliktt•ls..:r. 'illlll f. n. tjuli 1978) finns samladt' inom dt•n 
nya pensioneringen enliµt 1972 ;irs kungiirl'lse. n:presenterar en nellllkost
nad for denna pensionerinµ som har ett kapitalviinle den I j;inuari 1978 om 
8(),5 milj. kr.. om basbeloppet iikar 7 '.·; iirligen och 8.'i.9 milj. kr. om hashe
loppet iikar X r·.;. ;irligen. ·· 

Det anfim.la torde innehiira att om man. med bortscendl' fritn skillnaden 
högst ett iir i kapitalviirdenas datering. liigger ihop nuviirdet av alla de 
förpliktelser ~om i juli 1978 fanns samlade innm s_ii\manspensioneringen. 
dvs. förpliktelser enligt iildre reglementen och enligt 1972 <irs kun!!iirclse. 
si1 uppg~ir summan t vid 7 r;;. iirlig ökning av hashcloppet och vid riinteanta
gandet 7'H till 168.tl + XO.:'i = 248 . .'i miljoner kr. Dii fonderna uppg;ir till 
19J . .'i miljoner tbokfiirt viirdel. skulle det i princip behövas .5.5 miljoner 
kronor för alt inte belasta framtidens sjöfart eller staten med redan upp
komna förpliktelser. Med hiinsyn till olika osiikerhctsfaktorcr kan det 
angivna beloppt't endast anses som ett niirmeviirde. 

Uppenbarligen ... kulle det iivcr huvud taget inte finnas utrymme för n;igra 
fiirhiittringar alls i sjiimanspensionerinµen. om det p;'ttalade fiirhitllandct nu 
skulle riiltas till i sin helhet. Ett ekomimiskt sundhehkrav mi1<;tc emellertid 
vara att skulden till framtiden inte ytterligare ökas l1ch att ;itgiirder vidtas 
fiir att nii delta mi.tl. 

Sjöfarts verket besitter inte de erforderliga kunskaperna pii delta omriide 
men har dock velat peka pii pwblernet med tryggheten for framtida pen
sionsutbetalningar. 

Som huvudre!,!el skall enligt utredningens fiirslag sjömanspensionernas 
belopp höjas med 'i procent. vilket iir den hiijning snrn utredningen anse!\ 
att det finns utrymme for. Som ovan pi\pekals. torde förfa!lningstcxten 
inte nwtsvara detta förslag. dii regeln om att sjiimanspension inte fftr 
bcriiknas till högre sammanlagt belopp iin som motsvarar ett llCh ett halvt 
basbelopp (vid uttag !hin .5.'i iirs ;ilderl kvarstar oföriindrad. Om en generell 
höjning ;1v sjörnanspensionerna genomförs. bör författningstexten justeras 
sii. att höjningen kommer att avse it ven maximibeloppen oeh de belopp vid 
vilka samordnin!,! skall ske. 

Dircktiircn .f("ir H I' A: Niir den allmiinna pensions:ddern den I juli I 97h 
s;inkte~ till 65 ~lr, avkortades \iiimanspi:nsilmens varaktig.het med tvi't {ir. 
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/\Ila pensionsberiittigade som iir födda dtcr den 30 juni 1921 drabbades av 
denna siiilvklara nedskilrning. Det framstitr i m:h för sig sitsom mycket 
rimligt ,;Il den besparing. som thirigenlHn uppkom. anviimb till en generell 
höjning av pensionerna. 

Emellertid kan det finnas anledning att fundera över om det inte itr 
rimligare att anviinda besparingen pii ett annat siitt. En hiijning pil en 
tjugondel torde inte spela niimnviird roll för pensionstagarna. 

Den nuvarande mycket höga trilskeln mellan pensionsberiilligade od1 
icke pensionsberiittigade iir L'nligt min mening det stiirsta problemet att 
behandla vid en översyn av sjömanspensioncringen och jag tar upp det 
Sllm första friiga i det avsnitt av detta yttrande. diir jag skriver om siidant 
-.om utredningen ej tagit upp. 

Jag avstyrker diirför att sjömanspensionen hiijs med 5 'i och fiiresbr att 
motwarande belopp i stiillct liiggs pii en uppmjukning av µriinsen mellan 
pensionsberiittigade lll.:h icke pensionsbcriittigade. 

RRV: Med hiinsyn till vad tidigare anförts bör utgiftsbesparingar i fon
derna inte anviindas till en uppriikning av sjömanspensioncrna tht en s;ldan 
föriindring ~annolikt skulle ytterligare fiirsvi\ra möjligheterna att avveckla 
nuvarande fiirmiinssvstem. 

7 Fondförvaltningen 

,\jiifiirt.ITerkct: Sjöfartsvcrkct tillstyrker att placering skall kunna ske 
iivcn i aktier. dock inte rederi- eller varvsaktier. Fr;\gan om aktieandelens 
storlek torde fä bedömas av andra remissinstanser. 

I>ircktiircn.fi"ir llPA: Enligt min mening bör syftet med HPA: s fondför
valtning vara att förvaltningen skall ge sil gott resultat som möjligt. 

Jag vidh<lllcr diirtör min mening att nya föreskrifter bör utfärdas rörande 
mcdelsplaceringcn. innebiirande att högst 50 ",(:.av fondmedlen mf1 placeras 
i aktier. Nt1gon saklig anledning att iisiitta HPA n;\gon etikett som sedan 
··av principiella skiil"" skulle framtvinga placering av den helt övcrviigande 
delen av fonden i nominella viirden linns enligt min mening e.i. Om siidant 
bemyndigande ej li·imnas och staten ej övertar .iiimviil det ekonomiska 
ansvaret för pensioneringen. mi·istc troligen redareavgiftcn höjas ganska 
avseviirt inom relativt kort tid. 

Fiirsiikri11gsi11.1pc·ktio11c11: För handclsllottans pensionsanstalts pen
sionsfond iir placeringsbestiimmelserna direkt knutna till 274 * FL. Inspek
tionen fiirutsiittcr att denna bindning bibehälls iiven efter genomförandet 
av de iindringar av denna paragraf som kan bli följden av kapitalmarknads
utredningens förslag. 

De i den s. k. fcmftrsutrcdningen gjorda hcriikningsantagandena betriif
fandc framtida ränta och inflation är ju med nödviindighc! ganska osiikra. 
Om den framtida utvecklingen skulle skilja sig viisentligt frt1n dessa anta
ganden bn detta pilverka sjömanspensioneringens cklllWmi. I ett ogynn
samt fall kan det framtvinga en höjning av n:dareavgifterna. 

l\1111111111rkollegiet: Kammarkollegiet har yttrat sig 1978-06-0 I över slut
netiinkandct friln kapitalmarknadsutredningcn. Förslaget till justering av 
stadgarna för handelsflottans pensionsanstalts placeringsfond hälsades 
diiri visserligen med tillfredsställelse. I motsats till sjömanspensionsutrcd-
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ningen ansilg kolkgil.:t emdkrtid inte justeringen tillri11:klig. Kollegiet vid
h;'iller sin uppt:.1ttning att en liingre gi"iendi: fibernlist-ringa\· placering.;rcg
lerna iir motiverad. Upp till i var:ie fall )Il pn,ccnt a\' fondmedlen blir kunna 
investeras i aktier vars kursn finns noterade vid Stllckhlllms l'undhiirs. 

Sjiimanspensionsutn:dningen har gjort vissa ber;ikningar a\· viirdet av de 
framtida pensionsforpliktelser 'illll1 bdastar ifr;ig<1varandc l'ondrnedd. Be
riikningarna visar bl. a. all tillg;ing<irna med ni1gon marginal tivcrstiger 
förpliktelserna. Beaktas biir dock alt dessa kalkyler avser en mycket l;ing 
tidsperiod och grundar sig pii hest:imda antaganden om inflationstakt od1 
avkastningsnivii under denna. Erfarenheten liir att prognoser i angivna 
hiinseenden iir vanskliga att giira l"ör betvdli!,!t kortare tid iin vad det hiir riir 
sig om. Resultatet av k<ilkykrna mi1stc diirf"iir betraktas som osi1kert. Klan 
s~:nes emellertid \'ara all miiiligheterna fiir handelsflottans pcnsionsan
stalh placcringsfond att infria sina iitagamkn likar om urvalet av investe
ringarna breddas gcnnm en liberalisering av placeringsrcglcrna. 

8 Administrationen a\· sjtimanspcnsioncringcn 

Remissinstanserna delar i allmiinhet utredningens i1sikt att den nuvaran
de administratiom:n bör beh;'lflas I. v. i avvaktan pii ett ev. ktlllcktivavtal. 

.~jiifi1r/.1'1'1'rkc1 instiimmer i utredningens uttalande. all det iir av vikt att 
tlcn erfarenhet som finns samlat! inom H PA fiirblir intakt under ett antal ;ir 
framiiver. Verket framhiHler ockst1 att en radikalt minskad arhet.shela.'it
ning i framtiden kan nwtivera att arbetsuppgifterna fors över 1ill rik'iflir
siikringsverket. [)irektiin·n .fi'ir HPA finner det troligt att verksamheten pi'1 
sikt kommer att minska i omf{ing. N;igon niimnviin.l minskning i arbetet 
tonlc inte uppkomma med anledning av att sm;ipensioner bvts ut mot 
engiingsbelopp. Diiremot kommer en betydande minskning av arhetsbiir
dan att uppstil niir den stora miingden av ansökningar \'m pensinn enligt 
1944 <ir-, reglemente börjar avta. 

Enligt RR\' talar administrativa fördelar för alt mindre. fristiiende stat
liga pensionsinriittningar inordnas i ett samordnande organ. RR V anser 
diirfiir att överviigande skäl talar for att verksamheten förs iiver friin HPA 
till riksforsiikringwerket och lokaliseras till Giitt:horgs allmiinna försi1k
ringskassa. S1111c11.1 /1tT.10111i/11c11.1iu11.1T1'rk finnn att beriiringspunkterna 
mellan verket och sjömans pensioneringen inte motiverar en fiirliiggning av 
dess administration till verket. 

9 Övriga frågor 

9.1 Triiskeleffekter i 1972 års kungiirelse 

L>irektiiren .fi'ir 1-/J>A: Som t~n inledning till behandling.en av den första 
frf1gan. gränsen mellan rensionsberiittigade och it:ke pensionsberiittigade. 
vill jag söka helysa vad jag kallar ··1rii.1kc/fi·11111111·11r't"' lllls llJ72 ars re!,!lcr. 

I 1944 års system är tröskeln mellan pensionsberiittigade <H.:h icke pen
sionsheriittigadc ohetydlig. Den. som har 36 miinader eller litet mer. far 
pension men med ett mycket litet ilrsbelopp. Den som har kortare tid. far 
pfi ansökan sina hyresavgifkr tillbaka. dock utan riinta. fiir manskap 
tidigast vid 55 ar. för hefal utan den hegriinsningen. 

1%1 års system har ingen tröskel. Griinsen fiir pcnsionsriitt ligger vid n 
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manskapsmilnader 1hefals1id riiknas inlel. <hcr tkn griinsen i1r pensilHlens 
iirshelopp 2 r:;, av pcnsionsgivande lön fr. o. 111. den n:e miinaden I. ll. lll. 

120:e mfmaJen. Filr tid diirdtcr riiknas 3.) '.·; av s;idan ll>n intill dess 
högsta pcnsionsriitt uppniitts. 

1972 iirs regler iir helt annorlunda. Minimitiden iir som niimnt 120 miina
der mellan JO oeh (>(I [ir varav minst 80 m;inader efter 40. 

Den som hara har 119 m;inader far <ilunda enligt reglerna ingerlling ~dis. 
Den som har 120 miinader for diirenwt riikna hon blott de fiirsta 40 

rniinaderna som viirdelilsa niir det giiller frarnriikning av pensilHlcns ;irsbe
lopp. ()vriga 811 mi'inmkr (Sl)m ju miistc ligga efter 40 t1rs aldcr\ ger lmnllm 
elkr henne 0. 9 t·;. av hasheloppet per m<inad i ill'lig pension. Resultatet hlir 

vid nuvarande bashelopp en <°1rlig pcnsitm om 9 4.'2 kr. ( ~);:) ggr XO ggr 

13 IOOl eller under hela pcnsionstiden 94 J~O kr. 
En tillniirrnelsevis s<'i hiig tröskel torde knappast förekomma inom n{1got 

annat pensionssystem. 
Tröskeln har oekst1 lett till w<irigheter i praktiken. Med stöd av en 

föreskrift i 8 ~ av 1972 (irs kungiirelse om sjömanspension. enligt vilken 
direktionen. om särskilda sbl föranleder det. far ge sjöman pensilln iiven 
om riitt diirtill ej föreligger eller hestiimma pensionen till hiigre hclopp im 
vad hestämmelserna medger. har direklionen diirför inl'ört en avlrapp
ningsregcl. 

Avtrappningsrcgcln ser ut så hiir: 
Den pensionssiikande. som inte har 120 m;inader mellan 30 och 60 är 

eller inte 80 miinader diirav mellan 40 och 60 for pension med nedsatt 
belopp, om han eller hon har mer ~in 108 mftnader mellan .~O och 6() \1ch mer 
iin 72 mellan 40 och 60. 

Pension till sädan sökande heviljas normalt inte förriin friin 6\l i1r. D:i 
nägon förhiijning pii grund av senare uttag diirfor ej kan medges. inncbiir 
redan detta en minskning med 5()'i( i förhiillande till 120-miinaderssjöman
nen. Han eller hon kan ju ha sin pension under tio iir medan den som filr 
pension med nedsatt belopp upphiir den hlott under fem. 

Pensionen riiknas ut på sii siitt. all den tid den siikande skulle kunna 
{1heropa. om minimitidsföreskrifterna ej hade funnits. Higgs till grund för 
uträkning av ett pensionsbclopp som diirefter minskas med en tolftedel för 
varje m;lnad som hrister i 120 miinader och med en ;ittondel fiir varje 
miinad som tirister i 80 miinader. 

Detta innehiir att den som totalt har mindre iin I 09 mi111ader mellan JO 
och 60 iir eller mindre än 73 månader mellan 40 och 6\l (tr inte fi:'1r nr1gonting 
alls. medan de som har diiröver men ej 120 rc~p. 80 i alla fall fttr en liten 
pension mellan 60 och 65 ilr. Den som har 114 m~inader. varav 80 mellan 40 

0 f 0 0 I d .. 1 · . 4 '6 ") f ' " 7 O. 9 
01.:h 60 ar ar sa un a en ar 1g pension av ·· . _ ran 60 ar I 4 ggr lOO ggr 

13 100: 2 = 4362). 
Under hela pensionstiden får han 21 810 vilket är att jämföra med 120 

månadcrssökandens 94 320 kr. För en 119 månaderssökande blir årshelop
pet 8 538 kr. och beloppet för hela pensionstiden 42 690 kr. Tröskeln har 
sillunda minskat men är fortfarande hög. niirmare hestiiml ~I h31l kr. vid 
nuvarande hasbelopp. Rekordet i tröskelhi!jd torde vara hevarat. 

I dessa tider. dt1 den svenska handelssjöfarten hefinncr sig i kris. synes 
det vara anledning att framht1lla. att den kraftiga triiskelcffekten hos giil
lande regler om sjömanspension drahbar cll't arhctslii.rn sjiif(i/k . .111111 ii111111 
l'.i 11ppnå11 111i11i111i1icl för riitt till pension siirskilt h<irt. Det hiinder trolig.en 

8 Ribdai:cn /979180. I .rn111/. Nr X4 
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just nu för ett ganska stort antal sjiimi1n med tider fr. 11. 111. .~O iir p;i niirmare 
100 miinader eller niigol mera. att de ink li111gre kan fil _i11hh i svenskt 
handelsfartyg i vilket hesiillningen betalar sjiirnansskatt. lk far gi1 i land 
lKh iir ofta arbetslösa en liingre tid innan de IVl.:kas hilla ni1g11n sysselsiill
ning i ett annat yrke. Inte nog med all de drabbas av arhetsliishet. \'rkö
hyte och i regel siimrL' liin. De giir mistL' om en pension som skulle gett dem 
totalt 94 000 kr. eller mera. Det miiste kannas riill bistert for en arhetsliis 
matros elh:r motsvarande. utan chans till nytt jobb till sjiiss. att vara 
medveten lllll hur sjiimanspensionsreglnna siar. 

Det synes mig böra undersiika'> om det inte kan vara miijligt atl införa L'n 
regel av ungefiir den innebörden all pensi1ms..,ökande. som tvingas liimna 
sin tjiinst i den svenska handelslliillan p;·, grund av brio..ten p;i arhetslillfol
len. skall kunna iiheropa jiin1\'iil viss tid under vilken han enligt intvg fr:ln 
sjöfolkets erkiinda arbelslöshctskassa \·arit arbetsli1s. 

Trots all avtrappningsregcln infiirts pi1 mitt fiirsl:1g. synes det mig niigol 
tveksam! att!<~ skall anviindas fiir att modifiera den nJ<:st centrala hestiim
melsen i 1972 iirs kungörelse. Enligt min mening hade det diirfiir hiide ur 
sakliga och formella synpunkter varit naturligt om sjiimanspensionsutrcd
ningen ägnat sin uppmiirksamhet ;it triiskelfenomcnet. 

Avtrappningsregeln. som hittills blott använts pä s. k. övergångspen
sioner enligt andra punkten övergångsbestämmelserna till KK 7'2. började 
användas sommaren 1974. I de första ärendena ansåg sig direktionen 
kunna konstatera. att de sökande vid avgång ur tjiinst erhållit belopp som 
ersättning för semester och s. k. vederlag i sädan utstriickning att det var 
rimligt att pension beviljades i enlighet med regeln. Eftersom inga fall 
visade sig. då den förutsättningen brast. har undersökning av förefintlighe
ten av ersiittning för semester eller vederlag upphört. Tillrä•:klig sådan 
presumeras numera alltid föreligga. 

Det finns emellertid. som jag nyss antydde. anledning att införa denna 
regel i författningen i stället för att grunda den på direktionens praxis. 

Den av direktionen tilliimpade regeln är mycket försiktig och ger dem 
som omfattas därav blott små belopp i pension. Under de båda ären 1977 
och 1978 har sålunda sju pensioner med reducerat belopp beviljats. Det 
genomsnittliga års beloppet är i dag 2 029 kr.. och hela ~1rskostnaden för 
denna grupp sålunda 14 205 kr. eller 7 I 00 kr. per årgång. Om man utgår 
från att tillkomsten av sådana pensioner under perioden 1976-1982 är 
densamma. skulle årskostnaden för dessa pensioner vid nu gällande basbe
lopp år 1982 vara uppe i 49 700 kr. om ingen av pensionstagarna avlidit eller 
fätt sin sjömanspension sänkt. 

Enligt min mening finns det anledning att överväga att vid ett införande i 
KK 72 av avtrappningsregcln ändra regeln så att pensionsbeloppen höjs 
med 50%. Hur en sådan höjning skulle utfalla när fr. o. m. 1983 pension 
med reducerat belopp kommer att kunna beviljas jämväl pensionssökande 
med sjömanspension enligt huvudregeln i KK 72. visas i bifogade uppställ
ning.1 

Hur milnga sädana fall som kl)mmer att intriiffa ~ir helt omöjligt all nu 
säga n[igonling om. Miinskligt att dlima hiir de bli nilgot fiirre ~in fallen som 
giillt övergilngspensioner. Den sammanlagda kostnad som kan uppkomma 
genom att arbctslöshctstid i viss utstriickning kan iibcropas för riitt till 
pension och en höjning av ;\rsheloppen vid reducerad pension med 50 r;;_ 

torde emellertid vara miittlig och viil kunna rymmas inom den besparing 

1 H<ir utesluten. 
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-;11111 uppk11 mn11:r gen11m att njgon generell hii_jning av ,_jiiman-;pcn-;it1ncrna 

llll'd "'.;. e.i införs. 

tJ.2 hirhållarukt for ,·issa sjiimän med riitl till hcfiils1wnsion 

l>iri'kliin•11 Fir 11 l'A: Den andra fr;igan. -;nm _jag anser nu biir behandl;1s 
- lliskrimincringen av vissa av dem snm har riitl till t_iiinstepensi11n i 
behilsklass enligt l 944 i1r.; reglemen\e - kan siigas vara av mindre vikt iin 
den flir pensinnssvstemet centrala friigan om griinsen mellan pensilinsbe
riitt igade och icke pcnsi1111si1crii1tigade enligt I 1)7~ ;·irs regler. 

Enligt min mening iir cmcllcr\id fri1gan 0111 denna diskriminering likviil 
\1cksa av stor betydelse. lk pcnsit1nsheriittigadc som det giillcr har niimli
gcn - s:i s.imjag ser det -·blivit behamllade p;i ett <itt som si rider mnt vad 
st1111 iir riitl od1 rimligt. 

1"-riigan har sill upphP\' i utformningen av fr1111c och .1;ti111· 1>1111/..1a1111111· 

1i1·1·r,i:ii11,i:.1hc.1t1in1111d.11·1w1 till /972 tirs kungiirelsc tSFS 1972: 4121 om 
s_iiimanspcnsion. 

I den femte punktt:n besliims vilka pcnsitlner enligt iildre hesliimmelser. 
som skall hiijas per deri I juli 197~. Pdt i den sj!ittc vilk;; spm riikm1t 
fr. 11. m. samma da!,! skall vara viinlc:hestiindiga genom knytning till basbe
loppet enligt lagen om allmiin forsiikring. 

I den första av <le tv{1 meningar. som utgör den femte punkten. siigs det. 
att årspensioner enligt 1864 ärs kungörelse eller 1939 [irs reglemente skall 
fördubhlas. I <len andra meningen föreskrivs att detsamma skall ske me<l 
vissa tjänstepensioner enligt 1944 års reglemente. 

Griinsen mellan <le fördubblade och <le icke fördubblade tjänstepensio
nerna dras på så sätt. att förduhhling skall tillkomma pensionstagarc med 
rnanskapspension. föddu 1922 eller tidigare. och pensionstagare med he
fälspension. födda 1912 eller tidigare. me<lan övriga tjänstepensioner ej 
förduhhlas. 

I sjiitte punkten övergångsbestämmelserna bestiims vilka pensioner en
ligt äldre regler. som skall hli värdebestiin<liga genom knytning till basbe
loppet enligt lagen om allmän försäkring. Det är tvfa grupper sådana pen
sioner som hlir värdebeständiga. 

Den första gruppen är pensioner. som enligt femte punkten blir fördubb
lade. 

Den andra gruppen är inte fullt så klart definiera<l: "sjömanspension 
enligt 1961 års reglemente. som utgår till pensionstagare som avses i punkt 
fem". 

Vad som menas med pension enligt 1961 års reglemente är i och för sig 
helt klart. Det finns två slag av sådana pensioner: sjömanspension enligt 
huvudbestämmelserna och pension med sammanl~1gt belopp enligt tredje 
punkten övergångshcstämmclserna till reglementet. Den senare består av 
två delar: en del, kalla<l tjänstepensionsdelen. som utgår enligt reglerna i 
\944 års reglemente. och en annan del. kallad sjömanspensionsdelen. som 
grundar sig pä huvudbestämmelserna i 1961 års reglemente. 

Vad menas nu i sjiittc punkten meu ··sjömanspensiun som utgiir till 
pensionstagarc '>Om avses i punkt~ ... , 

Till en början fann HPA:s direktion. att det mfrste vara fnigan om siidana 
pensinnstagare. som dd.1 har s~iviil tjänstepension enligt 1944 hrs n:gle
mente som sji.imanspension enlif:!t 1961 <irs rcf:!lemente. tdvs. pension med 
sammanlagt belopp). dels iir födda fiire 19::!3. om <le skulle ha tillhört 
manskapsklassen \lm endast 1944 ärs regler varit tilliimpliga p~\ dem. cllt:r 
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födda fl>n: iir l'IU. 1J111 de undn samma forutsiillning ..,kulle ha varit 
hi1nforliga till hefolskla..,sen. 

Med den tolkningen fick ingen som h<1ra hade s.ioman-;pensi1•11 Id ni1gon 
vimlehestiindighel och det 1•hnoende av om han eller hon var fiidd fiire 
eller efter [1rsskiftL'I 1922!2.~. 

Si1 smiiningom iimlrade din:k\innen sin uppfallning 1)L'h i\\Tn pensions\a
gare med hloll sjiimanspension 61 tillerkiindes viirdL'hestiindighet. under 
flirutsiillning all han elln hon var född fiirL' 192.~ och skulle ha \·arit 
hiinfiirlig till manskapsklassen om 1944 iirs rq:kr hade \·arit tilbmpliga 
eller eljest fiirl~ <ir 1913. 

lkt var ju litet besynnL'rligt. all kla..,suppdelningen i 1944 ars rq.:kml·nte 
..,kulle hesliimma vi1rdehestiindigheten för pensionstagare. s11m inlL' kunde 
i1heropa ni"1gon tid alls fiir pension enligt reglementet. men resultatet hlev 
ju tn)ts della litet mer förnuftigt. 

Emellertid kunde direktionen sii smiiningom knnstatera. att den upp
niidda förnuftight:ten hade en viss hegriinsning. Den sjiiman. som avbryter 
sin hana till sjöss nch giir i land vid en tidpunkt 1b han iinnu ej uppn<ltt tolv 
m<inadt:rs sammanhiingamk hefiilstid i SVl'nska handelsfartyg i utrikes fart 
\ pla1.:t:rade i s\u\e\ av karriiiren I. far. om han tillhiir dem s11111 iir flidda 
under den ominösa tioiirsperilllkn 1913- 22 11ch nrn han har riill till tj:inste
pension enligt 44 <"irs system. i dagens liige tre och en halv gi1nger S<i sim 
pension som en kollega som just kommit upp till tolv siidana m«inader 
innan han gfo· i land. Dessutom for den förrl' viirdehesliindighet. som i 
dessa inflationstider innebiir all han undg«1r en fortlöpande och tidvis 
kraftig realviirdesiinkning av den utgilendc pensionen. Giiller det pension 
med sammanlagt belopp blir skillnaden niigot mindre. 

Betriiffandc pensionsheriilligade med sammanlagt. bel11pp l(istes proble
met av direktionens majoritet pil s{1 siitt all pensionsbcriilligad, fiidd 1922 
eller tidigare. tillerkiinns fordubhling av tjiinslepensionsdelen och viirde
bestiindighet s<ivitt giiller hela den sammanlagda pensionen om han under 
större ,Jclen av sin tid i svenska handelsfartyg i utrikes fart tjiinstgjort som 
manskap. Har h<lll inte det. for han forduhhling och viirdehcstiindighet 
blott om han iir född före 1913. 

Minoriteten. bestiiende av mig. reserverade sig hiiremot 1K·h ans.lg, all 
sil snart en s_iiiman fi.irvärvat riitt till pension enligt 1%1 firs reglemrnte. 
som ju ger pension blott för manskapstid. sit skall han betraktas som 
manskap ocksi\ i det aktuella hiinsccndct och diirför. om han iir född före 
1923. tillerkiinnas viirdebesliindighet för sjiimanspension 61 samt - s<ivitt 
giiller pension med sammanlagt belopp - fördubbling av t.iiinstepensipns
delen och viirdebestiindighct för hela pensionen. 

Hiir ty1.:ks det mig finnas anledning att niirman: titt<1 pil den hestiimmelse 
i 1944 firs reglemente. som uppdelar t.iiinstepcnsionstagarna i t v<'1 klasser. 
vad den inneh<'tller. vad den vid sitt införande tick för fiil,ider för de berilrda 
och va1i"ör den infördes. 

I 4 ~ reglementet tSFS 1944: 42) siigs det all till befalsklassen hiinfilrs 
den. som dil han fiire fyllda 55 ilr srnast \jiinstgjort i utrikes fart ä svenskt 
handelsfartyg. tillhörde bcfiilsklasscn. omfaltande befolhavare. styrmiin. 
maskinister. radiotelegrafister och sll'warder. Övriga hiinförs till man
skapsklassen. 

Annorlunda uttryckt: till bcfiilsklassen hiinfiirs de som niirmast före :'i5 
i1r seglat som befäl i svenska handelsfartyg i utrikes fart medan iivriga 
tillhilr manskapsklassen. 

Det spelar allts;\ ingen roll om den sökandes i)verviigande tid varit som 
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ht:l'::il t:llcr manskap utan bara om tiJcn niirmasl före 5.'i i1r varit det. Enligt 
gammal praxis har med si1dan tid fiirstiitts den fi.lrsta sammanhiingande 
tolvmiinaderspaioden niirmast fore 55 tir som hefal eller manskap. 

Vad hade nu hiinförandct till endera av dessa hi1da klasser for fiiljder'.' 
Jo. i tvii hiinscendcn: för pcnsionsiildcrn och fiir om pensionen skulle 

vara livsvarig eller temporiir t = 11pphiirandc vid (17 {1r). I hefolsklassen \ar 
pensionen livsvarig1 och började tidigast vid hO i1r. 1 manskapsklassen var 
pensionen niistan alltid temporiir och hi11:iade tidigast vid .'i.'i i1r. 

Det spelade före den 1 juli 1972 ur d.rnmmiska synpunkter inte n;lgun 
nill om pensionen gick 11t som hefiilspensinn eller som rnanskapspension. 
Enligt f\irsiikringsmatematiska regler riiknades pcnsionern<1 ut pi1 sii siitt 
att d~ var viirda precis lika mycket vare sig de gick ul enliµt den ena eller 
andra klassen. 

Yarf\ir infördes iir 1944 bestiimmt'ls..:n om uppdc.:lning a\ pcnsionsta
garna pii dessa t d klasser".' 

P<i den liden fanns det inte niigon allmiin tilliiggspension. Den enda 
allmiinna pensitincn var folkpensionen. som höjts till niignt som i alla fall 
gav ..:tt miirkhart tillskott till i::amla miinniskors filrsörininµ. 

Befälet inom handelsllottan hade p<i 1930-talct förhandlat sig till riitt till 
pension. Sjiibefälcts pensionskassa tSPKI tillkom iir 1937 och dit betalade 
de llcsta av de sjömiin. som seglaJe hefiil. 6'.:;. av sin miinaJshyra i 
pcnsionsavi::ift. Ett lika stort hclopp betalades av redarna. Anslutnini::cn till 
SPK var inte hundraprocentig. 

Det hör ha varit ganska naturligt all varken redare eller hefäl under 
diskussionerna före 1944 om forhiittring av l-ll'A-pensionerna var siirskilt 
pigg.a pä att betala till H PA. redarna {iver huvuJ taget nilgot ftir hcfälct och 
befälet sex giinger sil mycket som Je betalat dittills. 

SamtiJigt miistc befälet ha ansett. att Jcn gamla 1'lirmiinen av HPA
pcnsion inte skulle beriivas dem. Staten skulle fortfaranJe ge ocksii hcfolct 
ett visst stiid på gamla dagar. 

Resultatet hlev en kompromiss. för hefälstid hctalaJcs. som jag talat om 
tidigare. till HPA av befälet den gamla avgiften pi1 I 'i(., av staten ett litet 
hidrag och av redarna ingenting alls. 

Tanken bakom uppdelningen av pensionstagarna hos l-IPA på en be
fälsklass och en manskapsklass. alltefter de niirma~t före 5.'i år hade seglat 
som bdiil eller manskap. torde ha varit. att en sjöman i den åldern milste 
ha hesliimt sig för om han ville segla som hcfiil eller som manskap. Hefiilet 
haJc. enligt den tankegången. större behov av en livsvarig pension som 
tillskott till SPK-pensioncn men behövde det inte förriin tidigast vid 60 år. 
meJan manskapet hade svårare än befälet att fortsiitta i yrket fram till 60 fil" 
och borde kunna fä sin HPA-pension reJan vid 55 är och inte som ett 
livsvarigt helopp utan som ett nttgot större biJrag till den inkomst en 
sjiiman kunde vinna i land under iiren niirmast före 67 iir dii folkpensionen 
tog vid. 

Sedan är det ju en annan sak att verkligheten inte alltid iir benägen att 
foga sig efter teorier. den är sällan svart eller vit utan mcrcndcls spräcklig 
som en hondkatt. 1944 iirs något invecklade men mycket skickligt upp
byggda system srnmde inte på denna punkt. Det fanns hefäl som i femtio
iirsilldern bör:iade segla som manskap: smäskcppare som iivcrliimnadc 
befälet pä skutan till son eller mag. befäl på större fartyg som under 
arbetslöshetsperioJerna p[i 1930-talet hade sdrt att fåjobh gick inte siillan 

I Ar(%() i\ppnades möjlig.het for befäl att fa tc:mporiir rc:nsion. 
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hdln: som manskap iin som arbetslösa. Omviint förekom det under tider 
med brist pa behörigt bdiil att h~thm:in. matrnser och motmm:in miinstra
de upp '"pii bristen"' i befölsbefattningar. Slutligen fanns och finns det 
"blambcglare·· som stundnm seglar manskap stundom bi:fiil. exempelvis 
de som inland gar som ekonomifiirestilndare och ibland som kockstuert. 

Nu kan det finnas skiil <lit mera noggrant ber:itta vad det sedan den I juli 
1972 betyder för en sökande. fi.illd under perioden 1913-22, om hans 
pension rubricnas s11m "hefolspcnsion·· eller ··manskapspension··. För 
enkelhetcns skull begriinsar jag mig till tjiinstepcnsionerna enligt l'J44 iirs 
reglemente. 

Som tidigare niimnts skall manskapspensioncrna inom denna grupp for
dubblas och göras viirdebcstiindiga genom anknytning till basbeloppet 
enligt lagen om allmiin l"iirsiikring. 

Basbeloppet fi.ir juli 1972. d[1 KK 72 triiddc i kraft. var 7 300 kr. Nu iir det 
13 100 eller 79.45 "(· hiigre. Det innebiir att en pensionstagare med tjiinstc
pension i manskapsklass - född under den aktuella tioiirsperiodcn - just 
nu for YiX.9 '(.av vad hans kollega med pension i bcfolsklass far om de 
bi1da har exakt samma mcritcring för pension. frilnsctt att den ena har 
manskapstid placerad niirmast före 55 ilr medan den andre har befiilstid. 
Med fortsatt inllation i_ikar skillnaden. 

Vad kan ha varit orsaken till di·tta g_1·111w111fr m· 111w1si.:a11sp1·11sin11iirer 
och mis.1-_r.~_n1111111de 111· /}{'.fi"ilspc11si1111iircr'.' 

Vid granskning av den frägan giir jag förbi de smiiskeppare. som i 50-
ärs~ildern liimnar befälet till son eller m{ig och sedan seglar manskap och 
diirigenom belönas med en fyrdubbling av viirdet av sin HPA-pension. 
Likasä de styrmiin och maskinister som kans!i.e rCtkat ut för samma fördel 
genom nilgot t1rs tjiinst som manskap. Slutligen ocksi't b{1tsmiin. matroser 
och motormiin som mönstrat upp som befäl och ser sin HPA-pension 
krympa till en tjiirdedel. Vad jag tidigare sagt om dessa grupper fftr riicka. 

I Hir anser jag att j<1g biir behandla det underliga fenomen som bestiir diiri 
att h<'.fiii.1rid. som enligt 1944 i!rs regler inte skulle ge mycket i pension men 
i alla fall något. genom femte och sjiitte punkterna ihland _1;1,. 1·11 11ei:11rh·1 
1·iirifr. S{1 iir det for det manskap som mönstrats upp på bristen och för dem 
kan det negativa viirdct bli mycket stort. Knappast sä stort men kiinnbart 
iindä blir det for nyexaminerat befäl. som inte fort nog giir i land. Av t vi't 
nyblivna styrmiin. födda under perioden 1913-22. gftr den ene i land i tid. 
dvs. före den tolfte bd1ilsmtmaden. och ägnar sig ät att vara lokförare eller 
tlygplanspilot och tjiinar in pension i lokfiirarnas pensionskassa eller tlyg
planspikiternas pensionsfond. Han iir hos HPA fortfarande manskap och 
fi'tr fördubbling och viirdebestiindighet. Oen andre stannar till sjöss men 
som befal och fftr diirför ungefär en tjiirdedel frfm HPA av vad kamraten far 
för tiden före ilandgäendet som antages ha varit densamma för dem h<lda. 
Befäl det iir fult det - i vaijc fall till sjöss! 

I sjömanspensionskommittens t"örslag till ny författning stod det att 
bdiilstid i viss utstriickning skulle kunna fa användas som k valifibtionstid 
for sjömanspcnsion. Bestiimmclsen var emellertid så utformad att endast 
den som under mer iin hälften av den sammanlagda tjiinstgöringstiden varit 
anstiilld som manskap fick denna riitt. I m<\i 1972. dil författningsutkastct 
bearbetades inom kommunikationsdepartementet och fortlöpande samriid 
skedde med mig. framhöll jag att utkastet pft denna punkt ledde till att en 
sjöman. som vid viss tidpunkt har riitt till sjömanspension. kunde beröva 
sig själv denna r~itt genom att fortsätta till sjöss som befäl. Han var tvungen 
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att g~i i land innan bcfalstidcn hkv lika stor '>lllll m;1nskarstidcn. Annars 
mistt: han sin sjömanspension. 

Derartementet !!Odtog i•1vi1ndningcn och författningen skrevs p{i siitt 
framgf1r av I~ andra stycket KK T2: den sLJm har minst hiilftcn av minimiti
den filr riikna bcfiilstid som kvalitikationstid. 

Tyviirr hann jag dii inte nagelfara femte och sjiitte punkterna lika hi1rt sil 
att jag upptiickte att en liknande effekt som i kommittens förslag till I ~ 
fanns inbyggd i dessa runktcr: befölstid fi'tr diir ett negativt viirdc. 

Men hur iir det med c/e .1jii111ii11 .10111 .1t111111ar till siri.1.1 och seglar !;"inga 
tider som /11'.fiil - 1w:fi"ir skall clc.fil di·t s(1till den grad mvckct sii111ri• ii11 dL· 
som seglar 1111111sk11p".' Fiir hefalstid betalade ju en sjöman visserligen bara 
en rrocent i hyresavgift mot sex som manskap men fiir bcfölstidcn var 
dock sjömannens andel av rcnsioncns kostnad bcrydligt större iin for 
manskapstid. Ull oss se vad som stilr hiirom i sjiimanspcnsionskommittens 
bctiinkande (SOU 1971: JO. ss '57 o. -~X)' 

Diir stiir att överskottet pil 1944 iirs pensionering blivit mycket stort och 
all del är skiiligt att vid dess disposition beakta iiven bcfiilsklassen. fnln 
vars avgifter uppskattningsvis omkring hiilftcn av iivcrskottel hiirrlir. 

sr1 lfmgt iir enligt min mening resonemanget utan vank. men diircfter 
följer vad jag tycker vara niigot av en logisk saltomortal: Endast de sLJm vid 
införandet av de nya reglerna. dvs. ;ir 1972. var iildre iin hO iir t = födda före 
19131 skall fil förbättring av sina tjiinstepensioncr i befiilsklass. De andra 
"har ju möjlighet att tjiina in full pension hos SPK ... 

Niigon redovisning av denna möjlighet liimnas ej. LJen torde ofta. ja 
kanske i regel ha varit skäligen klen och som motiv for utebliven förbiitt
ring av tjiinstepensionen fö!!a biirande över huvud taget. 

Orsaken till diskrimineringen av dem som har riitt till befälspcnsion och 
är födda 1913-22 tycks mig troligen ha varit. att fördubblingen och viirde
beständigheten av sjömanspensionskommitten betraktats som en :1tgiird av 
välvilja. en ynnest. för den som iir medveten om att pensionerna enligt 
1944 års regler iinda sedan systemets början satts lfmgt under vad som varit 
möjligt. framstar förbättringen inte som en ynnest utan som ett hjiilpligt 
återställande av det värde pensionerna hela tiden borde ha haft. Jag hiinvi
sar till vad jag tidigare i detta yllrandc sagt om 1944 fars regler och om 
utvecklingen av HPA-pensioneringen 1939-1972. 

Därutöver vill jag framhålla att riintan p~t nyplaceringar av medel tillhö
rande HPA: s placeringsfond hos kammarkollegiets fondhyrii f. n. torde 
ligga mellan I 0 och 12 I /2 r:;. Skillnaden mellan den till grund för pensioner
nas storlek liggande antagna riintan om 3 'Oi· och den verkliga m11ste allt 
efter det åren gått med riinta p{1 riinta ha vuxit som en snöboll i kramsnö. 
som rullas för att bli underdelcn av en snö!!ubbe. och nu utgöra helt 
ofantliga belopp. Det kunde vara skiil att undersöka llm inte ett flirsiik
ringsbolag skulle ge mången hyresavgiftsbetalare avsevärt bättre valuta för 
pengarna iin HPA. trots att staten och redarna enligt 1944 <'irs program 
skulle bidraga med linan~ieringen av en betydande del av tjänstepen
sionen. Jag gissar att ocksä försiikringsbolag stundom laborerar med riin
teantaganden under den aktuella riintan men om de söker beröva premiein
betalarna uppstående överskott får de fiirsiikringsinspektionen p{1 sig. 
Överskottet torde gå till de försiikrade. 

Diskrimineringsregeln har alltså troligen införts diirfiir att en del av de 
som har hcfiilspension antas fä god pen~ion friin SPK. Att den gruppen inte 
är särskilt stor. visste man sannolikt inte niigot om. Inte heller gjnrde man 
reda för sig varför rätten till pension fr<in SPK skulle vara sii graverande 
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medan lokförar- och pilot pensioner var fullt godtaghara. Regeln innehar all 
pii ett nyckfullt siill ctt streck drogs över hefolcts förhandlingsresul!at friin 
30-talct dil de av n:darna utverkade SPK-p1.:nsion. 

Hiir skedde cl! slags s1111111rd11in1-: med SPK-pensioner utan alt dessa 
p1.:nsioners storlek i vaijc enskilt fall utreddes. Det riicktc med att de 
ut salta i 1944 <'1rs reglernenti.: kallades "hefiil'" ! 

Sjömanspension enligt I% I iirs reglemente skall samordnas!== nedsiit
tasl om pensionstagarcn i viss omfattning för ni\gon eller nf1gra av vissa 
andra förmfrncr (se 14 s i SFS I% I: 302. ii 1 %l): 317. 1972: 4001. Det gäller 
l"riimst allrniin pensilm i form av förtidspension. 

Niir det giiller KK 72 om sjiimanspension finns motsvarande hestiimmcl
se i 6 ~-

hir t.iiinstcpcnsion enligt 1944 ~1rs reglemente har aldrig funnits nhgra 
föreskrifter om ··samordning"". vilket iir riitt naturligt d{1 pensionerna till 
större dekn finansierats av pensionstagarna sjiilva. 

Sett fri\.n ett annat hiill - friln de regler om pensionering av statens 
tjiinstemiin som tillämpas av SPY - iir synsiittct detsamma. Samordning 
sker av statlig tjiinstcpension med sjörnanspcnsion 61 och med sjömans
pcnsion 72 men inte med tjiinstcpcnsinn enligt HPA:s reglemente av ar 
1944. 

Enligt min mening iir den i femte och sjiittc punkterna övergfrngshestäm
melserna till 1972 iirs kungörelse om sjömanspension stadgade diskrimine
ringen av dem som iir !i:idda under perioden 1913-192::?. och berättigade till
tjänstcpcnsion i hcfiilskl<1ss enligt reglerna i 1944 års reglemente sakligt 
omotiverad och !i:i1fattningstekniskt oformlig. Den bör snarast avskaffas 
med den retroaktivitet som m(1 vara möjlig att genomföra. 

Avslutningsvis vill .iag. framhillla. att på senare år många blaml hefiilct 
""fristiillts"" av sina rederier och deras hopp om ny anställning i den till 
hiilftcn krympta svenska handelsflottan är ofta liten eller ingen. Många av 
dessa torde tillhtira den hiir behandlade åldersgruppen. 

Om en sjöman. tillhönmde befälet. lämnat sjön före fyllda 60 år. blir 
sannolikt hans förmåner frän SPK radikalt försiimradc. Nyligen fick jag av 
en tillfällighet kiinn1.:dom ,1m en man. fodd 192.5. som seglat befäl i svenska 
handels!lottan i 24 iir men som snart blir ""fristiilld"" diirför att rederiet 
läggs ner. Hade han forts<itt i yrket till hO är. kunde han under tiden mellan 
60 och 6.5 iir ha fött en SPK-pension om troligen .54 8 IO kr. om året. Nu ser 
det ut som om han i stället får ett ""fribrev··. som under samma tid kommer 
att ge honom 4 6.56 kr. om iirct. En kvarts miljon i utebliven pension under 
åren 60-6.5! 

I .iknande foll torde vara alltför sannolika iivcn inom den här aktuella 
äldersgruppen. 

De som har rätt till pension i bel"älsklass och är födda under åren 
1913-22 och som tillhör befälet också i den meningen att de till helt 
övervägande del seglat som befäl. är enligt min mening i regel missgynnade 
även i en rad andra avseenden. 

I. Genom att deras möjlighet att fortsätta att tjäna in HPA-pension 
avbröts iir 1961 hcrövades de möjligheten att utnyttja progressiviteten i 
intjiinandet av pension enligt 1944 års regler. Visserligen förbättras ej 
tilläggspensionen för befäl st id progressivt. men denna grupp torde i botten 
ofta ha ganska lfö1ga manskapsperioder och på de för dem intjänade pen
sionsbcloppen spelar progressiviteten stor roll. 

Man skulle visserligen kunna säga att avbrottet också drabbar manska
pet. men den som år 1961 var långseglare i manskaps grad kunde fil. 
sjömanspension enligt 1%1 ftrs regler och iir 1972 enligt KK 72. 
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2. l:kfolspcnsionerna h1i1jar fem itr senare ;in manskapspensionerna. Det 
innehiir en ansenlig inllationsfilrlust som extra påhröd till den hårda diskri
mineringen. 

3. Föreskrifterna om "frihrev'" hos SPK innehiir starkt försämrade 
förmiiner för sitdant befäl. som nödgas liimna yrket före 60 ilr. En liknande 
hcstiimmelsc torde fiirr ha giillt statst.iiinstemän men hetraktades - enligt 
min mening med riitta - som stötande. [)en utgjorde ett tviing att stanna i 
statstjiinst. Fi.ir sjöbefölcts del iir den för dem giillande hesliimmelsen 
dubbel\ stötande. llil p:nnm sjöfartens k1,njunkturkiinslighet rn.:h de höga 
kraven pii andlig och kroppslig spiinst milnga hland hefiilet tvingas Himna 
sjön i förtid . 
. 4. Befäl har sedan 1972 riitt att byta ut sin pensionsriitt enligt 1944 års 

.. egler mot antingen ett kapitalbelopp eller Inllt ett fondkapital till SPK. 
Framriikningen av deras pensioner och den diircftcr följande omräkningen 
till bpitalhclopp sker enligt regler som giir intryck av att vara ganska 
obilliga. Dl'l framgiir bl. a. av att en pensionsrätt hos HPA. som från 65 år 
skulle vara ett visst belopp. efter omriikning till fondkapital och framräk
ning till pension friln samma tid från SPK under proceduren sjunker med 
hclopp som viixlar mellan 4.5 r.~ och 24.5 '.'f av H PA-pensionens storlek 
s~1vitt gäller de utbyten som förekom under är 1977. Orsaken härtill synes 
vara att evalvcringen av HPA-pensiunen sker med en av regeringen fast
stiilld riintefot som medför denna verkan. 

S1·1·11sf..a m11sf..i11hc/ii/.1:fi"irh1111det: I överg{mgsbestiimmelserna till 1972 
ftrs kungörelse om sjömanspension genomfördes en 100 1.:;.-ig höjning och 
viinlesiikring av hl. a. tjiinstepensionen enligt 1944 ärs rcglcmenk för 

I) sjömiin is. k. manskapsklass födda ilr 1922 eller tidigare. 
21 sjömiin is. k. bdälsklass födda år 1912 eller tidigare. 
Med sjöman i hefolsklass avses sjöman som före fyllda ~5 fir senast 

tjimstgjorde som hefiil. 'ljiinstgöringen vid en bestiimd älder är allts[1 avgö
rande för om sjömannen skall hiinföras till befäls- eller manskapsklassen. 

Sji.imiin i hefölsklass födda under perioden 1913-1922 kom inte i t1tnju
tande av vare sig den 100':1"-iga hi.~jningen eller viirdesiikringen. Nägon 
saklig motivering för all slirhehandla dessa sjömän iir svår all finna. Där
emot har siirbehandlingen lett till klart ohilliga konsekvenser i pensions
hiinseende for nyssniimnda sjömanskategori. Svenska Maskinhefiilsför
bundct anser att reglerna hör ändras på sil siitt att afla sjömän födda 1922 
eller tidigare far sin tjiinstcpcnsiun enligt 1944 års reglemente fördubblad 
och värdebestiindig. 

9.] Samordningsl'rågor 

-~ii!{ill"f.ITl'rkl't: Utredningen har inte framlagt nt1gra förslag beträffande 
sanwrdningsreglerna i 6 ~ kungörelsen om sjömanspension. 

I h ~ forsla stycket runkt I regleras samordningen mellan sjömanspen
sion llCh fiirmiiner enligt lagen om allmän försäkring. Som ovan nämnts. 
skall samllfdning ske med fiirtidsrension. sjukbidrag eller iinkepension. 
Verket anser inte att sjömanspensionen bör minskas till följd av förtida 
uttag av illderspension. eftersom de mfmatliga beloppen av älderspensio
nen reduceras livsvarigt pil grund av tidigareläggningen. Det torde diirför 
inte finnas skiil att iindra punkten I. 

Punkten 2 bör komrletteras med en hiinvisning till livriinta pil grund av 
nhligatorisk forsiikring enligt lagen ( 1976: 3X0) om arbetsskadeförsäkring. 

Det kan ock sil frim statens synpunkt ifdgasiillas. om inte en femte runkt 
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bilr infilras, avseemk samordning mellan sjlimansrensillnsfilrmiin l>ch del
pension enligt lagen I l'J7.'i: .~X01 lllll dclpcnsionsfl\rsiikring:. 

Verket kan inte uttala sig om vilka principiella synpunkter Sllrn bör 
anliiggas pil fri1gan om en samllrdning mellan \il"iman.spcnsion llCh kontant 
arhetsmarknadsstiid (jfr 7 hap. I ~ lagen om allmi1n fiirsiikringl. 

Av yttrandet friin direktören for HP:\ framgiir att vid samtidig utbetal
ning: av sjiimanspcnsilln och arhetslihhetscrsiittning avdrag sker friin den 
sistniimnda men intc fri111 sjilmanspcnsioncn. Eftersom sjiimanspensionc
ring:en hlir vara suhsidiiir i förh~1llande till de förmilnshirmer Slllll utg:iir till 
alla yrkögrupper. borde det snarare vara si1. att avdrag skall gilras pii 
sjömanspensionen. 

L>irckti.in·n ./("ir H PA: Andra pensionssystem har alla ringa eller ingen 
"'minsta tid"' for riitt att riikna pensillnsriitt. Sjlimanspcnsion enligt KK 72 
har regeln om minst 120 mi'tnader mellan 30 och hil ~ir varav minst HO mellan 
4\1 llCh fi\) iir. 

En följd diirav iir att en sjöman som ibland seglar med svenska. ibland 
med norska eller finska fartyg kommer hiirt i kliim. Hans pensillnsriitt blir 
litcn eller ingen p~i alla tre hf1llen. Nlirmalt torde han inte fii nf1gonting: frf111 
Hl'A. 

Ungefär samma fr.lc drabbar den som stundom seglar manskap. stundom 
befäl. SPK har tagit viss hiinsyn till dem som ibland seglar ekonomiföre
stiindare ( = befäl l och ihbml kockstucrt t = manskap) men H P/\ har inte 
gjort det. 

Ett siirfall utgör de som seglat i handclsllottan men som överg:(1tt till 
tjiinst som livbi'1tsmiin hos Svenska siillskapet för riiddning: av skepps
hrutnc ( Sjöriiddningssiillskapet). 

En sjömanspensioniir Sllm fortsatt att segla men som hlir arhetslös, för 
ett avdrag p{1 ersiittningen friin sjöfolkets crkiinda arhetslöshetskassa. som 
motsvarar sjömanspensionen. Ersiittning:en friln kassan iir ATP-grundande 
men det är diiremot ej sjörnanspensionen. Det betyder att en s_iömanspen
sioniir. som iir arhctsliis. har det siimre iin den som inte har sjömanspen
sion i si\ mätto att han ej tjiinar in lika stor riitt till ATP. 

På samma siitt iir det med den som fär johh i en s. k. skyddad verkstad. 
Diir drar de i regel av ett hclopp pi\ hans lön. motsvarande sjömanspen
sioncn. Hans intjiinande av ATP blir diirför siimre iin hans kamraters. 
Sjlimanspensionen förvandlas frän en tillgilng till en helastning. 

Fri\n Finland fiir H PA ibland forfriigningar om förmiiner som utgår till 
sjörniin, som har eller skall fft finliindsk allmiin pension. Siidan pension 
skall nedsiittas med anledning av att förmi\nstag:aren uppbiir pension frfm 
HPA. 

Svenska hehovspriivadc förm<iner friin det allmiinna torde nedsiittas. om 
förmånstagaren har H P A-pension. 

Den som iir eller varit anstiillJ hos kommun. torde i regel rn ett avJrag p~i 
sin därvid intjiinade pcnsi•m. om hanjiimviil har formiln rr;111 Hl'A. lhland 
for han m:kså avdrag p<I sin lön fr{111 kommunen m;h giir dii miste om viss 
ATP-rätt. A andra sidan bör niimnas att hans hos H I' A intjiinade tid hrukar 
läggas till grund för den kommunala pensionen. 

Det synes mig som om dessa nu angivna företeelser hade varit viirda alt 
granska i samhand med den i direktiven angivna allmiinna umkrsökningcn 
av sjöfolkets pensionsförhiillanden. 

,\iö/Jtfiilcts /)('11sio11skasw: Sarnmdningsprnhlem uppkommer i princip 
vid hlandad tjiinstg:öring: som intriider efter 30 t1rs ålder. Med blandad 
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t_ii1nst!,!iiri11g avses all ljiinstgöring i s;hiil rnanskaps- som hl'fiilshcf:tltning 
forclicccr. För <ilt niirmare kunna beskriva pn1blernct n:do)!ilr vi i korthet 
fiir d~-regler fiir intjiinande av pensionsriitt i resp. in-;til11tioner. som har 
siir-;kild betydelse i detta sammanhang. 

H PA-pensi1mcn upphiir vid o5 :ir oeh hii1:jar 11tgil fri111 v;dfri ;lider mdl;in 
55 1K"h 62 ;\r. Pension kan intjiinas liingst till hO i'trs illder. 

SPK-pensionen utgiir enligt planen livsYarigt fr;in h5 :ir som tilliigg till 
allrniin pension. l'ensionsbell1ppet för lön inom 7 .5 basbelopp i1r 12 .. ~' i· vid 
fuil pl'nsion. SPK-pensioncn kan ocksi'1 tas ut fri111 Wgre illder. dock tidigast 
friln htl <ir. varviu den livsvariga pensionen friin 65 <'lr reduceras. Viiljs 
pcnsionsf1\dnn hO iir blir pensionrn fri111 Sl'K ff,re h~ ar 'i8 i:; medan den 
livsYariga pl'nsionen fri1n 65 iir giir ner till .I<::; .. 

Samordnin!,! av tilliiggspension frfin 65 :ir regleras genom STl'/ITP-bt:
sti1mn11:lserna för ombonlanstiillda liksom för arbetar\.' och tjiinstl'rniin. 

i\ v ov<mstilcnde beskrivning följer. att en jiimf'iirl'lse mellan H PA-pen
~;ion och Sl'K-pension. som utg;\r mellan hO och <15 iir. iir av siirskilt 
intresse vid blandad tjiinstgöring. Med tanke pii de komplexa och sinsemel
lan olikartade regler. som bestiimmer pensionens storlek friin H PA och 
Sl'K begriinsas jiimfiirclscn till denna fcmiirsperiod. 

h1ll pension mellan 60 itr ot:h 65 iir iir 2.58 bashl'lopp i I IPA od1 58 c.; av 
slutli.inen i SPK. l'cnsionsnidn iir således likviirdig för en sjiimansliin. 
Pensionen i SPK blir dock störrl' miitt i basbelopp med hiinsyn till att 
hefälsliinen sLim regel ligger över 4.5 hashelopp. ·1jiinstetidskravet för full 
pension iir i gcngiild viisentligt lägre i HPA iin i SPK. 

Eftersnm tjiinstctid som manskap tillgodoriiknas i Sl'K. om llPA-pen
sionen avriiknas. följer av ovanstftende bestämmelser. att en ombordan
sliilld med blandad tji111stgiiring. vilken giir i rension som hcfiil. erhiiller 
minst lika ..,tor pension som full H P !\-pension under forutsiHtning av en 
sammanlagd tjiinstetid till sjöss av omkring 25 ~tr (vid liigre hcfiilslönelä
gcn). 

Bdyuande samordningsproblcm uppstiir diiremot. dtt den blandade 
tjiinstgöringcn avslutas i manskapshefattning. Om manskapstiden - vid i 
övrigt godkiinda kvalitikationskrav angäende sjötjiinstgöringstid - under
stiger oO miinader for den anstiillde inte lillgodoriikna sig befälstiu som 
kvalil"ikationstid. Hiirav följer. att HPA-pensionen kan utebli helt iiven vid 
htng sammanlagd sjötjiinstgöringstid i de fall dä tjiinstgiiring som manskap i 
yngre och iilJn: {tr omsluter en liing tid som hefiil. Dä ljiinsletiden som 
bdiil i varjl' fall inte iir pensionsgivande blir H PA-pensionen oftast mycket 
1r1g. om liingrc hefalstjiinst föreligger i den mest pcnsionsgivande iildern i 
HPA efter 4tl är. 
Fii(i1111cfr ('.H'lllfld kcrn c111,t;'irns: 

·1:iiinstgiiring som befiil sker mellan 40 och 55 iir. 
Tiiinst som manskap finns under lång tid före 40 <ir samt mellan 55 och 60 

ar. 
Pensionen blir endast 0. 72 basbelopp. 
Om tjiinsten som befäl i stället börjat redan före }0 är och övergiing till 

rnanskapstjiinst skett efter 55 är hade ingen HPA-pensinn utgi\tt. 
lnljiinandert:glerna fi.ir SPK-pcnsionen ger oftast en pension under ett 

hasbelopp mellan oO och 65 fir vid avg{111g ur tjiinst som hcfäl före 60 t1r. En 
sammanliiggning av HPA-rensionen och SPK-pensioncn ger t ydlig:en i 
m;inga fall en helt otillfrcdssHillandc pension. dii sjötjänsten avslutas som 
manskap. 

Om HPA-rensioncn framdeles blir avtalsrcglcrad. toruc Jet vara ända-
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mi1lscnligt att liisa samordningsprnblcmt·n gcnnm hruttosamnrdning a\' 
pensitmsfiirm{1nc rn;1. 

Om HPA och diirmed sjömanspcnsioncringcn fortsiittn enligt i huvud
sak Llföriindradc principer. iir det synnerligen i.inskviirt att tji111stgi1ringstid 
som bcföl beh;rndlas gynnsammare iin nu i HPA. si1 att en fortsatt netto
samordning ger biitlre utfall d;i man slutar som manskap. 

Srl'11sk11 111a.1·A.i11/1<'.fiil.1Ji"irh11mll'I: Under de senaste ;ircns li1gknnjunktur 
har ett stort antal obehörigt thristmönstrat) hcfol upps<1gh p. g. a. arhch
hrist och varit tvungna att taga anstiillning i manskapshcfattning. Hiirigc
nom har ifrilgavarande sjömiin hamnat i cl! hcsviirligt rncllanliige vad avser 
deras kommande pensionsförm<'111er da niigon överföring av intjiinade pcn
sionsriillighcter i Sjöbenilets Pensit1J1skassa till Handclsllott;ms Pcnsilins
anstalt enligt nu gi1llandc regler inte iir möjlig. Svenska Maskinl,efiilsflir
hundet anser att konsek venscrna i pensionshiinseendc av en iivcrgiing fr;in 
hefals- till manskapshcfallning hör utredas och att de negativa effekter som 
hiirvid kan konstateras undanriijs. l. ex. genom niigon form av samordninl,! 
med Sjiibefiilct s Pensionska~sa. 

9.4 l'ilrslaget till iivergångshestämmclser 

.\iiifitrt.ITcrkc·t: Enligt punkt 2 i de föreslagna iivergi1ngsbestiimmcberna 
skall punkt lll i öwrgiingshestiimmclscrna till 1972 iirs kungiirclsc ej giilla 
st.vill giiller den genom förslaget gjorda iindringcn i!\~. dvs. nnlen '"eller 
rör hingrc tid''. Det siigs i niimnda punkt 10. att. vid tilliimpning av 
övcrg{ingsliestiimmclserna i punkterna I - 7. 8 ~ skall iiga motsvantllde 
tilliimpning. I punkt 2 i övcrg{111gsbestiimmelserna av iir I lJ72 fi.irk1.1rtas 
k valifikationstiden for sjömanspension friin 120 till 80 anstiillningsmiinadcr 
för dem som iir födda senast {I!" 1922. Innebörden av utredningens forslag 
till ilvcrg{111gshcstiimmclscr torde bli. all en utliinning med mindre iin 120 
anstiillningsm{madcr inte kan erhiilla fiirliingning av sin riilt till sjömans
pens1on. Det framgiir inte av betiinkamkt. om denna effekt har varit 
avsedd. 

9.5 Vissa ~·tterligare fragor 

Sjiifi1rts1·c•rkc1: Delpcnsion enligt lagen om delpensi11nsfiirsiikring iir en
ligt hetiinkandet att anse som pensionsgrundande inkomst fi.ir ATP. De 
båda pensionsformerna s.iömanspension och dclpension tlinlc ha likartat 
syfte. niimligen att underlätta fiirsör:iningcn under ell antal iir fi.'ire fyllda 65 
är. även niir inte sjukdom eller arbetslöshet kan hhen1pas. Likheten med 
dclpension medför enligt sjöfartsverkets uppfallning. all ocksii sjömans
pension mi'tste vara ATP-grundande. åtminstone i den man vederbörande 
inte iir hcltidsanstälh.l samtidigt som han upphiir sjömanspension. 

Dirdtiil"C'll .fi"ir H I' A: De som hade 1/rstN'11.1io11C'r enligt 1864 i\rs kungörel
se eller 19.W ftrs reglemente fick vänta liinf,!e pft niigon höjning och p{t 
viirdeheständigheten. De ursprungliga beloppen var s1ml och en fi.irduhh
ling betydde diirför inte mycket. En treduhhling har tidigare föreslagits av 
HPA:s direktion. 

<iri"i11.H'// me/11111 d1' tiii11stepe11sio11stugun' .10111 sA.111/c• Jii och de som in/i' 
.1·A.11/le.fi/.fi"ird11hhli11g oi:h viirdehestiindighet sattes iir 1972 till dem som var 
födda före resp. efter kalenderiirsskiftet I lJ22!2J. Mlil bakgrund av den 
inflation som därefter ägt rum synes den gränsen tveksam. En s\nr dd av 
hyn:savgiflcrna som kommit hyresavgift•;fondcn att sviilla. har hctalts av 
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folk som iir fiidda efter arsskiflL't 192::'/23. DL'l skulle enligt 111111 menmµ 
vara rimliµt om de iitminstone tick viirdehestiindiµhet. 

I ~~av KK 72 stadgas all d"n .1<>111 1·ii11r11r 111cd 11rr r11 111 sir"i1111111.1pl'11-

si<>m'11.li"ir d<'ll lrr"ijd ml'd 1.2 '·i fiir va1je m:lnad h<tn viintar. dock l;\ngsl till 
62 iir. Den regeln var giord d[1 rensionen gick ur till 67 i1r. Hedan frim 
hö1jan var den s;i h~·skaffad att det sammanlagda beloppet fiir hela pc11-
\ionstidt•n sjönk om den hcriittigadc viintade mer iin n;igra iir med att ta ul 
pensionrn. lktt<i har blivit iinnu mer p<ilagligt efter siinkningen av den 
iilder. dii sjiimansrcnsionen upphör. 

En del a1· de ;ilgiirder. jag i del fiireg;icndc fiircslagit. ko.-;tar pengar. Det 
överskott som finns i sjömanspcnsionsfonden l'dl det utrymme som upp
k,immit gem lin att sjiimanspensionen upphiir t v~i i1r tidigare. torde dlll'k v;il 
rymma knstnadsiikningen. Ytterligare en fr<iga synes höra iivcrdgas. 
niimligen lllll lkt är rimligt <ttl göra sjiimanspensi1,nen A 11'-grn11d1111d<'. 
Svaret pii den rrt1gan iir enligt min mening inte p<i 11;·1got siitt sjitlvklart men 
en undcrsöknin_µ diiremol angeliigcn. 

Norstedts Tryckeri. Stockholm 1980 




