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Qgll;m§ammanfattgnde översikt;

I de flesta de länder vi har undersökt. finns detav en
obligatorisk sjukförsäkring för större delen av
befolkningen. Försäkringen gäller i båderegel sjukvård
och sjukersättning. I regel finns det vissa begränsningar
i systemet, i frågat ålder, anställning, lön ochex om
anslutningstid till försäkringen.

I USA finns lag sjukvårdsförmåner för äldreen om
och handikappade i alla stater ochpersoner om

sjukersättning i jurisdiktioner.sex

Sjukförsäkringen administreras i regel offentligaav
organisationer. i Belgien finns både offentliga ochmen
privata. I USA har myndigheterna överordnatett ansvar
för sjukvård och sjukersättning, sådandär finns, medan
privata organisationer för försäkringarna.svarar
Tyskland har lagstadgatett system. styrssom av

påparterna arbetsmarknaden.

I de flesta länder gäller sjukförsåkringen alla bor isom
landet med vissa variationer och alla anställda ir-
allmänhet tillförsåkrade samtliga förmåner. Däremot r
nivåerna olika i olika länder. Både karensdagar och
arbetsgivarperiod år vanliga:

Procent Arbetsgivar-
lön Karens period Varaktighetav

Danmark 90 0 lv. 91v.
årunder 3

Finland d.280 lv. 300 d.
Norge 100 d./år14 d. 260

901Sverige ej begränsat
Belgien 3S0 år1.Nederländerna 70 52 V..Tyskland 80 78 v.. . årunder 3
Frankrike 450/67 O 12 m.

årunder 3
UK5SPP 60 28cza v.SB 168 d.
USA 50 60 26 -52- v.
Canada 660 25 -50 v.
Australien 100
New Zealand 100 ej begränsat

ej begränsat

vecka, månadv: m

1 100 procent sjuklön från arbetsgivaren undergenom
Viss tid



2 insjuknandedagenplus
80minstlagfinns3 staff""industrialför omen

lag"non-industrial"föroch om14 dagar enunderprocent
underersättning100 procents enanställningskontrakt med

månad
662/3procentdärefter4 30 dagar.underprocent50

itrappstegsvisbestämda5 system","flat rate summor
PaySickStatuaryTvå olika system,till lönen.relation

gällerSB. 60 procentCirkaSPP BenefitSicknessoch
19.40plusveckaanställd. UK$31.3för SBSPP perger

försörja.attUKS/ förvecka personenper
jurisdiktioner6 olikaiolika

försäkringenkompletterasSverigeochNederländernaI
kollektivavtal.genom

på mycketordnatsharsjukförsäkringenFinansieringen av
bådeattvanligtDet ärländer.olikaisättolika

Enpremier.betalararbetstagareocharbetsgivare
nedan.tabellenilämnasöversikt

lönesumman.procentSjukförsâkringspremier i av

ProcentStatligtArbetstagarArbetsgivar-
totalbidragpremiepremie av

skattemedelDanmark
14Finland -- ... 12Norge .

Sverige : -""bilförsåkrBelgien .
Neder-

22 .114.5länderna
-23.3.723.36.5Tyskland u -"bi1försäkr22 912.6Frankrike

210.52 -"-91UK -H
22USA c:ac:a
32Canada c:ac:a

skattemedel1.25Australien
w"MZealandNew
-"-4.54.5Japan c:ac:a

fylkenolikai17.21 och3.7mellanvarierar
nedanenligtförsäkringar2 andraäventäcker

ochålderspensioninvaliditet,moderskapNorge:
arbetsskador

arbetsskadorsamtmoderskapochsjukdomNederländerna:
invaliditetochmoderskapFrankrike:

arbetsskadorålderpension,invaliditet,moderskap,UK:
arbetslöshetoch
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Sedan 1964 finns det ILOkonvention, Employment Injuryen
Benefits Convention, behandlar frågansom omarhetsskadeförsåkring. Sverige ratificerade konventionen
1969.

Konventionen innebär:

3 att de länder har ratificerat den, ska hasom enlagstiftning tillfredsställande ersättningsom ger
för anställda drabbas skador i arbetslivet.som av
Däremot år det inte nödvändigt haatt separaten
lag arbetsskadeförsåkring.om
8 olycksfallatt och arbetssjukdom ska definieras
på ett tillfredsställande sätt.
3 sjukvårdatt ska stå till förfogande för den somskadats
3 att ersättningen till den skadade i regel ska
utgå periodiskt ståoch i rimling proportion till
den skadades tidigare inkomst både vid temporär
och skada.permanent Man 60 procentanger av
inkomsten plus familjestöd kompensation försom
"standard beneficiaries". I rekommendationen

nivånatt bör ligga på "ejanger mindre 2/3man än
inkomsten."av

Arbetsskadeförsäkringen år obligatorisktett och separat
instrument i alla de undersökta länderna, utom
Nederländerna, där arbetsskadorna kompenseras avsjukförsåkringen. De flesta offentliga försåkringskassor
arbetar under tillsyn statlig myndighet,av en menförsäkringen kan också skötas på sått.annat Det tyska
systemet, där försäkringen styrs arbetsmarknadensav
parter, år ett exempel.

Finansieringen arbetsskadeförsåkringen påsköts olikaav
sätt i olika länder. Det finns alltid myndigheten somstår för tillsyn och normer.



Ersättning
finansierasKompensations-Karens-Försäkrings-

nivådagarorganisation av

ag,stat901 0privatDanmark
1000/22 privat agFinland

ag,at,stat1001 0offentligNorge
ag,stat1000offentligSverige

0/15 90privat agBelgien
Neder-

stat70blandat ag.länderna
801 korporativ agTyskland

50/66.7offentlig agFrankrike
ag.at60UK1 offentlig cza

66.71iprivat agUSA
9075offentlig agCanada -

100offentlig agAustralien
ag,stat70offentligZealandNew
ag.stat60+offentligJapan

sjukförsäkringvid1 Arbetsgivarperiod som
arbetsgivarintrâde.ocharbetsgivarperiod2 Beträffande

nedanse

kompletterasSverigeochNederländernaFinland,I
kollektivavtal.medförsäkringen

graderadeårförsäkringentillpremierArbetsgivarnas
StorbritannienSverige.länder utomsamtligairiskefter

privataarbetarINederländerna.och norge
Den1990.sedanpremierriskgraderademedförsåkringsboag

dentillhänsynmedbedömaskompensationsnivån skatyska
veckorsex underarbetsgivarperiodenlångarelativt

lön.fullbetalararbetsgivarenvilken

frånförsäkringenfrånsjukersättningfårFinlandI man
attförutsattskadetillfâllet,eftermed dagenoch

Arbetsgivarendagar.minst treiarbetsoförmågan varar
ersättsmånad ochtill avlön senarebetalar enupp

bådeharinnebär attDettaförsäkringen. man
tvåi medfallarbetsgivarperiodocharbetsgivarintrâde

arbetsoförnmåga.dagars

15olycksfall,vidkarensingen menharI Belgien man
arbetssjukdom.viddagar

allmänhetvållar iolycksfallârvadDefinitionen somav
begreppetvidgatDanmark harIsvårigheter.inga man

få dagarnågraunderpåverkanskadliginräknarnågot och
ifårdolycksfalldagar. ingår intepraxis Däremot5

ellerNorgeihellerintegör detDetförsäkringen.
Storbritannien.



Svårt definiera
arbetssjukdom

Däremot är det svårare definieraatt arbetssjukdomar. EG
kommissionen gjorde 1962 och 1969 framställningar till
medlemsländerna införaatt ett k blandat system, dom s vdels förteckning övers de sjukdomaren kansom anses somarbetssjukdomar och dels bestämmelse att andraen omsjukdomar kan erkännas arbetssjukdom under speciellasom
omständigheter. Samtidigt borde bevisreglerna för
arbetssjukdom göras måttfulla. De flesta EG-ländermer
har infört systemet, det ändå inte fåttha såmen anses
stor betydelse i praktiken.

I andra länder erkänns inte belastningsskador som
arbetssjukdomar i utsträckning i Sverige,samma som mende har trots fåttdet viss uppmärksamhet i Finland,en
Danmark. Tyskland och USA. Vanligtvis erkänns inte enarbetsskada den inte år vanligare hosom en grupp
arbetstagare än hos allmänheten.

Ersättningen vid permanenta arbetsskador regleras på ett
likartat sätt i samtliga länder. Här år översikt:en

Arbetsskadepension i procent inkomstbortfallzav

Lägsta graden av
arbetsoförmåga
för procentuell Helt arbets-
ersättning oförmögen X

Danmark 15 80
Finland 10 85
Norge 15 100
Sverige 7 100
Belgien 15 100
Nederländerna 25 70
Tyskland 20 67
Frankrike 25 100
UK 20 568/vecka
Canada 10 70 -90
USA 67
Australien 100
New Zealand 80
Japan 30 85

1 lägre gräns med sämre villkor finns
2 15 förprocent sjukvård
3 Uppgift saknas

Vid låg grad arbetsoförmåga utbetalas oftaav enklumpsumma.
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Enligt frånstatistik den tyska tillmotsvarigheten
Verkstadsföreningen, Gesamtmetall. låg sjukfrånvaron i
metallindustrin år 1987 på 8.4 denprocent av
avtalsenliga arbetstiden. Det 140 Andramotsvarar timmar
länder hade högre sjukfrånvaro. Det gällde Sveriget ex
192. 177, 165Nederländerna Norge Frankrikeoch
165. Det år dock tveksamt statistiken verkligen ärom
jämförbar.

Sjukfrånvaron i Tyskland i stigande.anses vara

Begpszgâgqris.

Når arbetsskada har inträffat år det vanligast atten
arbetsgivaren gör anmälan till försäkrings-en
organisationen. I vissa ocksåländer förekommer det att

anmäler direkt till yrkesinspektionen vidochman
allvarliga skador till polisen.-
Anmålningsfrekvensen varierar och år lägrei allmänhet
vid mindre skador. I Canada och Tyskland godafinns det
förutsättningar att anmälan snabbt när organisationen

arbetar med förebyggande Ävenverksamhet. i Belgiensom
och Frankrike år försäkringsorganisationerna i denaktiva
förebyggande verksamheten.

En förutsättning för att det förebyggande skaarbetet
effekiivt är att tillgånghar till informationvara man

skador och arbetssjukdomar. på statistikenKvalitenom
varierar dock betydligt.

Tyskland och Finland tycks ha höga ambitioner detnär
gäller utredaatt anmälda skador. Både
försåkringsorganisationerna och
arbetarskyddsmyndigheterna föreslårställer krav och
förbättringar på basis dessa finnsutredningar. Därav
också extern expertis kan hjälpa företagen lösaattsom
problemen, företagens ändåmen egna resurser varaanses
viktigast. I detta smâföretagenavseende är problem iett
alla länder.

Genom differentieraatt premierna till arbetsskada
försäkringen försöker i flera länder stimuleraman
företagen deltaatt i det förebyggande arbetet.

I Belgien och Frankrike utnyttjar dennai synnerhetman
möjlighet. Det sker också någoni mån däri Tyskland. men
differentieras kostnader förmånernaoch huvudsakligen
mellan branscherna. Det tyska systemet tycks inte vara
lika effektivt för att stimulera detpreventionen som
franska och belgiska. försåkringskassornas insatsermen
tycks betydelsestor för det förebyggande arbetetvara av



länderna.allai tre

försystemetutveckladedet mesttycks haFinland
arbetadessutomföretagkan storaDärdifferentiering.

Tillsynenväl.fungeraSystemetsjälvrisk.med anses Såbetydelse.också storhayrkesinspektionen ansesgenom iyrkesinspektionenmedanTyskland,också iår det
roll.mindrespelarFrankrikeochBelgien en

ifinnsBoard,CompensationWorkers somsköterCanadaI
WCB ärochkontroll entillsyn.provins, normer.varje

ettsättpå mångaarbetar sominstitution,offentlig men
harochdrivenlångtårPremie-differentieringenföretag.

företagsvisävenbranschbaserad,varittraditionellt om
ettförekommerDetockså förekommer.differentiering

differentiering,företagsvismotstånd motfackligtvisst
premierhögamedarbetsgivareatteftersom anserman

erkännsinteskador somför attarbetaatttenderar
lagantagitnyligen nyhar enOntarioIarbetsskador. man

bestämmelserlångtgåendemedarbutssaskadeförsåkringom
arbetsskadade.rehabilitering avom

ärstyrmedelvilketbedömasvårt somattärDet
förebyggandedetstimuleragäller attdetnäreffektivast

stödoch harinspekterar avmyndighetarbetet, somen medarbetarförsäkringsbolagettellerregler som
börinformationochRådgivningHtyromcz-riel..ekonomiska

modellvilkenoavsettroll manstorspelarimligen en
väljer.

kombineratvi sett,harTysklandochFinlandI somman,
dubbeltettintefråga sigdockMan kan omsystemen.

kommerdettaTillkostnader.högaonödigtmedförsystem
tillförhållandeiintegritetinspektörernasfrågan om

anställda.nçhförelag -

arbetsskademmånvilkenibildtabellFöljande avenger
tillrådgivningpå ellertill kravlederrapporten

företagen;

Aktörrådw___Wm_§rqg_e1ler
g RapportI ringaförmedJa

mottagaremåndröjningJa

YrkesinspektionDanmark xx YrkesinspektionFinland xXx Försäkr.bolag
YrkesinspektionNorge xx YrkesinspektionSverige x
Försåkr.kassaBelgien x
YrkesinspektionNederländerna x
YrkesinspektionTyskland x
BG
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Frankrike Försåkr.kassax
x1 Yrkesinspektion

UK Yrkesinspektionx
USA Försäkr.bolagx

Yrkesinspektion
WC2

Canada WC2x
Australien WC2x
New Zealand WC2x

1 Vid allvarliga olyckor.
2 Workers Compensation

Underlaget år svårtolkat och bristfälligt och den
uppställning har gjorts får tolkas försiktigt.som

Statistik

I alla länder har arbetskadestatistik på olikaman flera
nivåer bådeoch hos tillsynsmyndigheter och
försåkringsorganisationer. Sverige, Danmark, Finland och
Tyskland år särskilt intresanta i det sammanhanget.

I Sverige utvecklas tre olika ISA,system TFA och FAS
90 och frågan samordningsmöjligheter diskuteras.om I
Danmark pågår arbetet med samordningen avArbejdstillsynets register och Abetsskadestyrelsens
tidigare Sikringsstyrelsens register. I Finland och
Tyskland år Försâkringsbolagens Centralorganisations
respektive BGs register intressanta, i synnerhet med
hänsyn till deras användning vid premiedifferentieringen.
Samma sak gäller för Canada, Belgien. Frankrike.
Australien och New Zealand. Informationen bådadeomsistnämnda länderna är dock bristfällig.

I USA finns central statistik hos WC-myndigheterna, OSHA
Bureauoch BLS of Labour Statisticas. dess innehållmenår okänd kvalitet.av

F ö b.3i§f5§_1_§:2_11.l9.12§.1.2.2

Arbetsskadeförsåkringen allmänt ha betydelsestoranses
för benågenheten att anmäla dockarbetsskador ej i
Danmark. Däremot är i allmänhet tveksam tillman mer
försäkringens betydelse för det förebyggande arbetet.

Skillnaderna år stora mellan de olika länderna när det
gäller frågan utreder arbetsskadorna. Detvem årsom
vanligt att utredningen sköts utomstående när detav
gäller allvarliga skador. I de flesta länder är det
Yrkesinspektionen utreder, det förekommer ocksåsom men
att försåkringsorganisationen spelar stor roll. Ien
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skyddsombudenärländernanordiskai deochTyskland
arbetsskadeutredningar.påinkopplade

självaattangelägnatycksländerallai omFöretag vara
detsköterexpertisskyddstekniskadenanställa som

företagshälsovårdenharSverigeIarbetet.förebyggande
sett,internationellttorde haochbetydelsestor en,

ställning.unik

tilllederarbetsskadeutredningviktigt attärDet en
flerattförhindraför attåtgärderförebyggande

alltid ochdet inteskerSverigeIdrabbas.människor
Finlandländer.andrailikartadtyckssituationen vara

ansträngningargöraemellertid storatycksTysklandoch
arbetsskador.tillhar lettbristerelimineraför att som

lokaladenframhållesrapportdennaställen iPå andra
arbetsmiljöområdet.pårollcentralaskyddsverksamhetens

finnsutformninginternkontrollensSärskilda regler om
regler.sådanaTyskland harochNorgesällan.emellertid

generelliriskanalysföreskriftersaknar merommen speciellapåföreskrifterdetfinnsDäremotmening..
för storariskengällerdetnärsynnerhetområden, i

använderTysklandochNorge manFinland,I USA,olyckor.
försåkringsorganisationernaielementriskanalys ettsom

arbetsskadeförsäkringen.tillpremiernaberäkning av

skadestånd,ochviteinstrument, tliknandeochBöter ex
praktikenIländer.antalstyrmedel i ettanvänds som

fungerarutananvändning,tillså oftade intekommer
miljöförbättrandepå detdrivaför atthotoftast som

arbetet.

tillpremiernadifferentierarländerflestaI de man
risk,tillförhållandeiarbetsskadeförsäkringen men

för attmetodeffektivärverkligendetfrågan är enom ochTysklandDanmark.arbetsmiljö. Igodåstadkomma en
benägenhetenpåinverkanpositivpåFinland tror enman

lägretilllederdetbetvivlar attåtgärder,till men
deochFrankrikeBelgien,Iförsåkringskostnader.

ärdifferentieringenattländernatransoceana mananser
någraknappastfinnsDetstyrmedel.ofrånkomlig som

densigbekräftakan enastudiervetenskapliga varesom
harstudiertillförsökVissaständpunkten.andraeller

förpositivtblevResultatetTyskland.igjorts
differentieringen.

rehabiliteringochgodkännande

arbetsskadagodkändfå skadaMöjligheten att somen
länderflestaI deländer.olikaibetydligtvarierar

SverigeIförsäkringskassan.hosprövningförstasker en FinlandIarbetsskador.anmäldade flestagodkänns numera
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godkänns 95 procent alla anmälda skador, i Tyskland 3av
procent alla anmälda olycksfall och 7.8 procentav av
alla anmälda arbetssjukdomar. I Danmark erkänns 35
procent alla anmälda arbetssjukdomsfallav
och flertalet anmälda arbetsolycksfall.

I alla de undersökta länderna finns det lagstiftning om
rehabilitering skadade anställda. Ofta finns vissaav
regler i lagstiftningen arbetsskadeförsåkring ochom
invaliditetsförsåkring.

Intresset för rehabilitering år genomgående mycket stort
och stora insatser görs i synnerhet i Finland. Tyskland
och Ontario. I Tyskland reglerar särskild lag olikaen
rehabiliterings-insatser. Den slår fast att
rehabilitering alltid ska ha företräde framför andra
former stöd. Den inte är villig gåatt inav isom
rehabilitering kan avstängas från ersättning.



irggelsgstemettillÖversikter och kommentarerDel II.
länderintressantasju särskilt

DANMARK

diskuterattid harunderDanmarkiiNår senareman
handlathuvudsakligendetarbetsmiljfrågor har om

följande:
medsambandisärskiltArbetsskadeförsäkringen,1.

arbetssjukdomar
ekonomiochArbetsmiljö2.

arbetsgivaravgifterdifferentieringförUnderlaget3. av
arbetsskadeförsåkringen.till

Arbetsskadestatistiken.4.

ochämnenpå farligaavgifterdiskuterasDessutom
utvecklingförstödsystemmaterial samt renareav

teknologi.

QLEZQEÅEJEIEQ

såarbetsskador utförförsåkringssystemetDet danska ser
hår:

Finanstilsynetförsäkringsbolag20
Sjukhus/läkareArbejdskadestyrelsenArbejdstillsynet

specialläkarel
yrkesmedicinskaEhrvervsygdomsutvalgmArbetsmiljöråd

kliniker

Kommunal
socialförvaltn.

AnkestyrelseSociale

tecknaråttförsäkringsbolag attdanskahar tjugoI dag
mindrebeslutfattarBolagenarbetsskadeförsåkringar. om

alldeadministrerarolycksfall. Dessutomallvarliga
avgörsskadeårenden.för deersättningutbetalning somav

Arbejds-skadestyrelsen.i

tillärenden systemet,85 000cirka1987 anmäldes varav
övrigaAv deglasögonskador.och40 000 tandvar

försäkringsbolagen.fallavgjordes 13 000 av
år 00032behandladeArbejdskadestyrelsen samma

5 000arbetssjukdomar,arbetsolyckor och varav
ochavvisade000 blev5medanersättning,tillerkändes

Numeraföljder.ersåttningsberâttigadehade22 000 inte



ersätts 80 procent arbetssjukdomarna poolav av en avförsäkringsbolag.

Man definierar arbetssjukdom sjukdomar, enligtsom sommedicinsk och teknisk erfarenhet. orsakas särskildavpåverkan och speciella personalgruppersom är utsatta för
sitt arbete och sinagenom arbetsförhållanden. Chefen för

Arbetsskadestyrelsen f d Sikringssyrelsen fastställer
vilka sjukdomar ska räknas dit. Arbetsskadestyrelsensom
ska förhandla med Arbetskadeförsåkringskommittén minst
vartannat år revision förteckningen.om En särskildav
myndighet, Arbetsjukdomskommittên, skall dessutom enligt
lag ha väsentligtett inflytande på innehållet i
förteckningen och på utformningen praxis förav
ersättning sjukdomar inte finnsav med isom
förteckningen.

Ersättning kan alltså beviljas för andra sjukdomar ån
arbetssjukdomar, såvida kan visa att sjukdomenman enligt
senaste medicinsk erfarenhet motsvarar definitionen på enarbetssjukdom eller denatt uteslutande eller till
övervägande del beror på arbetet.

En stigande del Arbetssjukdomskommitténsav arbete består
i att ta ställningnumera till ersättningskrav rörsomandra sjukdomar än de egentliga arbetssjukdomarna.

Kommitténs beslut sådanai fall år endast vägledande.

Antalet anmälningar arbetsjukdomarom var:

Arbetsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

1974 307 349
1975 442 545
1980 4 051 540
1982 4 702 719
1985 8 786 10 117
1986 13 280 16 600
1987 14 225 20.000ca

Antalet ärenden hos Arbetssjukdomskommittén har
utvecklats enligt följande:

1977 14
1980 43
1982 43
1985 66
1986 92
1987 196
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Arbejdstillsynettillanmäldes1985underskadorDe som
så här:fördelade sig

AntalSjukdom
Procent

8922Rörelseapparaten
131 382Hörsel
187891Hud

5455hudAllergi.
8855luftvågarAllergi,

111211Hjärna
2157Svulster
199Infektion

14447Övrigt 1

10011710Summa
101

Depå ersättning.kravföranlettinteAlla skador har
arbetsskadeförsäkringslagentäckspersonalgrupper avsom

identiska.inte heltarbetsmiljölagen åroch

underarbetssjukdomarerkännandeArbetsskadestyrelsens av
framgår tabell:följande1985 av

.uA2$21j2hQ9m_mw_M."_w___i____.

42Rörelseapparaten
578Hörsel
972Hud
274Luftvågar

Lösningsmedelsw
294förgiftning

27förgiftningAnnan
42Cancer
18Infektion

111Övrigt

3502Summa

Rxsmigsraásrins

differentieradesiganvänderFörsåkringsbolagen av
Dearbetsskadeförsåkringar.tecknarpremier när de

ochriskkriteriersjälvaprincipbestämmer i
detfinns storapraktikendifferentieringsgrad, imen

varieraanställd kanPremienbolagen.likheter mellan per
Dkr16 000tillkontoristår förmellan 120 DKr enper

år stållningsarbetare.förper



En översikt ärspremierna för 1990 i olika branscherav
Dkrvisas nedan anställd:per

Lantbruk 111
Framställning av
livsmedel 629
Varuframställning
i övrigt 740
Energi" och vatten
försörjning 305
Bygg- och anläggnings-
verksamhet 367
Handel 146
Restaurang och
hotellverksamhet 285
Transport 55mm
Sjö- och lufttransport 668
Bankvâsende 27mm
Övrigt 191

För större verksamheter d fler än 50 anställdav s- nkombineras grupptariffer med individuell premieberäkning.

Qtrednng

Den livliga diskussionen arbetsmiljöfrågor ärleddeom
1987 till att tillsatte utredning revisionman en om av
arbetsskada-försäkringen. Året därpå kom utredningen med

1142:1988.betänkandeett där bl förde framman a
följande ståndpunkter:

Arbetssjukdomar utvecklas i allmänhet långsamt. Fler0
och fler sjukdomar fyller efterhand villkoren för bliatt
upptagna i förteckningen över arbetssjukdomar. Det borde
finnas särskild lag för sådana sjukdomar.en

Den praxis bör bibehällas. enligt vilkeno skada kanen
erkännas arbetsskada även arbetet bara ärsom om en
bidragande orsak eller endast har förvärrat sjukdomen.

Utredningen presenterade också flera alternativ för att
få bättre förebyggande effekten av
premiedifferentieringen. Bland alternativen fanns bl a

förslagett överföraatt försäkringsbolagensom
verksamhet till särskiltett bolag, ägt av
arbetsmarknadens parter.

Utredningens majoritet avvisade förslag ocksåett attom
färdolycksfall borde täckas försäkringen.av



FINLAND

olycksfall iersättningförsystemetFinland baserasI av
gällerlagstiftningpâ denyrkessjukdomarocharbetet som

olycksfallsförsäkringLagenolycksfallsförsäkring. om
här.intebehandlaslantbrukareför

Försäkringsglikt

arbetstagareförsäkra sinaskyldigår attArbetsgivaren
småochochStatenarbetet.olycksfall iför

utförakalenderår låtitunder ettarbetsgivare, som
dockårarbetsdagar,12högstsammanlagtunderarbete
påolycksfallVidförsäkringsplikten.frånbefriade

förOlycksfallsverketstårsådana arbetsplatser
ersättningen.

försäkringspliktsinförsummathararbetsgivarenOm
tillersättningOlycksfallsverket utbetalar

visstilldärefterutkrävsErsättningenarbetstagaren. en
OlycksfallsverketkanDessutomarbetsgivaren.gräns av

närarbetsgivaren.försäkringspremiehöjd mankräva aven
ävenförsäkringsplikten,iförsummelsekonstaterathar en

inträffat.olycksfall haringetom

allaprincipiomfattarolycksfallförsäkringLagen om
familjemedlemmarhansarbetsgivaren.utomarbetstagare,

också närgällerFörsäkringentjänstemän.och högre
utomlandspå uppdragarbetstagaresänderarbetsgivaren

utländskförresan. den integälleräven Däremotunder
land.främmandeiarbetstagare

lagenenligtförsäkringarFrivilliga

denomfattasinteoch andraArbetsgivare avsom
också rättnaturligtvisharförsäkringenobligatoriska

försäkraarbetsgivarenkanDessutomsig.försäkraatt
Depå fritiden.olycksfallförarbetstagaresina

antingensåledeskanförsäkringarnafrivilliga vara
fritidsförsäkringar.ellerarbetstidsförsäkringar

förmånerhararbetstidsförsäkringenfrivilligaDen samma
påstorlek berorPremiensobligatoriska.densom

arbete.försäkradesdenoch artenärsarbetsförtjånsten av

sförsåkriggggIillä

tecknathararbetsmarknadsorganisationernacentralaDe
arbetsavtallagenEnligtgrupplivförsäkring.avtal omom

tecknaskyldiga attarbetsgivareockså oorganiseradeär
finnsdetdärbranschiverkardeförsäkring, enomen

kollektivavtal.riksomfattandeallmänt. somett



innehåller bestämmelser grupplivförsäkring.om
Försäkringarna handhas Finlands livförsäkringsbolagav
solidariskt. Arbetstagarnas Grupplivförsäkringspool
sköter förvaltningen.

Försäkringen bekostas arbetsgivaren och skötsav ettsomsupplement till den lagstadgade olycksfallsförsäkringen.
Försåkringspremien grundar sig på lönesummasamma sompremien för de arbetstagare obligatoriskt tillhör densom
lagstadgade olycksfallförsåkringen.

Försäkringen gäller för dödfall under både arbetstid och
fritid. De anhöriga får försäkringssumma beståren som avgrundbelopp, barntillågg och olycksfallstillågg.
Grundbelopets storlek beror på försåkringstagarens ålder
vid dödsfallet.

De år befriade från olycksfallsförsåkringenssom
obligatoriska försåkringsplikt kan inte omfattas av
grupplivsförsåkringen.

Försåkringspremiens grunder

Premien till olycksfallsförsäkringen består följandeavJ5 poster:
riskpremie"

förpost förvaltningskostnader-
tillägg enligt diverse lagar:-

kostnad för-
ersåttningarnas bindande
vid APL löneindex

arbetarskyddsavgift-
avgift, enligten som-

lag ska erläggas till
förstaten att täcka

kostnaderna för olycksfall
hos privata arbetsgivare

försummat ellersom
befriats från sin
försäkringsplikt

Försäkringspremien beräknas på lön och risker i arbetet.
I början försäkringsperioden uppbärav försäkringsbolaget

förskottspremie baseraren påsig de uppskattadesom
lönesummorna.

När försäkringsperioden löpt ut ska arbetsgivaren lämna
uppgift lönesummans faktiska storlek.om Pâ basis avdessa uppgifter beräknar den slutliga försäkrings-man
premien.

Den arbetsgivare underlåter lämnaatt informationsom
eller lämnar felaktga uppgifter kan tvingas betalaatt



premie.fyrdubbel

Eremiebgräkning

allmännadendelsfastställsFörsâkringspremierna genom
specialtariffer.delsochtariffen genom

cirkaöverlistabestårpremietariffenallmännaDen enav
Listanpremiesatser.övertabellocharbetenolika600 en

indelad iär
riskklasseregentliga11v bildarför sigarbeten egenenvarsomsex- lantbruksarbete,kontorsarbete.riskklass

snickeriarbete,byggnadsarbete,skogsarbete.
hyrestrafikitraktorförarelastbilsmoch

antaletefterberäknaspremiendärtvâ arbeten,- gällerDetlön.efteroch intearbetstagare
hem.städerskor itillfälligaochhembiträden

varjeförriskpremiesatsår uträknarVarje enman
materialstatistiskafärskastepä detbaseratriskklass,

tillgå. Premiesatsenfinns att angersom
lönesumman.mark100beloppförsâkringspremiens avper

yrkes-år justerarfjärdeellertredjeVart man
riskklasser.indelning ikategoriernas

1989.premiesättningpåexempelnågravisasHär nedan
fall.några extremavaltsexempel harSom

arbeten:Riskklassade

lönutbetald000 mark1markPremie i per

HelförsäkringförsäkringObligatoriskRiskklass
Försäkrings-arbetsgivarens självrisk

täckerbolagetmarktill 640 perupp
arbets"olycksfall även

självgivarens
risk

4,203.851
100,0091,7011

arbetenriskklassadeIcke

lönutbetaldmark0001i markPremie per

HelObligatorisk
försäkringförsäkring

3,153.05Kontorsarbete
Jordbruksarbete
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inklusive traktor"
förare i jordbruket 67.60
Byggnadsarbete 50,20

Minimipremier och specialpremier

För tre riskklasser fastställs minimipremiergrupper av
âr.varje I vissa fall tillämpas också specialpremier när

det är motiverat med hänsyn till risk. Riskbedömningen
grundar pâsig försäkringens statistik.egen

Specialpremierna utgår den slutliga försäkringspremienom
inom ett visst område överstigit 93 000 mark utan
lagstadgade tillägg och tväunder är dessförinnan till
minst mark.Beloppen,46 500 justeras årligen. gälldesom

1984.år

Bland specialpremierna ingår ett modeller medpar
självrisk.

Avdragsrâtt

Premierna till olycksfallsförsäkringen får dras bådeav
vid kommunal och statlig beskattning. Däremot får privata
företagare inte dra kostnaderna för olycksfalls-av
försäkring han tecknat för sig själv eller försom sina
familjmedlemmar. Däremot kan han liksom alla andra- -dra sina och familjemedlemmarnasav premeier föregna
personförsâkring.

Arbetsgivaren får inte heller utnyttja avdragsrätten när
det gäller hembiträde. städerska i hemmet eller om
arbetet uförs för åstadkommaatt nyttigheter ät honom

tpersonligen husbygge.ex
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BELGIEN

olycksfalls-tecknalagmåste enligtföretagBelgiska
tecknasFörsäkringenanställda. avsinaförförsäkring

två typerfinnsDetförsäkringsbolag. avauktoriserade
privatägda.delsochägdakollektivtdelssådana bolag,

statligdäremotärYrkessjukdomsförsäkringen en
nationell kassatillbetalardärangelägenhet, enman

Socialdepartementet.under

försäkringensigersättningfårArbetstagaren varesamma
ellerprivatägthos ettbolag,kollektivthos etttecknas

efterskerRegleringenkassan. somstatliga normerdeni
väljafrittkanFöretagencentralt.upprättas

försäkringsgivare.

yrkessjukdomsförsäkringenprivatiseratinte harAtt man
någonhittakunnatinte harpåbl attberor mana

vissaochsilikoshanteraskapå hurlösningpraktisk man
ochIatenstidlångharDesjukdomar.yrkesbetingadeandra

helthosfått sjukdomenha annandrabbade kanden en
Ochâr tidigare.mångaåtarbetadehanarbetsgivare, som

kansilikosdärindustrin.delårdet storeftersom aven
problem.såuppstå. år detta ett

mästeolycksförsåkringsområdetinomFörsäkringsbolag
69detdag finnsISocialdepartementet.auktoriseras av

bolag.auktoriserade

mellanfördelasarbetsskadestatistikenförAnsvaret
nationalltförsäkringsbolagen, ettföretag.respektive

prtaktikenIministeriet.ochstatistikförinstitut
sinarapporteramånga företag attförsummar

40cirkabaraattuppskattarManarbetsolycksfall.
nationellatill denrapportdemprocent avgerav

statistikFörsäkringsbolagens varaansesstatistiken.
attkräverbolageneftersomnationella,än denbättre

olycksfall.allarapportlämnaskafööretagen om

ANPATcentyralorganisationFörsäkringsbolagens
däriblandspecialister.antalsysselsätter ett

också ettharANPATkemisteringenjörer, m m.
särskiltingetBelgienharDäremotdokumentationscenter.
forskningSådanarbetsmiljöområdet.påforskningsinstitut

framställerANPATuniversiteten. enenbart inombedrivs
forskningsresultat.dokumentationdel om

Bfr/är,miljoner15cirkauppgår tillintäkterANPATS
görbolagenmellanKonkurrensentill.räckerintevilket

verksamhettillfå framsvårt att gemensamdet resurser
slaget.härdetav
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Premierna och det förebyggande arbetet

Socialdepartementet övervakar bolagens premiesåttning.
Den grundas på värdering riskerna i olikaen arbeten.av
Man använder sig den europeiska ANCE-koden,av som angerbestämd risknivä för olikaen arbeten i olika branscher.

Till detta grundläggande mått lägger försäkringsbolagen
ett företagstatistiskt mätt samt värdering miljön.en avDärmed kan individualisera premien,man bara när detmen
gäller de sista 20 procenten premien.av

Premienivåerna för enskilda företag är hemliga. Det
skulle inte god PR för företagen derasvara om
premienivåer blev kända. En hög premienivä visar ju att
att arbetsmiljön dålig.är Premien baseras pä kostnaderna
för olycksfall dividerat med den totala lönesumman. Om
kostnaderna för olycksfall uppgår till 10 miljoner Bfr
och har 100 miljoner i lönesumma,man blir premienivân
0.1 procent.

Premiekostnaderna för ett enskilt företag utgår dels
ifrån vilken bransch det fråganär och dels vilkenom
yrkeskategori det gäller. Kontorsarbete kan t haex enpremie på 0.3 procent lönesumman medan byggnadsarbeteav
kan debiteras till 10 procent.upp

I kostnaderna för olycksfall inräknas medicinsk
behandling, begravningskostnader, handikappâtgårder.
ekonomisk ersättning till hustru och barn samt vissenlivränta för invaliditet Även färdolycksfallm m.
inräknas i begreppet arbetsolycksfall.

Men premierna utgår inte bara från statistik och
arbetsolycks-frekvenser. Försäkringsbolagen har dessutom
ett antal ingenjörer anställda granskar densom
förebyggande verksamheten på företagen. De använder enchecklista. dem möjlighet att värderasom ger
arbetsmiljön. Bland de faktorer pâtas listansom uppfinns följande:

1. Ledningens ansvarstagande för säkerheten inom
företaget. Här noteras det finns särskildom en
säkerhetsansvarig i företaget. hur långa
sjukskrivningstiderna är osv.

2. Den tekniska utrustningen, det finnsom
skyddsutrustning Hår tar också hänsynm m. man
till arbetsorganisation, arbetsbelastning osv.

3. Utbildning och information i säkerhetsfrâgor inom
företaget.



tecknaför attsitt intresseanmälerföretagNår ett
följande:försäkring sker

medtillsammansföretagetbesökerFörsäkringsinspektören
ekonomiskagör de rentDenförsåkringsagent. senareen

inspektörenuppgifterdegrundvalpåberäkningarna somav
beräkningar.andraochANCE"kodenframtar genom

ocharbetsgivarenförresultatetpresenterasDärefter
attmöjlighetendiskuterabörjarförsåkringsinspektören

arbetsmiljön.förbättraattpremiensänka genom
diskuterarskyddschefenochFörsäkrings-inspektören

åtgärdsprogram.detaljeratfram ettdärefter mer

påkontraktstidförstamednormaltFörsäkringar tas en
förbundenhetensuccessivtminskarår. därefterfem

ikontraktstidenlångaår. Dentill ettklienten ner
parternavillpå attberor emninledningsskedet geman

samarbete.ochpremiebåde miljö,förbättrachans att
detavtaletsägaråtthar att omFörsåkringsbolaget upp

lagar.brutit motarbegsivarenolycksfall attsker agp
och avtal.regler

gångerfemtillåterkommer perFörsâkringsinepktören upp
förbättramed attarbetethurkontrolleraår för att

görföreslå attHan kan t enfortskrider. manmiljön ex
minskaför attproduktionsavsnittpå visstkampanj ett

arbetsledarna.förkursellerriskerna en

detill"gratis"erbjudsserviceförebyggandeDenna
iargumentviktigtärDen ettföretagen.försäkrade

ärfaktorviktigEnbolagen.mellankonkurrensen annan
skador.reglerarmed vilkensnabbhetden man

konkurrens-också ettnaturligtvisstorlek årPremiens
Ettserviceprogrammet.samband medibaramedel. men

billighossigförsäkranaturligtviskanföretag en
på flerautråka illadå attriskerarfirma, manmen

haratttycka attkan tYrkesinspektionen mansått. ex
införhamnargrad attdentillmiljöneftersatt man

preventionsservice.braharintebolagetdomstol enom
regleringenförhalarkanske avförsäkringsbolagetOch

underförsâkrat.harförskadan att man

och privataKooperativa

påförsäkringsbolagtvåfinnsDet typer av
och privata.kollektivaarbetsskadeområdet:

ärdebildatsvanligenharbolagen somkooperativaDe av
iöverskottsittofta utdelarDebolaget.försäkrade i

efteråterbetalningfårdvspremierna,medenlighet ,man



riskerna enligt ACNA-koden. ocksåMan kan kombinera detta
med återbetalningenett därsystem år beroende av
olycksfullskostnaderna âret.under

Återbetalningen borde kunna fungera viktigsom en
drivkraft till praktiska såförändringar, år det intemen
i praktiken. Premien den viktigasteanses vara

Återbetalningendrivkraften. âr i allmänhet för liten och
kommer för försent att väcka intresse hos företagen.

De kooperativa kassorna har börjat minska i betydelse
sedan de börjatstora privata försäkringsbolagen har
intresse sig för den här marknaden. De bolagenstora har
långt större möjligheter påatt förebyggandesatsa
service, vilket leder till lägre Alltsåpremier. tar de
allt större del marknaden och blir alltav mer

Återbetalningprofessionella. förekommer inte i de
privata försäkringsbolagen.

Det är i första hand mindre företag år försäkrade isom
de kooperativa kassorna. Redan detta antyder iatt man
Belgien, liksom på de flesta hållandra i världen. har
problem med arbetsmiljön småi de företagen: de försäkrar
sig ofta i bolag med mindre intresse för direkt
inblandning i investeringar och arbetsmiljöförbâttringar.
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VÄSTTYSKLAND

RedangamlahararbetsskadeförsåkringentyskaDen anor.
mellankompromisshistioriskträffades1881 engenom

socialdemokratinväxandeoch denBismarkrikskanslern en
världenstillleddeåröverenskommelse. tre senaresom

arbetet.olycksfall iförsäkring motlagförsta om

fortfarande:gällerhuvudprinciperLagens

ersattesskadeståndsansvarenskildaArbetsgivarens
försåkringssystem.offentligtmed ett

andraochersättningarlagen föreskrivnaI
vållatharoavsettprestationer garanteras somvem

orsakasolyckanävengällerolyckan. Det avom
följtharinteattvårdslöshet eller mangenom

någonärundantagetendaregler. Detgällande om
vållar skada.avsiktligt en

ävenförsäkringenomfattar1925Sedan
kompletteradesårfärdolycksfall. Samma

arbetssjukdomar.vidersättningmedförsäkringen

liåäålsLiitg-:lgrgga

försäkrings-tyskadetigrundläggande principenDen
sjukdomarocholycksfallriskerna förår attsystemet

isakkunskapenförebyggasochkan bedömasbäst genom
respektive branscher.

närståendevarandraiarbetsgivareslötDärför man samman
Berufsgenossenschaftenförsäkringskassorbranscher i

arbetsskadeförsåkringen.skötersom

uppgifterföljandekassornaLagen har gett

arbetsskadorförebygga"
rehabiliteringM

gottgörelse.ekonomiskbetala-

arbetsskado-försäkringskassor inom94 olikaDet finns
sjöfart.ochhandelindustri,för34försåkringen. varav

trâdgårdssektorn.ochlantbrukför19 kassorVidare finns
Ett fåtal kassorsektorn.Övriga offentligaför denår

gränser.geografiskaföljer

servicesektorindustri- ochPrivat3
Berufsgenossenschaften"gewerblichen"Hauptverband der

försäkrade.miljoner29.2med

Kommuner3
Unfallversicherungsträgerder"Bundesarbetsgemeinschaft



der öffentlichen Hand" med 6.4 miljoner försäkrade
plus studerande.11.9 miljoner

3 Jord- och skogsbruk
"Bundesverband der lantwirtschaftligen
Berufsgenossenschaften" med 1.7 miljoner försäkrade.

Härtill kommer privata olycksfallsförsäkringar som
omfattar drygt 6 miljoner människor.

För dessa tre försåkringskassor gällergrupper av samma
lagstiftning, deras sätt arbetaatt varierar eftersommen
de âr branschorienterade.

Försäkringskassorna förvaltar sig själva. Ett ombudsorgan
och styrelse är högsta beslutande Båda ären organ.
partssammansatta och väljs vid k sociala val varts

är.sjätte Kassorna har totalt 44 000 anställda, varav
cirka 8 000 arbetar med förebyggande verksamhet.

För de 34 kassorna för industri, hantverk och sjöfart
finns takorganisation, tillvaratar derasen som

intressen. Organisationen driver bl tregemensamma a
vetenskapliga institut. Ett dem arbetar generellt medav
frågor rör säkerheten i arbetslivet, medan ett annatsom
arbetar med granskning; maskiner och utrustningav annan
och det tredje sysslar med olycksfallsforskning.

Alla arbetsgivare är medlemmar i sin branschs
försäkringskassa. Medlemsskapet är obligatoriskt.

Finansiering

Kassornas verksamhet finansieras arbetsgivaravgifter.av
De beräknas enligt ett fördelningssystem. dessutomsom
innehåller vissa kapitalreserver. Kostnaderna under ett
är fördelas pä medlemsföretagen året därpå. Det enskilda
företagets avgift baseras på lönekostnader påoch en
risktaxa. Den tar också hänsyn till den varierande
riskbelastningen i olika delar företaget.av

Kassorna är dessutom enligt lag skyldiga att ta ut
tilläggsavgifter företag har skadefrekvensav som en som
ligger över genomsnittet. Pä motsvarande sätt ska de
bevilja rabatt ät företag ligger under genomsnittet.som
Lagen dock kassorna stora möjligheter bestämmaattger|" den närmare utformningen systemet.av

Det har lett till kostnadernaatt för arbetsskade-
försäkringen varierar avsevärt mellan olika branscher och
företag. Pâ industri- hantverks- och sjåfartsidan betalar

företagent avgifter varierar mellan 1 och 6.5ex som
procent lönesumman. Genomsnittet ligger på 1.38av



procent.

Olycksfall

år30sedanminskarVästysklandArbetsolycksfallen i
1 000År olycksfall1271960 anmäldestillbaka. per

påbarainteår Det beror1988.54heltidsarbetande mot
påockså denattarbetarskydd,bättre utan ur

tillminskathargruvnäringenfarligaarbetsmiljösynpunkt
1960.tiondel vad den varaven

tillinkommeranmälningardel delitenBara somaven
År genomsnittet1988ersättning.tilllederkassorna var

inomdenHögstheltidsarbetande.0001,6 1 varper
5.6.medlantbruket

000drabbades 6också. 1955minskarDödsolyckorna
frånellerpå till843 vägpå och 1arbetetpersoner
En vissår 1988.755respektive605arbetsplatsen 1mot

året.det senasteskett underhar dockökning

olycksfallanmäla allaskyldigArbetsgivaren är att som
dagar.arbetsoförmåga minstunder treleder till

Arbetssjukdomar

sjukdomarvilkabestämmerFörbundsregeringen i Bonn som
förutsättning attunderarbetssjukdomar,ska räknas osom

Förbundsrådet instämmer.

1988från 59uppräknasgällande förteckningenI den nu
ändringenVid den senastesjukdomsorsaker.sjukdomar och

utvidgadficksjukdomar ochfyratillfördes ensexnya
kandetrön motiverarvetenskapligadefinition. Om nya

gå utanförlistan.dockman

deunderbetydligthar varieratannmälda fallAntalet
åren dethardeunder senastedecennierna.senaste

haruppgång, vilket bltendens tillvissfunnits aen
sedan 1986 tas tredovisningändradmotiverats exav

statistiken. 1988med iförslitningssjukdomaräven
misstänkta fall.52 000anmäldes

nedåtgående när dettrendtydligtDäremot är det en
utgått. 1988harnågon ersättningfall därantaletgäller

underökningäven här084, noterassiffran 4 enmenvar
året.det senaste

förklaraskanminskningenden tidigaredelEn stor avav
minskningstarktillbakagång med blgruvnåringens avena

skyddsåtgärderMen ävenfall silikos.antalet gerav
industrinbullerskador igodkändaAntaletutslag.tydligt

tillfrån 58121988 minskat1981periodenhar under
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998. Till de arbetssjukdomarna hör asbestos ochnya
allergier.

Belastnings- och förslitningsskador godkänns oftast inte
arbetsskador. De faller under lagarna sjuk- ochsom om

pensionsförsäkring.

Arbetsskadeförsäkringen i förbundsrepubliken kostar cirka
ca13 miljarder DM kronor.45 miljarder svenska Detta

kan jämföras med 130 miljarder DM för sjukförsäkringen,
30 miljarder för socialhjâlpen och 200 miljarder till
pensioner. Här är märkaatt det finnsatt veckoren sex
lång arbetsgivarperiod i sjukförsäkringen.

Utgifter

Arbetsskadeförsäkringens utom kommunerutgifter var
under 1988 totalt 13.7 miljarder DM. Det innebär en
ökning med 38 i löpandeprocent priser under de senaste
tio ären. Däremot har utgifterna minskat under hela denna
tid räknat andel lönesumman.som av

Sjukersättningen uppgick till 0.73 miljarder DM vilket
utgör cirka 5 procent arbetsskadeförsåkringensav
utgifter. Den har under de årensenaste ökat i ungefär

proportion de totala utgifterna.samma som

Antalet får någon form pension harpersoner som av
minskat något under 80wtalet. Utgifterna för pensioner
utgör drygt hälften de totala utbetalningarna eller 7av
miljarder DM.

En utgiftspost ökat kraftigt årunder är ksom senare s
"övergångspengar", d ersättning för omskolning. Denv s
ökade med nästan 25 mellanprocent 1987 och 1988 inom den
privata sektorn.

Kassornas administrations- och utredningskostnader uppgår
totalt till cirka 1 miljard DM.

Vem är försäkrad:

Alla anställda och alla går på yrkesutbildning ärsom
försäkrade, liksom hjälper till ipersoner som
nödsituationer och arbetar oavlönat i allmännyttiga

Ävenorganisationer. skolelever, påbarn dagis och
studenter är försäkrade. Försäkringsskyddet gäller även

inte företaget betalar sina avgifter.om

I vissa fall gäller försäkringen också företagare ochen
hans familj. De kan under alla omständigheter teckna en
frivliig försäkring. Undantagna är däremot "Beamte" och
diakonissor, densamt oavlönat arbetar i släktingssom en



hem.

eller iinträffar iolyckorallagällerFörsäkringen som
endastfärdolycksfall.arbetettill samtanslutning men

dagar.minsti tresjukskrivningtilllederdetom

arbetsskadagodkännaskunnasjukdom skaFör att somen
ocharbetsmpå listamedfinnskrävs denatt somen

utfärdat.harsocialministern

yaså.fâå_r_s_â_lgrgss_rz_sss

erkändarbetssjukdomellerfår arbetsskadasinDen som
förförsäkringskassabranschensfår stödförst av

ocksåblir detOftahjälpmedel.ochläkarvård. läkemedel
yrkesrådgivning.fråga ochomskolningom

utgårarbetaoförmögen atttid årUnder den man
skadepengar. vanligenskerDet"Verletzengeld" genom

branschkassan.pä uppdragförsäkringskassan menav
längreintearbetsgivarennärbörjar förstutbetalningen

får frånvadErsättningen motsvararsjuklön.betalar man
sjukförsäkringen.

13minstutgå skadan varatInvaliditetsrånta kan om
nedsatt20 procentsmedfört minstochveckor

2/3uppgår tillinvaliditetspensionarbetsförmåga. Full
beslutgälleroftasârsinkomsten,den tidigare ommenav

tid.vissförbarapensionering en

"överbryggnings-begravningshjälp,utgårdödsfallVid
efterlevandepension.ochhjälp

tvingasskadadetill denattolycksfallet lederOm
betalasinkomsterlägreett.yrketillomskola sig gersom

minskningvaraktigår. Vidfemminstkompensation iviss
utgår livränta.arbetsförmåganav

1ä12b1§sa_nig...9;ke_tg

arbetaskyldiga attlagenenligtärFörsäkringskassorna
ocholycksfall i arbetetförebyggaför att

inspektörersärskildaDe hararbetssjukdomar. som
fungerarochi företagensåkerhetsarbetetövervakar som

utformarKassornaföretagsledningen.förstödettsom
sittolycksfall inomförebyggaförockså föreskrifter att

område.

32 permanentafinnsföreskrifternamedarbetetFör
fråninspektörersådan finnsI varjearbetsgrupper.

berördaförrepresentanterförsäkringskassorna,
samtarbetsmarknadens partersakkunniga,ministerier,

kemiskaochmaskinertillverkarförrepresentanter av
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produkter.

Beslut föreskrifter fattas ombudsförsamlingen i denom av
försäkringskassa under ledning arbetet harvars
bedrivitss. Föreskrifterna godkänns arbets ochav
socialministeriet. Brott straffbelagdamot föreskrifter
kan leda till böter pâ till 20 000 DM.upp

Kassornas inspektörer gör dessutom besök på företagenute
för övervakaatt föreskrifternaatt följs och för att
arbeta med utbildning och information.
Försåkringskassorna samarbetar med yrkesinspektionen.

Kostnaderna för kassornas förebyggande uppgårarbete till
drygt 0.5 miljarder DM.

Yrkesiggggktionen

Yrkesinspektionen år påmyndighet delstatsnivâ med 3en
300 yrkesinspektörer samt 90-talett läkare fördelade på
71 enheter. Någon central myndighet finns inte.
Koordineringen sköts eller årligaettgenom en par
sammankomster på initiativ arbetsministeriet i Bonn.av

Yrkesinspektionen har huvudansvaret för lagaratt och
förordningar inom arbetarskyddet upprätthålls. Både
yrkesinspektörerna och kassornas inspektörer har rått att
i nödfall driftenstoppa





FRANKRIKE

I det franska har skiljt övervakning ochsystemet man
frånkontroll det förebyggande arbetet.

Detta därför övervakning och kontrollatt attman anser
en såär konserverande aktiviteter backspârr om man

nivåeruppnåddavill. medanbevarar resultat och detsom
förebyggande högre nivåer.arbetet ska etablera nya.

bestårDen kontrollerande delen väl utveckladav en
yrkesinspektion. år underställd Arbetsministeriet.som
Yrkesinspektörerna samarbetarår jurister, med lokalasom

åklagare.domstolar och Det förebyggande arbetet ligger
arbetsskadeförsåkringssystemet, nationellaunder vars

CRAM.kassa CASM, har regionala kassor,ett system av

medVarje regional kassa har styrelse representanteren
stat/kommun ochför arbetsgivare, arbetstagare och en

eller flera inspektörer, fortsättningen kalladei
preventionsinspektörer. De år vanligen ingenjörer.

Den franska lagstiftningen år inspirerad den svenska.av
påMan har obligatorisk alla företagskyddskommittéen

påmed än 50 anställda, skyddsombud ska utsesmer
arbetsplatser med ån fem anställdamer osv.

Preventionsinpektören fungerar teknisk konsult ochsom
stöd till skyddsombuden. Det han skulleinnebär inte att

ârpartsanknuten, hans relationer till parternavara men
viktigast för arbetstagarna.

De regionala kassorna

Försåkringssystemet år regionaliserat och kan principi
"departement"sågas följa påuppdelning efter lånen

franska.

Den regionala kassan bestämmer premien för de anslutna
företagen i utifrånregionen. Tariffen bestäms ett

samma Belgien,kodsystem standardiseradi dvssom en
risknivåer,klassificering pâsom baseras denav

nationella staistiken.

Når beräknar såledespremien börjar med att taman man
fram årligenden nationella genomsnittskostnaden, som
bestäms ministeriet.av

För de minsta företagen med till 20 anställda gör manupp
ingen regional individualisering premien, med förav
företag med mellan 20 300 anställda modifieras premien-
till viss del genomsnittkostnaden olycksfall ochförav
yrkessjukdomar företaginom branschen och regionen. För
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äranställda fastställer tredjemed än 300 vartmer man
den individuella verkliga kostnaden.

Utbetalning vid skada och sjukdom är lika över hela
landet .

alltsåSystemet innebär företag 20med änatt mer
anställda direkt kan hur "kollegorna" uppfört sig. Manse
bår solidariskt de förändrade kostnader t exsom
åstadkoms enda företag utsätter sinaatt ettgenom
anställda för större risker än andra.

ocksåKassan kan itu de företag inte villta med som
investera i förebyggande arbete. Man har rätt att
tredubbla följer kassanspremien till företag intesom
beslut eller åsidosätter bestämmelser. Hannationellasom
börjar med 25-procentig höjning premien ochen av

månad.fortsätter höja premien sjätteatt somvar
underlåter åtgärder.företaget vidtaatt

medBesluten kassans styrelse efter konsultationtas av
tillspeciell teknisk kommitté ska finnas knutenen som

varje kassa.

handlarHår det enbart brott föreläggandenmot attom
förebyggande eller miljöförbättrande arbete.starta

Vanliga brott mot arbetsmiljölagstiftningen handhas av
yrkesinspektören, domstolar.samarbetar med regionalasom

Kassans bådebeslut kan överklagas företag och fack.av

Liksom Belgieni arbetar CRAM"systemet medinomman
speciella reduktioner premien vissa villkorav om
uppfylls. För medde mindre och medelstora företagen, upp
till få300 anställda, finns särskilda möjligheter att
sänkta premier. De effektivföretagen har redanstora en
ekonomisk stimulans i den individuellarent
premiesâttningen.

Villkoret för företagenpremien ska sänkas åratt att
åtgärder påvidtar minskar arbetsplatsenriskernasom

eller på gör försök CRAMS kontroll.att underman

En återbetalasdel företag harpremien kan tillav som
gjort särskilda förebyggande insatser. Högsta
återbetalning denär premien ochtill 25satt procent av
ska påbörjatsinvestering eller avslutatsavse en som

åstadkomma såunder försäkringsåret. Därmed vill enman
återkopplingsnabb ekonomisk möjligtsom

CRAH kan också det intefiansiellt stödja företagett om
åtgärd. Dåhar ekonomiska gör GRAM ochförresurser en

förebyggandeföretaget förett gemensamtupp program



åtgärdeninsatser. Om genomförs heltinte den föreslagna
äterbetalningsskyldigt.eller delvis blir företaget

Från försäkringssidan understryker attman
yrkesinspektionen till skillnadhar polisiära uppgifter
från preventionsinspektörerna. samarbetar medsom

ocksåföretagen. De kunna stärka företagensanses
konkurrenskraft de kan bedöma riskerna medattgenom

föreslåutnyttjandet viss teknik och kan tekniskaav en
förändringar och förbättringar ökar produkternassom
kvalitet.

smäföretagenFör 13 miljoner Ffr tillutges
investeringar åtgärdskontraktenoch mycket precisa.är

åtgärderFörr nöjde sig CRAM med informera vilkaatt om
småföretagen borde arbetsmiljön,vidta för förbättraatt

förhar skapat ekonomiska incitamentmen numera man
påförändringar. berorIntresset för de mindre företagen

har särskilt hög olycksfallsfrekvens i företagatt man en
mellan företag harmed 20 och 50 anställda. I dessa man

någoninte heller skyddskommitté.

någraFörsäkringskassorna har samarbetsavtal meddessutom
investeringslån tillbranscher. Man kan "paketvis"ge

branschorganisationerna.

Preventionsinspektören direkta ochhar därtill antalett
indirekta subventioner locka företagen med. Dels haratt

tillgång fonder, där förmedla direkttill kanman man
stöd länoch billiga till mindre kapitalstarka
småföretag. ANACT medDärtill finns det nationella

byråer.regionala ANACT ochär forsknings-en
konsultorganisation metoderarbetar frammed att tasom

frånför förbättra tekniskaatt arbetsvillkoren, allt
lösningar arbetsorganisationsfrägor. skulletill Man
kunna likna ANACT vid korsning Arbetslivscentrumen av

PA-rådetoch det gamla i Sverige.

fråga inkluderas iEn viktig arbetssjukdomar skaär om
tillbedömningsunderlaget. när det gäller förslag

åtgärder enskildaföri avtal med branscher och i program
företag.

ska räknasFrankrike har lista över de skador somsomen
ingåarbetssjukdomar. ska i listanVilka sjukdomar som

hjälpmedavgörs nationell komittépartssammansattav en
inteledsjukdomar ärmedicinsk expertis. Muskel- ochav

någon utsträckning.erkända arbetssjukdomar i störresom
finnsDessutomDet är däremot meniskskador och artroser.

cancersjukdomar har erkänts.det vissa intesom

utgåersättningOm ingensjukdom inte har erkänts kanen
från CRAM.



iakttagelserQågra och allmännaslutsatser

detgrundtankeDet franska harsystemet somsamma
skapremiernaindividualiseringbelgiska: manavgenom

iarbetsgivaren sättsdärkunna skapa situation. enen
Han skaalternativ. tvalsituation med klara ekonomiska

försäkringskostnaderminskade motkunna vägaex
investeringar arbetsmiljön.i

skapamöjligtRegionaliseringen gör det attsystemetav
kostnaderkan vilkaslags "egentillsyn". dett man sev s

försâkringssystemet.orsakarslarviga företagarkollegor
förbättraDärmed kan få strävan atten gemensamman

såkertheten företag.i regionens



CANADA

1313123499 umb

danskafrän dethämtadärbeskrivningFöljande
19881142betänkandet

etableradesColumbiaBritishBoard iCompensationWorkers
ärochtidenvid denColumbiaBritish1917. var -

arbetsplatser,många farligaområde medfortfarande ettv
det ett stortfannsDärförgruvdrift.skogsbruk ocht ex

arbetsskadeförsäkring.behov enav

förbyggande.försäkringengöraförsöktMan har att
olycksfall. Detpå antaletberorpremierArbets-givarnas

i USAtillsynsmyndighetstatligfinns ingen seprat som
ochhar reformeratsoch Europa, systemetmen

ären.deunder senastemoderniserats

1986/87. Nuunderkraftträdde ireformernaDe senaste
arbetsgivare80 0000allaprincipitäcker försäkringen

Columbia.Britishianställdamiljoneroch 1.3

undersamlatfinnsgöraarbetsmiljö attmedAllt harsom
rådgivning,kontroll,regelsystem,institutionen -

förersättningdatainsamling samtforskning,
ochsjukhusvistelsebetalningläkarundersökningar, av

rehabiliteringterapi,hjälp,medicinsk osv.

EÅHEBEÅQIÅEE

WCBBoardCompensationWorkersinstitutionenHela
uppgifterEnligtpremier.arbetsgivarnasfinansieras av

WCBallabetraktasStockholmfrän Embassy iCanadian som
provinsernas etttycksDeorganisationer.statliga vara

begränsademedmyndigheterstatligamellanting mellan
Ontario.Jämförbolag.statligaochbefogenheter

vilketERA,beteckningenunderPremiegraderingen lanseras
Assessment.stär Experience Ratioför

på basisundergrupper65indelas iArbetsgivarna av
anställdasdeoavsettverksamhet ochindustriell

facktillhörighet.

yrkesmässiginförahar övervägtMun att en
skäl:följandeblidénförkastatklassindelning, aavmen

skullesjälvbalanserad,ärförsäkringeneftersom
förpremiehögreleda tillpremie förminskad engruppen

annan

fastställakomplicerat attskulle blidet mer
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premierna

problemet med indela deatt anställda efter yrken-
skulle leda till arbetsgivarnaatt lämnade felaktiga

vilketrapporter, i sin skulletur leda till revisioner
och ökade adminsitrations-kostnader

utför ofta arbete tvåberör eller fleraen person som-
yrkesområden, vilket skulle komplicera arbetsgivarnas
uppdelning lönesumman i den enskilda yrkesgruppenav

de enskilda sub-klasserna skulle bli mindre än vid en
industrimâssig uppdelning, varvid underlaget för att
fastställa premierna skulle bli mindre.

Varje subklass betalar sina arbetsskador dåochegna en
enkel skada kan medföra kostnaderstora är det viktigt

subaklassernaatt är bärastora att dem. Därförnog
del de mindre sub-klasserna tillsammansgrupperas en av

med andra efter bransch och omkostnadsnivå.

Varje enskild fårsubklass sin premie faställd motnu
bakgrund tvåde föregående kalenderårensav
arbetsskadeomkostnader den totala lönesummansamt i sub-
klassen. Därutöver bestäms de enskilda verksamheternas
premienivâ. Den beräknas på verksasamhetens procentuella
avvikelse från genomsnittet.

Premien kan höjas eller sänkas med högst 33,3 procent av
sub klassens genomsnittliga premienivä. Denna procentsats
har valts eftersom vill det ska finnas tydligattman en
skillnad i premien för säkra och hälsosamma arbetsplatser

farligagentemot och ohålsosamma. även intepremienom
får bli så dramtiskt förhöjd företagetsatt
handlingskraft förlamas.

Arbetsgivarnas bidrag utgör i snitt knappt 2,5 procent av
lönesumman. med stor variation. Verksamheter medmen
flest antal arbetsskador betalar cirka 10 procent av
lönesumman, medan de säkraste arbetsplatserna slipper
undan med 0.2 procent.

Härtill kommer WCB kanatt utdöma böter när
arbetsplatserna inspekteras. För små överträdelser ligger
böterna på 1 500 CD och för cirka 0003 CD. Om integrova
förhållandena förbättras inom kort tid fördubblas
böterna. behållerWCB de har inkasseratspengar som som
böter.

Ersättning

En anställd råkar ut för arbetsskada och ställersom en
krav på ersättning kan ganska säker på att hans fallvara



få i formersättningkankommer avgöras snabbt. Hanatt
engângsbelopp. löneförlustersättning för samtav

ochläkarhjälputgifter för medicin,ersättning för
får positivtsökerliknande. 97 de ettprocent somav

svar.

pâ 75arbetsinkomst liggerErsättning för förlorad
denpraktiken innebär detlönen. I attprocent av

någon eftersomfår inkomstförlust alls,drabbade inte
skattefri.ersättningen är

förär offentliga och gratisSjukhusen i Canada
förbetalar via CBpatienterna, arbetsgivarnamen

arbetsskadade patienter.utgifterna för behandling av
påverkar offentligaDenna inkomst inte den

finansieringen.

har möjlighet attVarken arbegsivare eller arbetstagare
gå arbetsmiljöfrågor.till domstol i

Tillsyn

tillgångInspektörerna WCB till företagsi har ett
fåpå tidkortregister. Med dess hjälp kan inspektören

sjukdomsbelastadefram uppgifter olycksfall ochom
arbetsprocesser.

från dendataArbetsplatsbesök efter analyssker aven
olycksfalls-högreharenskilda verksamheten. Företag som

får besök.oftareån andra i branschenoch skadefrekvens

förbesökasarbetsplatsEfter arbetsskador ska ensex
såkerhetsorganisationen.värdering av

§êlssh 9153123592

och hälsoprogram.ofta säkerhetsFöretagen investerar i
rådgivning från WCB.Detta kan ske efter

ifrån deutgårNär utarbetar nyttett manprogramman
förhållanden råder på Inspektionenarbetsplatsen. gersom

på från 0 100.företaget poäng skalaen M

Överst ledning.på står policy ochchecklistan företagets
förmåga återkommandeDärefter kommer företagets att se

förhållandenkommer töver arbetsmiljön. Därefter ex:som

Instruktioner
Utbildning
Övervakning
Måtningar
Inspektioner
Undersökning arbetsskadorav
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9. Första hjälpen
10. Statistik.

På de punkter där företaget lågtligger i poäng, följer
detaljerad och så förhållandenasystematisk analys atten

kan ändras.

Säkerhets- och hälsoprogram, mångaår tjänsteren av som
WCB kan erbjuda de företag önskar vägledning.som
Inspektörerna koncentrerar påsig oftast helheten,mer
organisationen och påi företaget än detaljer.processen

9111:2322

Följande beskrivning är frånhämtad Workers Compensation
MinistryReform 1988.of Labor

Workers Compensation Act stiftades 1915 för erbjudaatt
ersättning och rehabilitering åt skadade arbetare.

Lagen rått till ersättning både för arbetsrelateradeger
skador och arbetssjukdomar. vilken skadaoavsett typ av
det är frågan I gengäld innebär lagen begränsningom. en

arbetarnas rätt stämmaatt arbetsgivarenav gp a
arbetsskador.

Workers Compensation System bekostas arbetsgivarna iav
Ontario. De flesta arbetsgivare faller under Schedule 1 i
lagen. fastlägger kollektivtett Deansvarssystem.som
betalar avgifter till allmän olycksfallsfond,en som ger
ersättning till skadade arbetare inom Schedule 1. Den
genomsnittliga avgiften för 1988 3.02 CD 100 CDvar per

lönesumman.av

Företagen är indelade i olika och avgiftengrupper
bestäms den genomsnittliga kostnaden för arbetsskadorav
i just den Det finns 109 inom Schedulegruppen. grupper
1.

Schedule 2-företagen har ett med självrisk.system
Gruppen består huvudsakligen statliga arbetsgivare,av
järnvägar, sjöfart och flyg.

Alla arbetare i Schedule 1 och Zwföretag cirka 4.3-miljoner måste enligt lag omfattas försäkring hosav-
WCB. Däremot är inte skadekompensation enligt Workers
Compensation Act obligatorisk lågriskföretag,i tsom ex
bankväsendet.

Eâgmwggátgüaüia

WCB inför regeringen.ansvarar
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WCB sköts och leds styrelse består nioav en som av
deltidsanställda. företag,representerar anställdasom
professionella och allmänheten två heltidsanställdasamt
medlemmar. De är ordföranden, är Chiefsenare som
Executive Officer. presidentensamt och vice ordföranden

är administrativ chef.som

WCBs har fyra divisioner: kundservice, företagservice,
strategisk policy och analys policysamt och
specialiserad service.

WCB har än 4 000 påanställda huvudkontoret imer
Toronto, regionala kontor omrädes-och sju ochsex
informationskontor över hela provinsen.

Genom Ockupational Health and Safety Education Authority
ASDHEA stöder WCB också rad aktiviteter för atten
förebygga olyckor och bekostar nio säkerhetsföreningar

har till uppgift utbildaatt folk i förebyggandesom
verksamhet.

Anställda, anhöriga och företagare. berörs ettsom av
beslut i WCB gäller avgifter eller ersättningar, kansom
överklaga beslutet når helst fåoch det upphävt.som
Dessutom lagen rått till överklagande vidger en
oberoende domstol, the Workers Compensation Appeals

WCAT.Tribunal

Sedan 1985 häller den oberoende Industrial Disease
IDSOStandard Panel WCB underrättad den tekniska,om

medicinska och vetenskapliga utvecklingen inom
arbetssjukdomsomrädet. The Office theof Worker Adviser
och The Office of the Employer ocksåAdviser inrättades
1985 för biträdaatt respektive vid kontakternaparter
med WCB.

iâlesâdoçläåttnies

Anställdas skadeersättning år skattefri och begränsas av
ett lagfåst tak. Den baseras på 90 nettolönenprocent av
före skadan.

Ersättning och behandling för arbetsrelaterade skador som
faller under Workers Compensation Act inkluderar:

hälsovård och behandling-
ekonomisk ersättning för förlorad arbetsförtjänst vid-
tillfällig arbetsoförmåga
invaliditetspension-
medicinsk, yrkesmässig och social rehabilitering
tillfälligt bidrag för den deltar i rehabiliteringsom
ersättning till efterlevande
ersättning för kläder, proteser, anpassning hem ochav



:wn
begravningskostnaderfordon samt

77 000uppskattningsvis mottagarefinns fDet avn
arbetsoförmåga. 116 000Cirkaför tillfälligersättning

arbetsoförmåga.för permanentför ersättningpersoner
år.varjefall tillkommerCirka 15 000 nya

på WCB. Av0000 kravnåra 4701987 rapporterades nya
temporärvidinkomstförlustgällde cirka 45 procentdessa

gårfalldessa70uppskattningsvis procentskada. I av
ellerveckorfyraarbetet inomtillbaka tillskadadeden

inomreglerasfallalla95mindre. Omkring procent sexav
månader.

2
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JAPAN

Informationen förhållandena Japani är knapphåndig,om
med hänsyn till landets betydelse industrinationmen som

har dock vissa uppgifter bedömts värde.vara av

Arbetsskadeförsäkringen sköts staten. Syftet är attav ge
den skadade ett snabbt och tillfredsställande skydd mot
skada. sjukdom, fysiska handikapp eller ersättning till
efterlevande vid dödsfall orsakats arbetet ellersom av
vid till eller från arbetsplatsen.resa

Programmet omfattar alla företag med än femmer
anställda. Mindre företag inom jordbruk, skogsbruk eller
fiskeri kan ansluta sig frivilligt.

Finansieringen sker via arbetsgivaravgifter. Avgifterna
varierar mellan 0.5 och 14.5 lönesumman.procent Förav
vissa större företag höjs och sänks avgifterna beroende
på olycksfallsfrekvensen undantag:vid företaget
fårdolycksfall.

Försäkringsförmånerna utgår vid olycksfall och vid
färdolycka. Det finns tvâ slags förmåner. dels temporära
förmåner för vård, ersättning för inkiomstbortfall vid
tillfällig arbetsoförmåga, för fysiska handikapp och
dödsfall och dels förmånerpermanenta formi pension.av

Dessutom finns det följande tjänster för förbättraatt de
anställdas och deras efterlevandes välfärd:

1. förcentra medicinsk värd och rehabilitering
2. stöd till olycksfallsförebyggande åtgärder
3 säkerhet för löneutbetalning.

Totalt omfattar försökringen 1987.2,1 miljoner företag
medan antalet försäkrade anställda uppgick till 36. 7
miljoner. Under 1987 fick 885 000 motagare ersättningnya
från systemet och 183 000 pensionärer tillkom.nya
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länderibeskrivning reqelsystemet 14LandinsDEL III. av

DANMARK

sjukförsäkring

Lagstiftning

sjukersättningfrånsjukvård och 1974. Lag1971 omLag om
från 1972.

organisationochSystem

sjukförsäkrings-obligatorisktlagstadgat,har ettDanmark
Över-Socialdepartementet.administrerassystem, avsom

sjukvården ochförSocialstyrelsenmyndigheter ärordnade
ersättningekonomiskfrågorförSikringsstyrelsen m m.om

myndigheter "lands-regionalafinnsSocialstyrelsenUnder
sjukkassormyndighetersjukvården lokalaochting" för

sjukersättning.för

Finansiering

finan-invaliditetsförsäkringsjukförsäkringSjukvård, och
in-påskattesatsskattemedel.allmänna Ingensieras med

fixerad.ärkomst

Sjukvård

Försäkrade personer
i bosatta.DanmarkAlla

villkor
inflyttade.i förbosättning landetveckors6

utanbörjan ochfrån sjukdomensFörsäkringen gäller varar
tidsbegränsning.

får anlitasSjukvård som
praktisera godkännskvalificerade attärläkareAlla som

läkareförsäkringsmyndigheten. Antaletläkare peravsom
till folkmängden.proportionstår idistrikt

läkar-mellanavtalbestämsläkarbesökAvgifterna för genom
sjukkassan.förbundet och

myndig-regionalainrättatssjukhus deOffentliga avsom
regio-sjukhus deprivataanlitas ävenochheterna kan som

myndigheterna träffat avtal med.nala
vårdförmâner

registreradår kostnad hosutanläkarbesökEtt enper
allmänpraktiserande läkare.

patientenvalfri förskotterarläkareVid läkarbesök hos
läkararvodet.

gratis. FörsäkraderhållesbehandlingmedicinskNormal
medi-mindre angelägenmedicin 75% fördock50%betalar av

cin.
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Fri sjukhusvistelse på offentliga sjukhus. högreEventuell
på privat sjukhuskostnad försäkrade.betalas denav

hörselhjälpmedelProteser, glasögon delvisoch betalas av
den försäkrade. Bidrag till tandvård.
Värd sjuksköterska i rekommendationhemmet efterav av
läkare.

Sjukersättning

Försäkrade personer
påAlla arbetsmarknaden, anställdadvs. ochpersoner egen-

inklusiveföretagare hjälper tillhustru rörel-hon medom
sen.
villkor
Sjukdomen måste partiell oförmågamedföra tilltotal eller

karenstidarbete. för lönearbetare.Ingen Egenföretagare
karenstid páhar Frivillig försäkringveckor. kan5en

täcka veckor.5
Ersättning utgår ärunder högstveckor under eller91 3

år, Häri inräknasunder sammanhängande. inte första2 den
veckan.
Belopp
Ersättningen medelförtjänstenär 90% under de veckor4av

låg sjukdomensföre Maximal ersättninguppträdande. ärsom
Vidvecka. dödsfall2 339 utbetalasDKR 3 041 DKR.per

Arbetsgivarperiod
Arbetsgivaren sjukpenningbetalar förstaunder den veckan.
Trend
Såväl sjukdagarantalet försäkrad försäk-per person som
ringskostnad visar stigandeförsäkrad utveck-per person en
ling.

Invaliditetsförsäkring

Lagstiftning

frånLag 1984.

organisationSystem och

sjukförsäkring.underSe

Finansiering

sjukförsäkring.underse

Försäkrade personer

invalid förmågabetraktas närEn hans att arbetaperson som
är på fysiskpermanent reducerad grund mental ellerav
sjukdom.
Tillämpningsomráde: ialla Danmark bosatta.
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villkor
årsMinst års bosättning i Danmark mellan och15 673

ålder.
arbetsoförmåga:Hiniminivå för 50%
Från i månad följerGiltighetstid: efterden den1:e som

bidrag ingivits.ansökandet att om
ålder: år.Maximal 66

Sjukvård

sjukförsäkring.underSe

ersättningEkonomisk

arbetsförmågaVid olika gäller:grad av
pensionutgår anticiperad pensionvid minst 50% av

sociala ihälsoskäl basbelopp 38skäl och form ett 904av
pensionärer,bådaår gift ärför makarnaDKR person omper

Vid invalids-DKR/år finns. är67-99%tak40 836annars
invaliditetstiläggpensionen basbeloppet 15 DKR504+

invalidpensionengift vidår 100% ärför personper
invaliditetstillägg arbetslöshetstillägg 19basbelopp + +
år giftför person.068 DKR per

arbetsskadeförsäkring.även underSe

Rehabilitering

"vocationalÅtgärder: sjukvård, vidvid speciell stödstöd
från myndigheter.training", hjälpmedel lokala

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

frånLag 1978.

organisationochSystem

arbetsskadeförsäkringssystem.obligatorisktDanmark har ett
På regionalSikringsstyrelsen.Överordnad myndighet ochär

försäkringsbolagregistrerade privatanivå arbetarlokal
försäkringsförbund stycken.totalteller 21

försäkrings-färdigbehandlas direktVissa ärenden hos
intesig då medförtrör skador harbolagen. Det somom

respektivearbetsoförmåga i månader glasögon-och tand-3
skador.

in-handläggning inom SikringsstyrelsenpåskyndaFör att
mindrehandläggning vissasummariskfördes 1984 aven mera

tillkomplicerade inte är yrkes-ärenden koppladesom
medicinska skador.

nedbringasamtidigt åtgärder hand-Vidare vidtogs för att
yrkessjukdomsfallen.läggningstiden beträffande
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Risker täcks försäkringensom av

Olycksfall uppstår under arbete eller resultatsom som av
förhållandende vilkaunder utförs. Häri ingårarbetet

skadlig påverkan några fåunder praxisdagar pådagar5
grund arbetet förhållandeneller de vilkenunder arbetetav
bedrivs. Färdolycksfall ingår inte i försäkringsområdet.

arbetssjukdom sjukdomSom betraktas medicinskefter ochsom
teknisk erfarenhet särskildaorsakats påverkandenav som
bestämda påarbetet eller grund depersongrupper, genom av
förhållanden vilkaunder arbetet utföres, är iutsatta för
högre ängrad sådantutan Sikrings-arbete.personer
styrelsen fastställer vilkafortlöpande sjukdomar som anses

arbetssjukdomar yrkessjukdomar. tillämparDanmarkvara
liksom Väst-Tyskland listaett blandat system med och
bevismetod enligt rekommendation från EG-en
kommissionen "Mixed1962, upprepad 1966 system".

Villkor: inga specificerade expositionsvillkor
inget villkor tid expositionmellan ochom
sjukdomens årsuppträdande maximal tidsutdräkt1
mellan första symptoms uppträdande sjuk-och
anmälan.

Bevisregel: Påvisad förlust arbetsförmåga, varaktigtav men
eller död följden persons anses vara en av

intearbetsskadan, övervägande sannolikhetom
talar däremot.

Finansiering

Försäkringen finansieras arbetsgivaravgifter tillmed
försäkrings-bolagen och till riskenuttas hänsyn vidmed
företaget. Från erhåller arbetsgivaren1988.l.1 skatte-av
medel år kompensationl utgifter800 DKR för tillper som
arbetsskadeförsäkringen.

Försäkrade personer

Anställda vissaoch i fiskeri-egenföretagare shipping-och
industrin. även Förmåner vidunderSe arbets-permanent
oförmåga etc.

villkor
begränsningarInga i frågagäller försäkrade kategorier,om

företag, anslutningstid till sjukkassa expositioneller för
risker.

Förmåner vid temporär arbetsoförmåga

sjukvård
Vårdförmånerna är viddesamma sjukförsäkringen. Prote-som

hörselhjälpmedel, glasögon hjälpmedel till-och andraser,
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kostnadsfritt.handahålls dock
sjukersättning

årTidsbegränsning: förhögstVillkor: karensdag. 2Ingen
sjukersättning.

isjukförsäkringen medDagpenning utbetalasBelopp: genom
inkomstförlusten.fastställda 90%beloppden av

dagpenning förstaArbetsgivaren under denbetalar
veckan.

arbetsoförmåga varaktigtFörmåner vid ochpermanent men

Villkor
Sikringsstyrelsen.Arbetsoförmågan erkänd av

arbetsförmågannedsättningminst 15%medArbetstagare av
Sikrings-varaktigt omprövasmed Status kaneller avmen.

år förlängas.kanstyrelsen under 5
sjukvård

vid sjukför-VårdförmånernaVårdförmåner: är desamma som
utgår.säkringen. Handikappstöd

Ekonomisk ersättning
arbetsförmåga.ersättning vid förlust Er-nedanse avom

finns,årslönpåsättningen fastställd tak 1988beräknas
DKR248 000 .

kapitalbelopp.varaktigtErsättning för utbetalas sommen
Minst 5% krävs.mengrad

ersättningsförmånerNva

infördesfrånarbetsskadeförsäkringslagen 1978Med den nya
varaktigtersättning ochersättningsformer: förtvå mennya

utgår.Änkepensionarbetsförmåga.ersättning för förlust av

medicinska skadan.kompensationMenersättningen för denger
iersättningutgårunderstigande formVid 50%mengrad aven

löpandekapitalbelopp. Vid över 50% utgesmengradett en
livstid.återståendeersättning under

försörj-arbetsförmågaErsättning för förlust har ettav
årstillningsmässigt underskadade 67syfte och utges

nedsättningVid under-nedsättningålder. Minst krävs.15%
nedsättning överVidstigande kapitalbelopp.50% utges ett

Vidersättningen proportionellt full-löpande.50% utges
ersättning skada-ständig nedsättning denmed 4/5utges av

lagstiftningen innebärårslön. även andrades Den nya
Änklingen får änka. Samboändringar. rättt.ex. somsamma

förmånertill förgift ifråga efter-likställs rättmed om
levande m.m

Trend
sjukförsäkring.Se
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Rehabilitering

Se under Invaliditetsförsäkring.
Återanpassning till arbete vidtränas speciella rehabili-
teringscentra är auktoriserade Sikringsstyrelsen.som av
Kostnaderna betalas försäkringsbolagen försäkrings-av
förbunden återanpassningen är iett led behandlingenom av
arbetsskadan.

Myndigheter är skyldiga att preferera anställning handi-av
kappade inte fåkan privat anställningsom och bedömssom
kunna utföra visst arbete. Om arbetsskadad riskerar för-
sämring arbetsskada återfalleller i arbetssjukdomav genom

Sikringsstyrelsenarbete kan påverka skadad att byta
sysselsättning.

Statistik preventionoch

Sjukdomsstatistik och arbetsskadestatistik förs Sik-av
ringsstyrelsen, arbetsskadestatistik även Arbeidstill-av
synet. utnyttjasDen för forskning utredningaroch samt
planering bl.a. ansvarigahos myndigheter får på såoch

påverkansätt på det skadeförebyggande arbetet, kansom
inriktas på områden höga risker.med Ansträngningar görs
för att samordna arbetsskadestatistiken.
Försäkringsbolagen försäkringsförbundenoch stati-har egen
stik över arbetsskador och premierna till skade-anpassar
kostnaden vid olikade branscherna företagen. Därigenomoch
finns för företagen möjlighet sänkaatt kostnaderna fören
arbetsskadeförsäkring effektiv prevention.genom en
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Avdelingene i direktoratet

Vår 193§6/89/ 19/12-1989ref.: Jnr. Dato:
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465.0Ark.nr.

YRKESSKADEFORSIKRINGLOV OM

yrkesskadeforsikring 16.juni 1989 krafttrer i 1. januarLov avom
1990.

./. forskriftervedlagt. Det utarbeidetfølgerLovteksten er
1989.13. okt.ved kgl.til loven res. av

tillagt myndighet ellerArbeidstilsynet ikkeselv erom
forbindelse forskrift,med lov eller kanarbeidsoppgaver 1

detArbeidstilsynets tjenestemenn med at vil kommeregne
fra publikum. Vi gir derforhenvendelser her kort orienteringen

forskriftene.hovedtrekkene loveni ogom

Generelle bestemmelser1.
inneberer forsikringsgliktLoven erstatningsglikt forog enen

arbeidsgiver.

videre innebarer loven erstatningsrett for arbeidstaker.en

omfatter arbeidsgiveransvar, dvs. atLoven alle har etsom
samtliga arbeidstakere i Norge skal omfattes loven.av

fra forsikringspliktenUnntatt Staten de kommuneneer og som
åkan dokumentere god økonomi tilnok utbetale erstatningene

selvassurandør.som

måSkadelidte fremmeselv kravet overfor forsikringsselskapdet
hvor arbeidsgiver har forsikringen.eller pool tegnet

ikkeSkadelidte i arbeid da sykdommen konstateres,som er
arbeidsgivers forsikringsselskap.henvender til sisteseg

evt.forsikringEr ikke tegnet arbeidsgiver betaltikkeav
premie søkes arbeidsgiver.hosregress
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2. Erstatningen dekker
lidt tap- fremtidigtap i erverv-
fremtidige merutgifter følge skadensom av-
menerstatning-
erstatning til etterlatte dødved- begravelsesbidrag-

3. Skader sykdommer skal dekkes forsikringen:og som av

a forårsaketskade sykdom arbeidsulykkeog av

b skade sykdom i medhold folketrygdloven 17.og Junisom av av
§1966 12 11-4 likestilt1 med yrkesskadenr. nr. er

c skade påvirkningsykdom, dersom denne skyldes fraannen og
skadelige stoffer eller arbeidsprosesser.

Arbeidstakers4. medvirkning til skaden
Erstatningen kan ned fallesettes eller helt b dersomrt
arbeidstaker har medvirket forsettelig elle tsomt til
skeden. Etterlattes rett til erstatning berøres ikke detteav
forhold.

5. Arbeidsg;vers personlige ansvar, regress
Arbeidstaker kan kreve erstatning fra arbeidsgiver direkte for
skade eller sykdommer ikke faller inn under loven. Hersom
følges de vanlige erstatningsregler.

Har arbeidsgiver uekøaauwaadaon forsettlig voldt skaden eller
sykdommen, kan forsikringsselskapet søke etter utbetaltregress
erstatning.

6. Foreldelse
årKrav foreldes 3 påfølgendeetter fra årsskifteregnet det

amIdlCI-tbdskaden/sykdommen .Seble kj aven: 5ent /$,.

Med hilsen

Dagfinn Habbberstad
direktør

øyvind Vidnes
avdelingsdirektør

Saksbehandlerz Margaret Hagevik, førstekonsulent

Postad-Ont: Tamm. BlnkçuoKonwaøcøu Poslguc Train FcnomuDop. Fnduol 46 20som3103 Nansen: duschat-um9IA 0629057004va 517J 90 --52;é E400AYTNa:OSLO 0369OSLO3 1720032 1 459a20lrtemzuooa4 85W.



FINLAND

sjukförsäkring

Lagstiftning

från 1963.Lag

organisationochSystem

obligatorisk sjuk-förlagstadgat systemFinland har ett
Folkpensions-administrerasSjukförsäkringenförsäkring. av
lokalbyråerfinnslokalbyråer. Det 208och dessanstalten

arbetsplatskassor.och 119
Hälsovårds-Social-Sjukvården administreras ochava myndigheter.regionalaministeriet och

FinansieringQ

frånavgifter för-definansierasSjukförsäkringen genom, statsbidrag.från arbetsgivare Densamtsäkrade och genomu
vidfastställsinkomstenj avgift 1,7%utgörförsäkrades av

arbetsgivare erläggerPrivatberäkningen kommunalskatt.avg
affärsverkkommunalafe1,2% ochlönesumman. Staten er-av

3,7%kommunförbundochlönesumman, kommunerlägger 2,45% av
arbetsgivare 3,95%offentligaövrigalönesumman ochg avav

försäkrings-Statsbidragen 14%täckerlönesumman. avi ca
finansieras med stats-sjukhusvárdOffentligutgifterna.

medel.kommunalamedel och

sjukvård

Försäkrade personer
i bosatta.landetAlla

får anlitassjukvård som
praktisera godkännskvalificerade attärläkareAlla som

försäkringsmyndigheten.läkare avsom
läkar-mellanbestäms avtalläkarbesökAvgifterna för genom

sjukkassan.förbundet och
myndigheterregionalainrättatssjukhusOffentliga avsom

regionalaprivata sjukhus deanlitas ävenochkan som
myndigheterna med.träffat avtal
Vårdförmåner

försäkringen.várdkostnader betalasNormala av

Sjukersättning

Försäkrade personer
i bosatta.Alla landet

villkor
följandeinsjuknandet och 7Karenstid förgäller för dag

dagar.
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Belopp
inkomsten80% iregelI högst Minimibeloppdagar.300av

FM/dag.45,90 Kompletterande familjestöd. Ersättningen
kompletteras enligtäven kollektivavtal.

Arbetsgivarperiod
Under första utgår ersättningveckan 100% från arbets-
givaren.

Belastning på försäkringssystemet
miljoner4,9 är försäkrade. sjukdagarAntaletpersoner per

år äroch i ålder3,06 samt arbetsförperson per person
år16-64 försäkringenför4,56. Kostnaden är 2 604,3

miljoner år 1988.FM per

Trend
sjukdagarAntalet år 5-års-och är konstantper person

period. årKostnaden årenoch har de senaste 5per person
stigit imed 50% löpande penningvärde, vilket motsvararca
något motiverasän inflationen. Denmer som av genom-
snittliga dagsersättningen från tillhar ökat 124,7 FM

1984-1988.173,6 FM

Invaliditetsförsäkring

Invaliditetsförsäkring ingår i sjukför-ett momentsom
säkring arbetsskadeförsäkring.och

Förmånerö vidfse arbetsoförmångaoch permanent undermen
Arbetsskadeförsäkring Rehabilitering.samt

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

frånLag 1988.

organisationSystem och

Arbetsgivare måste försäkringteckna försäkringsanstalthos
för närvarande fått tillståndst, Social-17 ochsom av
hälsovårdsministeriet bedriva olycksfallsförsäkring.att
Det största Pohjolabolaget är Oy.
Olycksfallsverket försäkringsskyddetför föransvarar
statens anställda. jordbrukareFör Lantbruksföre-svarar

pensionsanstalt.tagens samrádsorganSom fungerar Olycks-
fal1sförsäkringsanstalternas Ävenförbund. Olycksfalls-
verket och pensionsanstaltLantbruksföretagens ideltar
vissa samrådet.delar Tillsynsmyndighet Social-är ochav
hälsovårdsministeriet.

Enligt kollektivavtal arbetsgivarenskall gruppliv-teckna
försäkring, gällande dödsfall, sinaför anställda.
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försäkringenRisker täcks avsom

yrkessjukdomarbetsskada,Ersättningsberättigande ärfall
karaktär.vissa skadorsamt annanav

i arbetet och underdefinieras: OlycksfallarbetsskadaSom
olycksfall underfråntill ocharbetsplatsenfärd och

arbetsgivarenföruppdragutförande m m.av
fysi-sjukdom, förorsakatsyrkessjukdomMed avsomavses

ibiologiska arbetet.kemiska faktorerkaliska, eller
tillräckligt kausal-ha ettSjukdomen skallfaktorernaoch

sammanhang."
hjälpmedel ersätts.rehabilitering, ochSjukvård, proteser

Finansiering

försäkrings-finansierasOlycksfallsförsäkringen genom
täcka kostnadernavilkafrån arbetsgivaren, skallpremier

administration uppbyggnadinklusive samtförsäkringenför
fondering.erforderligunderhållandeoch av

premie-fastställerhälsovårdsministerietSocial- och
grunderna.

årligen.Försäkringspremierna fastställs
erläggeravgift.ingen LantbrukareerläggerArbetstagarna .

försäkrings-25%avgifterna täckaavgift skallviss av
kostnaderna.

på grundvalförsäkringspremie beräknasArbetsgivares av
irisken arbetetochlönesummanlöner helautbetalda

till verksamhetdenriskklass. Storleken somanpassas
lönesumman.0,4-10%varierabedrivs. Avgiften mellankan av

lönesumman.1,25%Genomsnittsavgiften närvarandeär för av
stigit 25%med sedan 1982.Avgifterna har

för kost-avgift heltingen utanerläggerStaten svarar
sina anställda.olycksfallsersättningar förförnaderna

respektiveFolkpensionsanstaltenbidrar 25% ochmedStaten
till finan-50%pensionsanstalt medLantbruksföretagarnas

olycksfalls-lantbrukarnasförsieringen kostnadernaav
försäkring.

Premieberäkningssystem

tariffenligt allmänantingenFörsäkringspremien fastställs
specialtariffering.eller genom

förteckning överbestårpremietariffenallmännaDen av en
yrkesbenäm-ocharbets-sammanlagtmed 600arbetsslag ca

riskklasseregentliga och 6ivilka indelatsningar 11
bildarriskklassertill utaninte hör dessaarbetsslag som

är kontorsarbete,arbetsslagriskklass. Dessaegenen
snickeri-byggnadsarbete,skogsarbete,lantbruksarbete,

yrkestrafik. Därut-itraktorförarelastbils- ocharbete,
basispåpremien beräknasfinns därarbetsslagöver av2

arbetslöner.påinte grundvalocharbetstagareantalet av
vissa stâderskor.hembiträden ochärarbetsslagDessa

riskpremiesatsårligenvarje riskklass beräknasFör en
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påbaserad statistikaktuell över försäkringens utveckling
och kostnader föregående år.under Premiesatsen anger
premiebelopp 1 mark lönesumman.000 jämnaMedper av
mellanrum årvart företas också justering3-4 en av
yrkeskategoriernas indelning i riskklasser med kontroll av

varjeatt kategori enligt sin respektive olycksfalls-
statistik tillhör riskklass.rätt På så sätt premie-kan
sättningen göras så möjligtexakt i förhållande tillsom
skadeutvecklingen inom olika yrkeskategorier.
Försäkringspremier enligtberäknas specialtarifferingsom
tillämpas när riskteoretisktärdet motiverat. special-Med
premie premie delvishelt eller sig pågrundaravses som
företagens statistik. risk måste obligatorisktEnegen
specialtarifferas slutligaden försäkringspremien förom
visst år överstigit årligenett fastställt belopp. 1989
120 mark.000
För fastställande specialpremie olikaanvänds tarriffe-av
ringsmetoder.

Försäkrade personer

Alla anställda arbetsgivarehos privat, offent-personer
lig, kommun och stat. fiskareJordbrukare, Vissam.fl.
studerande. försäkradeAntal milj.2,1ca
Egenföretagare frivilligkan teckna försäkring.

Förmåner vid temporär arbetsoförmåga

sjukvård
sjukförsäkring.se

sjukersättning
Dagpenning utgår från olycksfallsförsäkringen med 1/360 av

årligaden arbetsförtjänsten från och med dagen efter
inträffande,skadans förutsatt arbetsoförmåganatt ivarar

minst idagar,3 och högst månader. Vid12 dagars1-2
frånvaro på grund av
arbetsoförmåga betalar arbetsgivaren. enligtbetalarDenne
avtal med anställdas organisationer sjukpenning under 4
veckor eller periodavtalad och ersättsannan senare av
försäkringen.

Förmåner vid arbetsoförmågapermanent

sjukvård
sjukförsäkring.Se

Ekonomisk ersättning
Olycksfallspension utgår vid fullständig arbetsoförmåga med
85% årsarbetsförtjänst,den skadades i övriga fallav
nedsätts pensionen proportionellt till arbetsförmågan.
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mentilläggMenersättning och

dagpenning-utgångentidigastMenersättning efterutges av
finns.perioden menklasser20

iengångsbeloppErsättning i utgesmenklass 1-10 men-som
kapitalbelopp ochvälja mellanskadadekan denklass 11-20

förmån.löpande

olycksfallspension ochdagpenning,utgå tillMentillägg kan
menersättning.

försäkringssystemetpåBelastning

sjukdagarAntaletförsäkrade.miljoner är per2,3 personer
Ersättnings-statistiken.framgår inteåroch avperson

år FM.och 1987 577kostnaden varpersonper

Trend
5-års-år konstantärsjukdagar ochAntalet personper
stigande.någotår ärochperiod. Kostnaderna personper

Rehabilitering

rehabiliteringskostnader.vissaSjukförsäkringen täcker
vidareingår ettinvalidvårdRehabilitering eller som

olycksfallsförsäkringen.iersättningsslagsärskilt
underlätta deni attfrämsta rummetärAvsikten med den

lämpligt förvärvs-till föråtergång honomettskadades
i yrke.nytt Entidigare etti ellerantingen hansarbete,

skadademöjligt för denmålsättning göra detär även att
dagliga bestyren.deatt klara

till skadadedenrehabiliteringstiden utbetalasUnder
full-olycksfallspension motsvarardagpenning eller som

arbetsoförmåga.ständig
Försäkrings-handläggsrehabiliteringsstödFrågor avom

Rehabiliteringscentral FRC.branschens

preventionstatistik och

hälsovårds-social- ochsjukdomsstatistik försNationell av
Arbetarskydds-arbetsskadestatistikministeriet och av

ochArbetarskyddsstyrelsenStatistikenstyrelsen. ger
på arbets-tillsynsarbetetförYrkesinspektionen underlag

preventionen är denförmiljöområdet. betydelsestorAv
försäkringsbolagenförsstatistik arbetsskadoröver avsom

premiesätt-avgörcentralorganisation ochoch deras som
premie-arbetsgivare sänkaprevention kanningen. godGenom

kostnaden.
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NORGE

sjukförsäkring

Lagstiftning

från sjukvårdLag sjukersättning.1969 och 1970om om

organisationSystem och

har obligatorisktNorge ett lagstadgat, sjukförsäkrings-
system folketrygden. överordnade myndighetenDen är
Rikstrygdeverket Socialdepartementet.under Under denna
finns fylkesnämnder försäkringskontoroch itrygdekontor
varje kommun.
Försäkringen täcker sjukdom, ålderspension,moderskap,

invaliditet,efterlevandeskydd, familje-arbetsskador och
stöd.

Finansiering

Anställda betalar inkomst.11,4% taxeradpersoner ca av
Arbetsgivare ibetalar pensions-medeltal 17,1%ca av

lönesumma. Variationergrundande i vilkenberor ut-av
vecklingszon den försäkrade finns. ingetDet förtakanges

inkomst.taxerad För pensionsgrundande inkomst över-som
stiger gånger basbeloppet avgiften12 är på10,7% det
överskjutande beloppet. Egenföretagare fri-tecknarsom
villig försäkring erlägger ârsinkomst.O,4% beräknadav

avgifter igällerDessa arbetslivet.alla sektorer av
bidrarStaten allmänna tillmed skattemedel folketrygden

enligt i stortinget vidbeslut budgetbehandlingen. 1985 var
bidragstatens 23% försäkringens utgifter.totalaav

Sjukvård

Försäkrade personer
iAlla är bosatta och där.Norge arbetarsom personer som

Villkor
kvalifikationsperiod finns sjukvårdIngen för enligt för-

säkringen, inträder sjukdomennär börjar gällerochsom
tidsbegränsning.utan

Sjukvård får anlitassom
Läkare kan anställd eller kontrakterad kommun,vara av men

fåräven anlitas.andra läkare påLäkare olikabetalas tre
direktsätt, delvis frånkommun, delvis frånkommun ochav

patienten delvis Rikstrygdeverket.samt Sjukhusen drivsav
landsting hälsoinstitutioneroch staten. Allaav av som

anlitas måste godkända myndighet.vara av
Vårdförmåner
Fritt läkare. Avgiftstaxanval bestäms avtalav genom

läkarorganisationenmellan regeringen. Patientenoch be-
tilltalar läkaren med föravdrag den del kostnadenav som
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blir NOKPatientens kostnad 50-80försäkringen betalar. per
hosallmänläkare och 65-80 NOKkonsultation hos enen

bidrag gäller ett tag, 880försäkringensspecialist. För
patient.år ochNOK per

patienten. Proteserkostnadsfri förSjukhusvistelse är
hörselhjälp-liksom ävenförsäkringen,till 100%ersätts av

glasögon.vissai fallochmedel

Sjukersättning

Försäkrade personer
minst 50%inkomsti medarbete avAlla avenpersoner

basbeloppet.
Villkor

tillOförmåga arbete.
sjukkassan.tillanslutning IngenKvalificering: dagars14

harEgenföretagareanställda.förkarenstid gäller en
påkarenstid dagar.14

Belopp
1978sedandagbruttolönenErsättningen 100%är perav

år.år, dagarunder 260vecka 1 perdagarbetalas 5och per
ej.Tidsbegränsning anges

dagenfrån 15:dedeninkomstenfår 65%Egenföretagare av
Vidförsäkring.kompletterandemöjlighet tecknaattmed en

påersättningutgår NOK.4 000dödsfall en
Arbetsgivarperiod

dagar-förstadagpenning de 14underArbetsgivaren betalar
gna.

Invaliditetsförsäkring

Lagstiftning

sjukförsäkring arbets-ochäven underfrån Se1966.Lag
skadeförsäkring.

sjukförsäkring.organisation, underochSystem se

""Finansiering, "

Försäkrade personer

ettarbetskapacitet, resultatett avochVar somvarsen
medär nedsattpermanenthälsa,nedsattellerolycksfall

behandling ochmedicinskgenomgåttatt hanminst 50% trots
iinvaliditetspension. Allatillrehabilitering rätthar

rätt.har dennai arbetandebosatta samt Norge JNorge



villkor
Att varitha försäkrad årunder de tre ligger före densom
tidpunkt då anspråk årsEndast ett försäkring krävsreses.

kunnat arbeta normalt under år.om personen detta Minst 50%
nedsättning arbetsförmågan krävs.av
Pensionen utgår så länge arbetsoförmågan består eller
längst tillfram pensionsåldern. Minimiålder kvali-som
ficerar invaliditetspensionför år.är 16

Sjukvård

sjukförsäkring.underSe

Ekonomisk ersättning

Baspensionen är NOK/år,M därx n
40

basbeloppM NKR 28 000
antalet försäkringsárn

maximalt40 försäkringsár,antal kalkylmässigt.

Kompletterande pension utgår med ett belopp är rela-som
tillterat årensde bästa inkomst.20 begränsningsom

gäller basbeloppet.12 Mellan gångeroch8 12 basbeloppetx
tas endast hänsyn till inkomsten.1/3 Beloppen omprövasav
årligen med hänsyn till prisindex ändring. in-ärTotalt
validitetspensionen pensionnormal full multiplicerad med
bråkdelen arbetsoförmåga.

Rehabilitering

Försäkringen bidrag till rehabilitering i olika former.ger
Bidrag utgåkan till vistelse vid lämplig studier,anstalt,
behandling träning.och

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

frånLag Obs Här redovisade1970. bestämmelser gällde
t.o.m. Från1989. gäller1990-01-01 lag arbetsskade-ny om
försäkring. redovisning i bilaga.se

System organisation.och sjukförsäkring.Se under

Risker täcks försäkringensom av

Personskada sjukdomeller orsakats iolycksfallsom av
arbetet arbetssjukdom.samt Färdolycksfall ingår i princip
endast arbetsgivaren är ansvarig förom transporten. Undan-
tag gäller för sjömän värnpliktiga.och



fastställsi listaArbetssjukdomarna angivnaär avsomen
regeringen.

tillFinansiering ingår i avgifterna folketrygden.
sjukförsäkring.underSe

Försäkrade personer

anställda.Alla

villkor
kategorier,fråga försäkradebegränsningar igällerInga om

expositionsjukkassananslutningstid till ellerföretag,
risker.för

arbetsoförmågaFörmåner vid temporär

sjukvård
speci-Anlitade sjukhusFritt skallläkare.val varaav

kostnadsfri, liksommyndighet. Behandlingenficerade ärav
medicin.
Sjukersättning

utgår veckor.karenstid. Ersättning underVillkor: 52Ingen
ersättningen ärberäkninganvänds förBaslönBelopp: avsom

bruttolönen.Ersättningen 100%ärbruttolönen dag. avper

arbetsoförmågavidFörmåner permanent

sjukvård Somovan.m m.
ersättningEkonomisk

ersättning skallarbetsoförmågaMinst krävs för att15%
ersättning är aktuellkalkyleringutgå. förBasbelopp av

överstigertill förtjänst bas-ej 12lön. Hänsyn tas som
tillhänsyn endastinkomst överFör basbelopp tasbelopp. 8

inkomsten.1/3 av
ersättningen 100%arbetsoförmågaVid ärpermanenttotal av

ersätt-arbetsoförmågapartiellpension. Vid reducerasfull
arbetsoförmåga.till Underproportionningen i graden av

engångsbelopp.annuitetarbetsoförmåga ersätts ett30% av

förmånernaekonomiskaviktigastesammanfattning deEn av
arbetsskadeförsäkringen attenligt nedan. Observeralämnas

lagstiftningeniäninvaliditetsförmánerna är gynnsammare
ominvaliditet.

rehabilitering, hjälpmedelSjukvård,
behandlingFysikalisk m.m

sjukdomDagpenning/sykepenger vid
Olycksfallspension/utförepension
Attföringshjälp



Menersättning/yrkesskadeersättning
Begravningshjälp.

Dagpenning

enligtUtges vid vanlig sjukdom,regler docksamma som
inget påkrav dagars försäkringstillhörighet,14
utges fr.o.m. dagen inträffandeefter skadans längstunder

dagar.260
utgör inkomstunderlaget100% finns,tak NKR/år179 400av
för 1988

Uförepension

iUtges form förmåner vid vanlig invaliditet,av samma som
förmånligaredock då vissa villkor påbortfaller kravex

minsta försäkringstid, ej, pådagar, gäller års14 krav 3
försäkring gäller ej.
Minst nedsättning15% arbetsförmågan krävs.av
Vid nedsättning engångsbelopp,under 30% eljestutges ett

löpande förmån.som
Tilläggspension vid yrkesskada inte intereduceras fullom
intjänandetid finns.

Menersåttning

Vid minst medicinsk15% invaliditet menersättning ejutges
inkomstrelaterad.
Fastställs efter mengraden.

Familjepensionzänkepension

enligtUtges enligtregler folketrygden, docksamma som
bortfaller visskravet tids tidigareäktenskap ochom
försäkringstid.x Barnpension utgå tillkan längst årdet barnet fyller; 21

1 år enligt18 folketrygden.

Begravningshjälp

årligtUtges med ett fastställt belopp.

Rehabilitering

invaliditetsförsäkringSe under och arbetsskade-ovan
försäkring, förmåner vid arbetsoförmåga.permanent

statistik revention åtgärderoch förebyggande

Sjukdomsstatistik arbetsskadestatistik Riks-och förs av
trygdeverket. utnyttjas forskningför utredningarDen och

planeringsamt bl.a. ansvariga myndigheterhos får påoch
så påverkansätt på det skadeförebyggande sär-arbetet, som
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skilt inriktas på områden risker.höga Agerandekan med
företagshälsovård,härvidlag skyddsorganisation,är lokal

yrkesinspektion. Någon påverkan på försäkringspremier och
på preventionen finns inte.den kanalengenom

arbetsskadeförsäkringbestämmelsernanorskaDe nya om
redovisas i bilaga. Då informationen ofullständigännu är

framställningen i övrigt på bestämmelserna.bygger de gamla



xrkesskadeförsäkringUtdrag lag 1988-06-16ur om

Kapitel 1

tillämpningsområde§ 1. Lagens
Definitioner§ 2.

Kapitel 2

Plikt yrkesskadeförsäkringatt teckna§ 3.

Arbetsgivaren skyldig försäkringär att teckna3
yrkesskadeförsäkring täcker yrkesskada ochsom
yrkessjukdom i kapitelnämns Yrkesskade-3.som
försäkringen till ersättningrätt full utanger

tillhänsyn ihar skuld skadan.om man

från försäkringsplikten.ärStaten undantagen
tillDepartementet kan samtycka att kommuner och

underlåterfylkeskommuner att teckna yrkesskade-
försäkring.

i iArbetstagare staten eller kommun elleren
från försäkrings-ärfylkeskommun undantagensom

plikten, ersättningkräva för nämntskan skada som
i kapitel direkt arbetsgivaren.3 av

Närmare yrkesskadeförsäkringen§ 4. om

Yrkesskadeförsäkring i för-skall tecknas ett
säkringsbolag i försäkringspool soli-eller en av
dariskt ansvariga försäkringsbolag. Försäkrings-
givare försäkringsvillkoroch godkännasskall av
kungen.

Yrkesskadeförsäkringen i förhållandetskall mellan
försäkringsgivaren försäkringstagarenoch anses

försäkrings-ansvarsförsäkring, ävensom en om
inte själv ansvarigär förtagaren de skador som

täcks lagen.av

kravDirekta försäkringsgivaren, vilken för-mot§ 5
säkringsgivare harsom ansvar

Yrkesskadeförsäkringen tilldirektgäller fördel
skadelidande.för den

Försäkringsgivaren till arbetsgivareden densom
skadelidande sjukdomennär kon-har skadan eller
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ersättningskyldig utär att betalastateras,
skadan kanävenenligt gällerDettalagen. om

i tjänstnär arbetstagarenha orsakats varanses
konstateradarbetsgivare. skadaEnhos ansesannan

skadelidandedåtidpunktenvid denförsta
söktsjukdomen att hautandör ellerskadana av

läkarhjälp,
läkarhjälp för skadan ellergången sökteförstab

sjukdomen, eller
försäkrings-pågången ställde kravförstac
sjukdomen.pågivaren skadan ellergrund av

iär arbete,inte längredär arbetstagarenfallI
införförsäkringsgivaren arbetstagarenssvarar

arbetsgivare.sista

Försäkringsavtals upphörande

försäkringAvsaknad av

Personligt regressansvar,

Registreringsplikt, insynsrätt

Kapitel 3

Täckningsomrádet10.§

undantagYrkesskadeförsäkringen medskall, som
sjukdomarföljer skador ochtäcka§ 11, somav

påi arbets-arbetetdrabbasarbetstagaren av
arbetstid.stället under

försäk-täckassjukdomar skallSkador och§ ll. avsom
ringen

Yrkesskadeförsäkringen täckaskall

arbetsolyckasjukdom förorsakadocha skada av
yrkesskada

isjukdom stödmedochb skada avsom
juni 12 §1966denfolketrygdelagen 17 nrav

likställs yrkesskadamed11-4 1nr
sjukdom, där kandennaskada ellerC ansesannan

skadligapåverkan ämnen ellerpåbero av
arbetsprocesser.

sjukdom skallnämns under bochSkada ansessom
på arbetsstállet under arbets-iförorsakad arbete

bevisaförsäkringsgivaren atttid, inte kanom
inte är fallet.detta



sjukdomVid värderingen ellerskada gerav om en
fråntill täckning,rätt arbets-skall det bortses

särskilda mottaglihet för skadan ellertagarens
sjukdomen, inte särskilda mottaglighetendenom

övervägandehelt orsak.kan anses som

Förlust omfattassom

Yrkesskadeförsäkringen täcka förlustskall genom
i framtida inkomst utgifterförlust ochskadan,

itillföra skadelidandeskadan den fram-antassom
tiden. fåttden skadade har permanent ochOm om-

medicinsk sär-fattande skada art, skall utgesav
skild menersättning. integäller kompensa-Lagen

enligttion icke ekonomiskför skada art skade-av
juniersättningslagen den 26 § 3-5.13 1969 nrav

Yrkesskadeförsäkringen vid dödsfallskall ge er-
sättning till helt ellerde arbetstagarensom

junidelvis försörjt. Skadeersättningslagen 13av
första gäller fortfarandestycket1969 26 § 3-4nr

i annat avseende.

ersättningFastställande§ 13. av

juniSkadeersättningslagen kap1969 26 313 nrav
iså vida integäller är bestämt ellerannat en

följd denna lag.av

ersätt-kan regler utformandetKungen ge om av
ningen efter lagen.

tillMedverkan skada§ 14.

Preskription§ 15

Kapitel 4

Ogiltighet§ 16.

Fullmaktsfrågor§ 17.

Förhållandet till§ andra lagar18.

straff§ 19.

Kapitel 5

i från tidträder kraft den kungen§ 20. Lagen
bestämmer.
1990-01-01



övergångsregler§ 21.

Myndighet godkänner försäkringsgivare försäkrings-ochsom
villkor Kredittilsynet.är

situationen beskrivs i från DirektoratetbrevDen fornya
arbeidstilsynet till distrikten bifogas i1989-12-19av som
kopia.

Försäkringarna riskgraderade. Arbeidstilsynetär har med-
vid riskvårderingen.verkat



SVERIGE

sjukförsäkring

Lagstiftning

försäkringallmän sjukförsäkring,Lag AFL: folk-om
pensionsförsäkring försäkring tilläggspensionoch för från

sjukvårdslagHälso- frånoch1962. 1982.

organisationSystem och5

Sverige obligatoriskhar ett lagstadgat för sjuk-system
försäkring. administreras SocialdepartementetunderDenna

Riksförsäkringsverket regionalasamt och lokala allmännaav
i försäkringskassor. Sjukvården administreras landstingav

vissa sjukvårdshuvudmän.och kommuner Vissa normerande
uppgifter Socialstyrelsen.handhas av

Finansieringr

Sjukförsäkringen finansierask till arbetsgivar-85% medca
avgifter i övrigt1988 10,1% lönen vissasamt medav
avgifterI från försäkrade, bl.a. egenföretagare, och genom
tillskott allmänna Sjukvården finansierasskattemedel.av

från sjukförsäkringen.med medel

Sjukvård

Försäkrade personer
iAlla landet bosatta.

sjukvård får anlitassom
landstingAv och kommuner anställda läkare samt andra

legitimerade läkarvårdsbesökläkare. För sjukvårds-hos
sjukvárdshuvudmanhuvudman eller läkare med avtal med uttas

patientavgift på Privata får i1988. läkare50 SEK etten
särskild förordning fastställt arvode 1986 SEK55 per
patientbesök tillägg från försäkringskassan.och
Fritt val läkare. hörselhjälpmedelProteser och utanav

Handikapptillägg.kostnad.

Sjukersättning

Försäkrade personer
års ålderAlla över iarbetande är Sverigebosatta16 som

inkomst minstoch har år samt6 000 SEKen av per personer
utan årarbete med hustru eller med barn under och16

minst arbetsoförmåga.50%medpersoner
Villkor

karenstid. tidsbegränsningIngen Ingen anges.
Belopp

inkomstbortfall90% till sjukpenning-ett beloppav upp
inkomstgrundande lika gångermed basbeloppet7,5 1986
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sjukpenning utgår arbets-SEK.23 000 SEK, 1989 27 900 om
sjukpenning vidförmågan minst hälften.nedsatts med Hel

fullständig nedsättning, sjukpenning.halvannars

finnsarbetsmarknadens avtal trygg-Mellan parter numera om
hetsförsäkring vid innefattararbetsskada TFA bl.a.som
sjuklön från arbetsgivaren från sjukdomstidenförstaden

sjuk-förmånerna enligt Sjuklönenutöver kompletterarAFL.
sjuklön utgårpenningen till inkomstbortfallet.100%upp av

period organisationstillhörighetunder beroende aven som
varierar från till månader.veckor över2 3

arbetsgivar-inte sjuklön utgår, inträder avtaladOm
finansierad försäkring avtalsgruppsjukförsäkring ochAGS,

industritjänstepensionsförsäkring varigenom erhållesITP,
täckning inkomstbortfallet till och med den 90:defull av

täckning. Statligtdärefter 5%och reducerad cadagen
därefter ersätt-anställda lönhar full under dagar och90

ning 95% lönen.med ca av

Invaliditetsförsäkring

ingår iInvaliditetsförsäkring lagenett moment omsom
försäkring. Förmåner vidallmän Ö och permanentfse men

Rehabi-Arbetsskadeförsäkring.arbetsoförmåga ävenunder Se
litering.

förtidspension tillkommertill folkpension iRätt form av
ålders-år ej åtnjuterförsäkrad, fyllt sexton ochsom som

månad, dåtidpension enligt hanför föredenna lag, den
påarbetsförmågasextiofem år, grunddärestfyller hans av

nedsättning fysiskasjukdom ellereller denannan av
minstprestationsförmågan hälftenpsykiska är mednedsatt

varaktig.nedsättningen kanoch anses
sigförmåga möjlighet beredaFörsäkrad, attellervars

intetsådaniinkomst är grad attnedsattarbetegenom
erhålleråterstår,ringa heldäravdeleller endast en

arbetsförmågaförtidspension. Är ellerförsäkradesden
isig inkomstmöjlighet nedsattarbeteatt bereda genom

utgårlikväl hälften,mindre avsevärt änmedgrad mermen
övrigaförtidspension.två tredjedelar fall ut-hel Iav

förtidspension 96%gives förtidspension. utgörHelhalv av
gift pensionerad 78,5%.för makebasbeloppet

inkomstför-bidrar till täcka kostnad och denatt denTFA
rehabili-uppstår inte förersättslust och LAFavsom som

invaliditet.tering omskolning vidoch

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

från 1976.Lag



organisationsystem och

Sverige obligatoriskt arbetsskadeförsäkringssystem.har ett
Överordnad myndighet riksförsäkringsverket. På regionalär

nivå försäkringskassorna.finnsoch lokal

Risker försäkringentäckssom av

följdförstås till olycksfall elleri Med skada skada av
vid tillskadlig inverkan i färdarbetet. olycksfall% annan

ifrån arbetsstället räknas olycksfall arbetet,eller som
i närafärden föranleddes eller stod samband medavom

arbetet.
varitförsäkrad förutsatt olycksfall ellerHar annan

ådragit sigskadlig inverkan i hanarbetet, skall skada som
ejskadliga inverkan, betyd-orsakad den omanses vara av

ligt skäl talar det.starkare mot
påskada d.Skada personskada och protes oavser

inträffattill följd än haannat olycksfallSkada ansesav
sig.då visadeden dag skadan

Finansiering

arbetsgivaravgifterfinansierasArbetsskadeförsäkringen med
utbetalningari mån inte täcker uppkommandedessaoch den

allmänna skattemedel.med

arbetsoförmågaFörmåner vid temporär

sjukvård
sjukförsäkring.Se

Sjukersättning
tidsbegränsningkarenstid.Villkor: IngenIngen anges.

arbetsskadeförsäk-ärförstaBelopp: de dagarnaUnder 90
sjukpenningsåsjukförsäkringenringen attsamordnad med

inkomstbortfallet.utgårfrån försäkring 90%denna med av
utbetalningviss tidsjuklön från arbetsgivaren ochunder

arbetsgivarfinansieradfrån 0,5% lönesumman och1987 av
försäkring i TFA-systemet0,3% för avtaladPTK-anslutna ,till inkomstbortfallethöjer ersättningen under100% av

frånsjukpenningutgår arbets-samordningstiden. Därefter
inkomstbortfallet, begränsatskadeförsäkringen 100%med av

tillinkomstsjukpenninggrundandeför 7,5taket max xav
begränsningVid dock ochkompenserar ITPbasbeloppet. TFA

täckning inkomstbortfallet.till 100%upp av
sjuktiden.Statligt anställda lön underhar full

arbetsoförmågaFörmåner vid permanent

sjukvård
Se ovan.
Ekonomisk ersättning

fåttföljdVillkor: till harFörsäkrad arbetsskadaavsom
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sin förmåga sigatt skaffa inkomst arbete nedsatt medgenom
minst femtondel har, sjukdomsedan den har för-en som
orsakats skadan har upphört, till ersättningrätt i formav

livränta för inkomstförlustden Livräntauppkommer.av som
utgår ej,dock förlusten årför understigerräknatom en
fjärdedel det basbelopp gällde vid början årdetav som av
då livräntan börjaskulle utgå.

försäkradHar arbetsskada fått sin arbetsförmågagenom
mindrenedsatt änmed femtondel och drabbas hanen senare

ytterligare arbetsskada, livräntaskall påbestämmasav
bådagrundval skadorna.av

försäkrades förmågaDen sig inkomstatt skaffa arbetegenom
skall bedömas med beaktande rimligenvad kan begärasav som

tillhonom hänsynmed arbetsskadan, utbildninghansav och
tidigare ålder,verksamhet bosättningsförhållandensamt och

sådana omständigheter.andra
LivräntaBelopp: påberäknas försäkrades livränte-den

utgårunderlag såoch med stor andel detta motsvararav som
nedsättninggraden förmågahans sig in-att skaffaav av

komst arbete.genom
För sjukpenningförsäkradden är enligt lagen allmänsom om
försäkring livränteunderlagetutgöres sjukpenning-hansav

inkomst vidgrundande tidpunkt frånden vilken livräntan
utgåskall inkomsteller dåden utgjortskulle ha hanssom

sjukpenninggrundande inkomst, försäkringskassan hadeom
till samtligakänt förhållanden.

Livräntan är samordnad folkpensionen,med såochATP att
kompensationfull inkomstbortfalletför erhålles. För

ersättningsgrundande belopp över sjuk-basbelopp,7,5 se
försäkring.
Änkepension utgår.

ersättning frånIdeell TFA

Ersättning för sveda värkoch är avsedd föratt kompensera
lidandedet och det obehag påden skadade förutsattssom

Ersättningengrund arbetsskada. utgår oftast efter 31av
viddagar olycksfall och vid arbetssjukdom.efter dagar90

varierar frånBeloppen månad tillkr3 120 kr5601per per
månad vid sjukhusvård från månad tilloch kr1 440 660per

månad vid vård ikr hemmet. högsta beloppenDe utgesper
under första månadernade fråntre Ersättningenskadedagen.
är skattefri.

Ersättning för ideelllyte och är ersättning ochmen en
utgår även inteden skdade bedöms komma att drabbasom av
någon framtida inkomstförlust. Ersättningen är skatte-som
fri på ålderbaseras invaliditetsgrad. påoch Exempel nu
utgående ersättningsbelopp i nedanståendelämnas samman-
ställning.



Ersättningsbelopp, kr
ÅlderInvaliditet

65-åring50-åring25-åring

175 000500262100% 350 000
0005379 50050% 106 000

350250253825% 50 000
i 950139252010% 90027

1 40010021% 2 800

utgårfrån förövrigt1 TFAErsättning olägenheterför

ianspänning arbetetökadbesvär eller-
privatlivetibesvär- fritidsaktiviteter.tillmöjligheterminskade-

minst detalltid 70%ersättning utgörtyp avDenna av
ochför lyteutbetalasbelopp men.som

intesin skadabeståendefått ochlyte menDen men avsom
arbetsskadeförsäkringen ellerfrånnågon livräntafår

frånfårfråninkomstförlustframtida TFA,ersättning för
ersätt-engångsbelopp, utövertilläggsbelopp, ettettTFA

övrigt.i Beloppetolägenheterförning ochför lyte men,
frånvarierar kr500invaliditetsgraden och 6bestäms av

Ersättningen är skatte-nivå.årsitill kr 198825 800
fri.

uppstår, exempel-framtida kostnaderinnebär attskadanOm
iersättning för formdettahemhjälp,vis lämnarför TFA av

ocksåersätterengångsbelopp. TFAlivränta med etteller
handi-inköpbidrag förbostad ochför ombyggnad avav

fåävenförsäkringen kanallmännakappbil. denGenom man
framtidaförsäkringskassanfrånhandikappersättning om

invaliditet.uppstår på grundkostnader av

Rehabilitering

lämpligtillrätt allHandikappade kostnadhar utan
rehabiliteringsserviceitrainingvocational form somav

anställnings-vidservicetillliksomtillgängligfinns
utgå.statligt lönestöd SeanställningVid kansökande.

även ovan.

preventionstatistik och

riksför-försäkringskassor ochfinnsSjukdomsstatistik hos
finnsoch hosarbetarskyddsstyrelsen TFAVidsäkringsveket.

gäller TFA:sregister arbetsskador. Detsammaförcentrala
uppgifter konse-fylligare skadornasregister har omsom

registerArbetarskyddsstyrelsensför skadade.dekvenser
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möjligheterISA avancerade till informationger sambandom
förhållandenmellan i arbetslivet och de anställdas säker-

het och hälsa.
Stora ansträngningar görs för samordning mellanen
registren och för bättreett utnyttjande informationdenav

samlas.som



BELGIEN

sjukförsäkring

Lagstiftning

frånLagar 1963 och 1981.

i System organisationoch

Belgien har ett system med lagstadgad, obligatorisk sjuk-
försäkring även täcker invaliditetsom och moderskap. Den
överordnade myndigheten för socialförsäkringen Mini-under
steriet för Social Säkerhet är Socialsäkerhetsstyrelsen N-
ational Social Security Office, för upptagningsom svarar

distributionoch avgifter i frågautom olycksfall.av om
Under styrelsen administrerar NationalINAMI Institute for
Sickness Invalidityand sjukvårdInsurance sjuker-och
sättning. Under finnsINAMI två ickestatliga central-
organisationer för erkända ömsesidiga försäkringskassor avnågot olika typ.

Finansiering

Sjukförsäkringen finansieras i fråga sjukdom och moder-om
skap avgifter från den anställdegenom arbetsgivarenoch
3,7 respektive 6,0% lönesumman. täcksDessutomav 10%ca

överföring från bilförsäkringen.genom

Sjukvård

Försäkrade personer
Sjukvárdsförmåner gäller alla arbetstagare är anställdasomenligt avtal likställda,och pensionärer, arbetslösa,
handikappade, studenter i högre utbildning påoch annat
sätt medellösa personer.
Villkor
För arbetstagare gäller följande villkor: Minst månaders6
arbete och medlemskap i sjukkassa, inklusive dagars120
aktuellt arbete eller därmed jämställda förhållanden, t.ex.
arbetslöshet, bevis minimiavgiftatt erlagts bevis påsamt
sjukdom täcks försäkringen läkarintyg.som av
Ersättning utgår från första sjukdagen och sjukdoms-under
tiden utan begränsning tiden tilleller slutet andraav av
kvartalet efter det att medlemskap i sjukkassan upphört.
sjukvård får anlitassom
Alla doktorer är registrerade i Order of fårsom doctors
anlitas. Avgiften är bestämd avtal mellan försäk-genom
ringsorganisationer och läkarorganisationer eller, avtalominte träffats, fastställd myndighetsbeslut. I annatgenom
fall bestäms läkararvodet fritt återbäringoch från för-
säkringsorganisation bestäms myndighetsbestämmelser.genom
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hälsoministerngodkäntsanlitas skall haSjukhus avsom
avtalfastställtsskall habetalningsregler genomvarvid

myndighet.eller av
vårdförmåner

får ersätt-Patienten betalarfritt.väljasfår menLäkare
bestämda taxan.till densjukkassanfrånning

sjukvård skallallmänförkostnadandelförsäkrades avDen
behandlingspecialist ellerMedverkanöverstiga 25%.ej av
behandlingförmånligfri.helt Merasjukdom" är"socialav

pensionärer.handikappade ochfår bl.a.
godkäntssjukhusfritt bland deväljas avfår somSjukhus

sjukhusvårdfördagNormalkostnadhälsoministern. per
återbetalningfårPatientenhälsoministern.fastställs av

grundbetalning BFR168för perutom avsjukkassanfrån en
dag.

imediciner utomförtill kostnadenbidrarPatienterna
glasögonsjukdom. Proteser,allvarligvidmedicinfråga om vissErsättning förkostnadsfria.ärhörselhjälpmedeloch

tandvård.tillbidragtandvård, annan
utgår 000 BFR.Vid dödsfall 6

Sjukersättning.

Pörsäkrade personer
påelleravtalanställdaärarbetstagare genomAlla som

likvärdigt sätt.
villkor

minimiperiod arbete,registreringsperiod,Erforderlig av
uppgifträttigheter ochunderhållminimipremier erlagda, av

besvär.om intjänadátministone 60%tillupphört avskall haArbete
"uppgifterhållaskallläkaresjukkassans enförtjänst och

inom dagar.upphörande" 2arbetetsom försäkradedengällerkarensKarenstiden är dag. Ingen om1
dagarunder 21åtminstone dagar9arbetslös undervarithar

påarbetsoförmågan berorinträdande,sjuklighetensföre om
frånarbetslösärpatientenfängelse,graviditet eller om

medvarit i kontaktharanställning hanelleroffentlig om
infektionssjukdom.lider avsompersonen "primärperiodårmaximaltutgår 1underErsättningen av

till arbete".oförmåga
Belopp

ersättningförUnderlagetinkomsten.60%Ersättningen är av
Fördag.BFRinkomst 802,68till 2 permaximeratär aven

80%också laggäller avanställda gerindustriellt somen
finns laganställdaför andraoch enveckaminimilönen per
underlönen 1100%anställningskontrakt avgersomom

månad.
på BFR.28219indexerat beloppejutgår ettVid dödsfall



Invaliditetsförsäkring

Lagstiftning

sjukförsäkring.se

System organisationoch

sjukförsäkring.Se

Finansiering

Kostnaderna täcks sjukförsäkringen.av

Försäkrade personer

Försäkringen gäller arbetare på sjukdomgrund ellersom av
intesvaghet kan förtjäna än tredjedel denmer en av nor-inkomstenmala för iarbetare kategori meden samma samma

erfarenhet training. Ersättning utgår till industriellt
påoch annat sätt anställda industrial non-industrialand

staff.

i villkor
j anställdeDen varitskall ha påansluten, sätt be-som3 rättigar till förmån, i minst månader till sjukkassan.6

Under månaderdessa 6 skall han ha minstarbetat 120 dagar.
Arbetsoförmágan skall varitha minst 66,66% Ersättning
utgår från dagen efter slutet perioden "primär oför-av av
måga till arbete" år,max 1 ovan och fortsätter tillse
pensionsäldern.

Sjukvård

sjukförsäkring.se

Ekonomisk ersättning

65% den förlorade förtjänstenav den skadade familjharom
liknandeeller dependants, i annat fall Minimi-43,5%

belopp är för skadad med "dependants" 945 BFR dag ochper
för övriga 756 villkorBFR dag. som för ersättningper
gäller påett tak högst i ärlig inkomst.874 436 BFR Er-
sättningsbeloppet justeras 2%med konsumentprisindexom
stiger med 1,02% justerasBeloppen efter den generella
förändringen levnadsstandarden.av
Samordning pensionmed från arbetsskadeförsäkring kan ske

till visst maximum.upp



Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

arbetssjukdomar.ochfrån olycksfall 19701971Lagar

organisationochSystem

för olycks-finns fondSocialsäkerhetsstyrelsenUnder en
Försäk-arbetssjukdomar.förfallsförsäkring fondoch en

registrerade kommu-antalsköts ettringsverksamheten av
kollektivt ägdaförsäkringskassor ellerprivatanala,

aktie-ibådaolycksfall,försäkringsföreningar endast
sjukför-Arbetssjukdomar ersätts INAMI,bolagsform. seav

säkring.

försäkringRisker täcks avsom

full-resultatuppstår ettochunder avSkador somsom
execution worktheofiuppgifter arbetetgörande av

arbetssjukdomaringår.Färdolycksfall Som ansesContract.
förordningilistaifinns förtecknadesjukdomar enensom

"Mixed system".Decree.Royal
haskallsjukdom: ArbetstagarenfrågaiVillkor expo-om

arbetarföreligga närRiskrisk. antasför personnerats en
iingårlistairiskbeskrivs hai företag somett ensom

inte hellerexponeringstidRoyal Ingen anges,Decree.en påvilkeninom teckenperiodtid statutorynågon längsta
exposition förattdetuppträtt eftersjukdom skall ha

tidslimitföreskriftirisken Däremot kanskedde. anges en
sjuk-påsymptomenförstadeattsjukanmälan detefterför

uppträtt.dom

Finansiering

arbetsgivarenfinansieras attArbetsskadeförsäkringen genom
försäkringsbolagen,tillenligtpremier kontraktbetalar

härvid för-ärrisksituation beaktas.varvid företagets
aktiva för attpreventionsteknikersäkringsbolagens pressa

Injuryavgift till Employmentpremier.risker och Enned
arbetsgivarenförtillkommerpå lönesumman0,3%Fund av

Occupationaltillpå lönesummanavgift 0,65%liksom aven
Diseases Fund.

Försäkrade personer

omfattasinjuries: Arbetareemployment avOlycksfall som
utbildning,undersociala säkerhetssystemet,det personer

apprentices och andralärlingar personer.
också underpersonalArbetssjukdomar: och upp-Som ovan

ochinte avlönas, elevertrainess även delärning om
in-sinpårisk grundförexponeradeärstudenter avsom

struktion.



Förmåner vid temporär arbetsoförmåga

sjukvård
Fritt val läkare sjukhus såvittoch inteför i frågaav om
olycksfall företaget har erkänd, täckande medicinsken
vård.

frågaI olycksfall: fritt tillåts fårOm val den skadadeom
återbetalning enligt officiell Vidtaxa. företagshälsovård
är behandlingen fri.

fråga arbetssjukdom:I Betalning enligt officielltom
bestämd specifiktaxa och nomenklatur. skadadesDen kost-
nader ersätts.
Förmånernas varaktighet är obegränsad.
sjukersättning
Villkor: Ingen karens gäller för olycksfall. frågaI om
arbetssjukdom börjar ersättningen efter dagars15 arbets-
oförmåga. Ersättning utgår tills friskden skadade är eller
tills arbetsoförmågapermanent inträtt, då ersätt-annat
ningssystem träder in.

Belopp: 90% medeldagsinkomsten årsinkomsten.1/365av av
underlag för ersättningsom årsinkomstgäller åretunder

före olycksfallet eller arbetsoförmågans inträdande. Maxi-
malt underlagsbelopp är år minimum,731 370 BFR ochper som
gäller minderårigaför apprenticies,och 146 274 BFR per
ar.

Förmåner vid arbetsoförmågapermanent

villkor
ÖverenskommelseOlycksfall: försäkringsbolagmellan och

försäkrad. Godkännande fonden för obli-arbetsskador ärav
gatoriskt.
Sjukdom: Administrativ notifikation.
överprövning vid tribunal för âr,olycksfall under för3
sjukdom tid.obegränsad

vårdförmåner
Som ovan.
Ekonomisk ersättning

fastställerMan graden arbetsoförmåga vidt, olycks-av
fall uppgörelse sjukkassanmellan och dengenom skadade,en

vid arbetssjukdomoch administrativtett förfarande,genom
överprövning kan ske. ocksåfastställerMan ett basbelopp
E används för beräkna ersättningen.att Här användssom
inkomsten åretunder före sjukdom.olycksfall Maxi-eller
malt används minderårigaFör731 370 BFR. inkomstanvänds

för äldre.som
Belopp
Ersättning utgår enligt formeln minstt ärE t 25%.x om
Under denna gräns begränsas ersättningen ytterligare.
Vid dödsfall får den efterlevande 30% E.av
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Rehabilitering

åtgärderfinns möjlighet anställning förför ochDet ny
nationalprofessionell återanpassning.social "Funds deoch

rehabili-social handicapes" sysslar medreclassment des
minsttering träning handikappade 30%medarbetareoch av

fråga handikapoförmåga i 20%mentalt att arbeta.om
bidrag till inrättandetinrätta lämnaellerFonden kan av
ArbetssjukdomsfondenÄvenrehabiliteringscentraler. kan

rehabilitering.förbetala
skyldigaärsysselsätter än anställdaFöretag 20mersom

handikappade ärantalatt ta hand ett personer somom
får ekonomisktregistrerade sjukkassan. Företagethos

rehabiliteringstiden.bidrag fondmedel underav
få är förhandikappad utsattbyta arbetsplats hankanEn om

på inrådan företagsläkarerisk arbetssjukdom ochför av
samråd anställda.med deefter

ocksåerhåller ersättning.handikappade ärHanDen garan-
professionalperiod yrkesrehabiliteringterad rea-en av

indemnityvilken tid fårdaptation, lön ochunder han
ersättningenlika för totalärpayments storasom som

arbetsoförmåga.

statistik greventionoch

arbetsskadestatistik försNationell sjukdoms- och av
Socialsäkerhetsstyrelsen Arbetarskyddsstyrelsen ochoch ger

påtillsynsarbetetyrkesinspektionen för arbets-underlag
preventionen ärmiljöområdet. för denstor betydelseAv

försäkringsbolagenstatistik försöver arbetsskador som av
centralorganisation betydelsehar storochoch deras som

arbetsgivarepreventionpremiesättningen.för god kanGenom
premiekostnaden.sänka



NEDERLÄNDERNA

sjukförsäkring

Lagstiftning

frånLag och sjukvård1964 1967 sjukersätt-samt 1913
ning, ändrad. från nationelltLag 1975 för-senare om
säkringssystem.

System organisationoch

Nederländerna har lagstadgad obligatoriskoch sjukför-
säkring även täcker arbetsskador och moderskap.som Under
ministeriet socialaför affärer och sysselsättning finns en

sjukfonderstyrelse för sigunder har ersättnings-som en
fond Compensation Fund, fond för allvarliga riskeren

SicknessGeneral sjukkassorInsurance Fund Sicknesssamt
Funds för täckning sjukvårdskostnader sjukersätt-ochav
ning. Vid sidan den nämnda finnsstyrelsen styrelseav en

socialförsäkring.för finnsUnder tvådenna fonder för
kompensation vid arbetsoförmåga, Salary Earners Insurance

Nationaloch Insurance, näringslivsanknutnasamt försäk-
ringsorganisationer Occupational Associations, del meden

partsgemensam administrativ ledning Jointen Administra-
tive Office. organisationerDessa för att tasvarar upp
avgifter sjukförsäkring,för arbetslöshetsförsäkring och
invaliditetsförsäkring från arbetstagare. ocksåsköterDe
"supplementary benefit funds".

Finansiering

Arbetsgivaren betalar avgift på till14,45% Funds ochen
Insurance och arbetstagare avgiftspliktig6,10% lön förav
försäkring i fråga sjukdom och moderskap. Ett tak gällerom
för lönen varieraroch beroende förutsättningarna mellanav

och42 120 år8 380 HFL eller motsvarande dags-per
inkomst. avgiftspliktigFör finnslön tak.

Sjukvård

Försäkrade personer
Ersättning utgår till alla årunder 65 harpersoner som
anställning betalning.mot iAlla Nederländerna bosatta har

allmän försäkring. Endast inkomstmeden personer en av
högst år ingår49 650 iHFL systemet.per
villkor

skallMan ha tillanmälts sjukkassa i tid.
Förmåner gäller från sjukdomens början inteoch är tids-
begränsade.
sjukvård får anlitassom
Läkare godkänns sjukkassorna tecknar kontrakt medav som
läkaren. Avgifter avtalas sjukkassanmellan läkaren.och
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fastsjukkassandirektLäkararvoden betalas genom enav
registre-enligt medsystemettavgift försäkrad personper

områdei landet.ring allmänläkare aktuellt avav
anlitas.sjukhussjukkassa och demellantecknasAvtal som

vårdförmåner
årvälja besökfritt läkare 2försäkrade kanDen per som

avgiften.erläggersjukkassan.registreradär hos Denna
allvarligavgift föringenpatientenbetalarNormalt men

år kostnadendelmåste över betalarisk 18 avenpersoner
sjuk-fritt väljafår blandförsäkradeläkarbesök.för Den
sjuk-institutioner medpsykiatriska avtalharochhus som

lokaliserade.lämpligtärochkassan
tids-fri utanförSjukvården skadadeär helt personer

i regelmedicin försäkradbegränsning. betalarFör person
preparat.HFL2,5 per

ersätts helttandvård. proteserFri glasögon ochProteser,
delvis.eller

Sjukersättning

Försäkrade personer
betalning.år är anställda motunder 65Alla sompersoner

försäkringanslutningstid tillvillkor beträffandeInget
finns.anställningstideller

villkor
oförmåga till arbete.

emellertidkarenstidKarenstid: gällerdagar. Ingen2 om
Ersätt-fackförening avtalat detta.haranställdesden om

månaderning utgår veckor.52under 12
Belopp

tidigare 80%, dockmaximal dagslön sedan70% 1986,av
god-EfterHFL/vecka.ellerhögst HFL/dag 1 317,50263,50

höjas arbets-regeringenfrån procenttaletkankännande av
praktikenskadeförsäkringskassorna. är den totalaI er-

Familje-väsentligt högre.fackligtsättningen för anslutna
bidrag tillkomma.kan

multi-utgår är lönen dagVid dödsfall ett belopp persom
sistaoch denplicerad dödsdagendagar mellanantaletmed

följande månader.tvådagen av

Invaliditetsförsäkring

Lagstiftning

från och 1975.1966Lagar

organisationochsystem

sjukförsäkring.underse



Finansiering

invaliditetsförsäkringFör premiernaär 6,2% lönen förav
arbetsgivare och 13,3% för arbetstagare.

Försäkrade personer

En delvishelt eller oförmögen attperson arbetasom anses
när han, ett sjukdomresultat inteeller svaghet kansom av
förtjäna detsamma friska arbetare med erfarenhetsom samma

skicklighetoch förtjänarnormalt på den plats där han
arbetar nyligeneller iarbetat eller närheten.

Villkor
Minst 15% nedsättning arbetsförmåga sjukvård.förav
Minst 25% nedsättning arbetsförmåga för ekonomiskav er-
sättning.

Sjukvård

sjukförsäkring.underSe Gäller alla anställda underovan
år.65

Ekonomisk ersättning

dagsinkomsten15-70% arbetsoförmågan.beroende Gällerav av
ialla landet år.bosatta ersättnings-under Högsta65

berättigad lön är år Vid68 510 HFL 263,50 HFL/dag.per
ständigbehov tillsyn pensionenökar tillmed 30%av upp av

grundlönen samt 8% semesterersättning.med

Arbetsskadeförsäkring

finns ingen speciellDet försäkring mot arbetsskador.
Enligt februarilag täcks18 dessa skador1966av av annan
socialförsäkring.

Rehabilitering

Sjukförsäkringen försäkrade möjlighetden till attger
uppehålla, stärka sinoch förbättra arbetskapacitet genom

rehabilitering,t.ex. "training Åtgärderre-training".and
också vidtaskan för förbättra livsvillkoratt hans

"1iving conditions".

statistik preventionoch

Socialförsäkringsstyrelsen statistikför sjuk-översvarar
domar och vilken liggerarbetsskador, förunderlagsom
förebyggande åtgärder. Därvidlag "Occupationaltorde
Associations" vid sidanspela yrkesinspek-stor rollen av
tionen.



VÄST-TYSKLAND

sjukförsäkring

Lagstiftning

Lagstiftning från 1883.
ochändringar och 1976med 1975gällande lagar 1963Nu

1981.

organisationochSystem

sjukförsäkring. För-försystemlagstadgatTyskland har ett
äröverordnadesäkringen täcker även moderskap. organ

Försäkringsstyrelsen samtSocialministeriet ochArbets- och
administrerasSjukförsäkringenArbetsministrar.Ländernas

olikafinnssjukkassor. Detoffentligrättsliga organ,av
ortssjukkassor, hant-sjukkassor, allmännat.ex.typer av

översikt överindustrisjukkassor.verkssjukkassor Enoch
bilagaorganisationen visas i 1.

befolkningenutnyttjar 25%sjukkassornaVid sidan avcaav
försäkringar.privata

från försäkradeavgifterfinansierasSjukförsäkringen genom
arbetsgivare erläggerocharbetsgivare. Arbetstagareoch

varie-Avgifternaavgiften.fastställdahälften denvar av
beroendeförsäkradefrån till 23,3% för3,65 personerrar

avgifts-tillhör.vederbörande Ingenpå vilken sjukkassa
understigande DMvid inkomst 450föreliggerskyldighet per

tillfrån 6,45%avgiftenvarierararbetsgivaremånad. För
åravgiftsberäkning förär 1989inkomst förHögsta23,3%

DM.54 900
påpå beräknadavgift 6,45%pensionstagare gällerFör en

pension.utgående
månatliga löneut-vid denavgifter drasArbetstagarens av

inbetalar arbetstagarnasArbetsgivarenbetalningen. av-
tillsammanssjukkassantillavgiftersinagifter och egna

arbetslös-pensionsförsäkringen ochtillavgifternamed
hetsförsäkringen.

arbetstagaresjälv föravgiftenArbetsgivaren helabetalar
avgifts-förgränsentill 10%inkomstersmå uppmed maxav

beräkning.
fri-samtstuderandeochföretagarePliktförsäkrade egna

avgiftersina fastställdavilligt erläggerförsäkrade
plikt-inte ärTjänstemäntill sjukkassan.direkt som

bidragvissterhållerinkomstpå höggrundförsäkrade av
frivillig för-arbetsgivare tecknandesin förfrån av

säkring.
för arbeteförbundsanstaltenerlägger av-För arbetslösa

pensionstagare draspliktförsäkradefrånAvgifternagifter.
försorgpensionsanstalternaspensionfrån utgående genomav
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inbetalasoch till sjukkassan. Pensionstagarna erhåller
visst bidrag för täckande avgifterna till sjukförsäk-av
ringen.
Avgifterna varierar mellan olika sjukkassorna.de För andra

pliktförsäkradeän arbetstagare, avgiftenbestäms på olika
grunder och fastställs respektive sjukkassa. Avgifternaav
mäste så att de täcker sjukkassornas utgifteravpassas för
löpande år.
Avgifter inteerläggs på hela lönesumman tillutan upp en
viss gräns, 75% årligendet fastställda underlaget förav
beräkning avgifter inom pensionsförsäkringen.av

Sjukvård

Försäkrade personer
Alla anställningmed betalningmot utompersoner "Beamte",

tjänstemän i offentlig tjänst vilkaför offentligadet
sörjer för itrygghet huvudsak socialförsäkringensvarande
och de genomgår vocational training. Pensionärer.som
Arbetslösa, genomgårPersoner vocational training undersom
anställningsbyte bidrag.med
Handikappade i skyddade verkstäder. iStudenter högre
utbildning. Beroende hustru inkomsttakoch barn 513,33
DM/månad.

skiljerMan pliktförsäkrademellan obligatoriskt för-
säkrade frivilligtoch försäkrade. Försäkringen obliga-är
torisk för förvärvsarbetande kategorier.m.fl. Pliktför-
säkrade är bl.a. tjänstemän,arbetare, egenföretagare,
pensionstagare, studerande och lantbrukare. frånUndantagna
försäkringsplikt är vissabl.a. tjänstemän inkomstmed över

visstett belopp som årligen.fastställs För ej-1989 och
industriellt anställda utgör gränsen pliktförsäkringför
lön till år54 900 DM kr/år.caupp 186 000 Genomper
pliktförsäkring frivilligoch försäkring är 90%ca av
landets befolkning försäkrade direkt medlemskap ellergenom

medförsäkrade familjemedlemmar.som
För pensionärer gäller särskilda regler.
villkor

kvalifikationsperiodIngen behövs förmåner,för sig ivare
fråga anställningstid eller i sjukkassan.medlemskapom
Förmånerna gäller från sjukdomens början och utanvarar
begränsning. anställd gårom sjukkassan, så upphören ur
förmånerna 26 veckor efter dådet datum försäkringen upphör
att gälla.
sjukvård får anlitassom
Läkare är godkända finnskassorna i sammanslutningarsom av

sjukkasseläkareför på regional nationelleller nivå.
vissaI fall sjukhusläkarekan anlitas.

Sjukkassan betalar fullt tillarvode läkarsammanslutningen
distribuerar till enskildasom de läkarna.pengar

Sjukkassorna träffar avtal vissa sjukhus.med



Vårdförmâner
sjukkassans LäkarenFritt läkare bland doktorer.val av

får sitt läkar-patienten arvodeinte utanbetalas avav
sammanslutningen.

sjukhus medsjukhus kontraktharFritt bland deval somav
förreceptsjukkassan. försäkrade betalar 2 DMDen per

vissErsättning förSjukhusvistelsemedicin. kostnad.utan
tandvård. glas-Bidrag till Förtandvård. proteser,annan

högsthörselhjälpmedel försäkrade DMbetalar den 4ögon och
gång.per

Sjukersättning

Försäkrade personer
betalning, "Beamte",anställda utomär motAlla sesom

ovan.
villkor
oförmåga till arbete.

ej-industriellt anställdi sjukkassa förför medlemskapTak
pensionsför-premietak föri årslön 75%DM54 000 av

säkring.
följdoförmågan ärKarenstid: karensdagdag. Ingen1 enom

arbetssjukdom.olycksfall ellerarbetsskadaav en
tillersättningstiden begränsadsjukdom ärFör och sammaen

3-årsperiod.överveckor78 en
Belopp

intefårtimlönmånads- beloppeteller80% normal menav
socia-ochöverskrida 65% skattnettolönen regel efterca

definieras senastelön deavgifter. lön underNormalla som
år justerastill taket. Efter ettför beloppveckorna4 upp

pension. Tilläggsbelopptill förbeloppbeloppet somsamma
utgårsärskilda Vid ettenligt dödsfallutgå regler.kan
Ej årslön,minimumpå gånger baslönen DM.100belopp 20

månadslön.innehålla trettondekan ensom
Arbetsgiverperiod

förstaArbetsgivaren lön för veckorna.betalar de 6
Trend

visar stigandesjuka tendens.försäkradedeAndelen av

Invaliditetsförsäkring

Lagstiftning

från och 1976.1957, 1975Lagar

organisationochSystem

Institutadministreras BundesversicherungsFörsäkringen av
Versicherung Institut förtjänstemän Länderför och av

kollektivanställda.



Finansiering

Arbetsgivare och arbetstagare betalar vardera 9,35% avavgiftspliktig lön DM/årmax 54 för invaliditets-000 och
ålderspension tillsammans.

Försäkrade personer

a arbetareEn på sjukdomgrund eller oförmåga tillsom av
intearbete kan förtjäna än hälften normallönen förmer av

frisk arbetare liknandemed erfarenheten och arbets-
skicklighet Berufsunfähigskeit.

b arbetare påEn sjukdomgrund eller svaghetsom ochav
infirmitylyte inte längre kan arbeta regelbundet elle

rinte förtjänakan än minimal inkomst Erwerbeung-mer en
fähigkeit.

Försäkringen gäller: industriell ej-industrielloch perso-
nal handikappadesamt personer.

villkor
Industriellt ej-industrielltoch verksamma skall till-ha
hört sjukkassan månader,under därav månader60 36 omedel-

sjukdom.bart före handikappadeFör krävs månaders240
tillhörighet till sjukkassa.
Vid yrkesinvaliditet minstkrävs 50% nedsättning arbets-av
förmågan vidoch invaliditetallmän 100%

Sjukvård

sjukförsäkring.Se
Invalidiserade får tillstöd rehabilitering inklusive
medicinsk vård yrkesträning.och ständig vårdOm krävs
tillkommer bidrag.

Ekonomisk ersättning

Villkor
Förmånerna frångäller på månadslutet den när villkoren
för ersättning är tillsuppfyllda ålderspensionoch utgår.
Invaliditetspension kombineradeventuellt pensionmed annan
får inte överskrida 80% baslönens högsta värde.av
Belopp
Vid yrkesinvaliditet 1% därExav n x c,

år iantal sjukkassann
allmän basinkomstE år1984 26 310 DM per
individuell koefficient, dvs. personligaden inkomstensc
förhållande årunder längre iett förhållandeantal
till allmänna basinkomsten. gäller allmänt2c som
maximum i speciella fall kan högre värde användas.men



för-Basinkomstenpå två sätt.justerasErsättningar kan
enbartförändringsärskildgöraäven somkanändras. Man en

pension.gäller

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

Nuvarandeolycksfallsförsäkringen kom 1884.förstaDen
arbets-1976och 1975,olycksfallfrånär 1963lagar

sjukdomar.

organisationochSystem

självförvaltandeadministrerasOlycksfallsförsäkringen av
Försäkringen ärBerufsgenossenschaffen.försäkringskassor
olycksfalls-olycksfallsförsäkring,i allmänuppdelad en olycksfallsförsäkring förochförsäkring lantarbetareför

bilaga.övrigtisjömän, se
arbetsskade-förförsäkringskassorolikafinnsDet 94

sjöfart.ochindustri, hantverkförförsäkringen, 34varav
huvud-gränsergeografiskaiblandföljer menIndelningen

finns kassorVidare 19branschtillhörighet.principen är
Övriga för denärträdgárdsskötsel.ochför lantbruk

bilaga 2.offentliga Sesektorn.
sinmedförsäkringskassortre varFör dessa avgrupper

ärdeeftersomarbetaattsättetvarierarhuvudorganisation
prin-organisatoriskadenbakomTankenbranschorienterade.

lagstiftningmedförsäkringskassor sammacipen är allaatt
Särskiltbranschspecifikt.arbetaskall kunnagrundsom

arbetet.förebyggandedetgäller detta
ombudsförsamlingärhögstaFörsäkringskassornas enorgan

ledamöternaochpartssammansattaBåda ärstyrelse.och en totaltår. harsjätte De cavartsociala valvidväljs s.k.
förebyggande.0008arbetardessaanställda. Av ca40 000

ochindustri, hantverkförförsäkringskassornaFör de 34
medlemskassornastakorganisation, tarfinnssjöfart somen

veten-driver bl.a. tretill Denintressen vara.gemensamma säker-frågormedarbetardeminstitut. omEttskapliga av
medarbetarannatEttgenerellt.arbetslivetihet mera frånutrustningtekniskmaskiner ochgranskning annanav traumato-förinstituttredje ettärDetsäkerhetssynpunkt.

olycksfallsforskning.medlogi arbetarsom försäkrings-i sin branschsmedlemarbetsgivare ärVarje
tankenbärandeobligatoriskt. DenärMedlemskapetkassa.

klarabranschvis skallföretagenordning är attbakom enna förocharbetsskadorförebyggaför attuppgifter hardede
för deförsäkringsskyddettskall haanställdadeatt

också attsjälvfalletliggerHäriinträffar.skador som branschvis.arbetsgivarnamellanfördelasskallkostnaderna
utnyttjar 10%Berufsgenossenschaften avcasidanVid av

försäkringar.privatabefolkningen



Risker försäkringen täckersom

inträffarOlycksfall i företaget i för-och/ellersom
bindelse sysselsättningmed påberor företageten som av
basis anställningsavtal,ett inhyrning lärlings-ellerav
status eller försäkrad verksamhet. Färdolycksfallannan
ingår.
Arbetssjukdomar enligt lista över arbetssjukdomar ochen
farliga ämnen.
villkor tillämpningför i listan arbetssjukdomar.överges
Restriktioner vissagäller för sjukdomar. finnsreglerInga

visskräver expositionstid omständigheterna kringsom men
expositionen i vidtas betraktande bedömning. Detsamma

i frågagäller tid expositionmellan sjukdomensochom
uppträdande. Sjukdom måste anmälas två årsenast efter det
att förstade visat sigsymptomen retroaktivför att ut-
betalning skall kunna ske.

jämförelsebeaktarMan listsystemet bevis-mellan ettoch
"Mixedsystem system".

Finansiering

Försäkringskassorna avgifterna,beräknar erläggssom av
arbetsgivaren, enligt fördelningssystemett emellertidsom

innehålleräven vissa kapitalreserver årsmotsvarande tre
livräntor. Kostnaderna för viss bransch räken-under etten
skapsår påfördelas åretmedlemsföretagen därpå. Avgifterna
för enskiltett företag pågrundas företagets lönekostnader

risksituationen.och till varierandehänsyntarDen skade-
belastning i olika delar företaget.av
Försäkringskassorna enligtär skyldiga ocksålag att ta ut
tilläggsavgifter i månden inom enskiltskadefrekvensen ett
företag ligger över genomsnittet. På sättmotsvarande skall

beviljasrabatt skadefrekvensen är lägre änom genom-
snittet. Försäkringskassorna skyldiga sådanaär att ha

vidasystem lagen möjligheter självadem att be-men ger
stämma den närmare utformningen. Skyldigheten gäller
olycksfall med undantag för färdolycksfall. står för-Det
säkringskassorna fritt arbetssjukdomar.att ta med även

bidrarstaten med förmedel täcka försäkringatt för barn
och studerande.

innebärSystemet bl.a. att kostnaderna för arbetsskade-
försäkringen varierar avsevärt olikamellan branscher och -i mindre utsträckning olikamellan iföretag samma-

På industri-,bransch. sjöfartssidanhantverks- och t.ex.
arbetsgivarnabetalar avgifter differentieradeärsom

mellan och 6,5%1 lönesumman.av
Finansieringen tillsyftar att kostnaderna fördelasskall
mellan arbetsgivarna på så rättvist möjligtett sätt som

riskernaeftersom i olika varierar kraftigt.branscher
Ytterligare rättvisa åstadkommasskall avgifternaattgenom

olikaför delar ett och varierar i enlig-företagav samma
het risktaxamed finns.den obligatoriskaDet systemetsom
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normalavgiftenfrån är avsetttilltillägg och avdragmed
minskaförsökastimulans arbetsgivarenför attatt vara en

avgifter.därigenom få lägreochskadorna
förbundsrepublikenArbetsskadeförsäkringen i kostar 13ca

miljarder kankronor. Dettamiljarder svenskaca 45DM
sjukförsäkringen,miljarder för 30jämföras med 130 DM

miljarder försocialhjälpenmiljarder för och DM200DM
finns veckorpensioner. är märka att detHär att sexen

sjukförsäkringen. Förstiarbetsgivarperiodlång tyskaden
vid.arbetsskadeförsäkringen betalar 80Dendärefter tar

bliersättningen får inte högrebruttolönen,procent menav
nettoinkomsten.förloradeän den

Försäkrade personer

Pliktförsäkrade är
sysselsättningens ochartanställda oavsettalla-
arbetsinkomstens storlek,varaktighet och oavsett

tillföretagare/arbetsgivare för företagalla upp-
inklusive vissa egenföretagare,viss storlek,en

i arbetslösa,näringsidkare hemmet,hemarbetande,alla-
artister m.fl.,

blodgivare,vidbistånd olyckor t.ex.lämnarpersoner som- ipå studerandevid skolbarn ochbesök daghem,barn
rehabilitering, fångarundergårövrigt, osv.personer som

isocialförsäkringsgrenOlycksfallsförsäkringen är den
pliktförsäkrade.flestomfattarTyskland som

inte ärtillförsäkring företagareFrivillig lämnas som
pliktför-förmåner utgår förpliktförsäkrade samma som

avgifterförutsättning fastställdaattdock undersäkrade,
erläggs.

Värdförmåner

avgiftförsäkringskassa.Fritt läkare Ingenhosval avav
försäkringskasse-Läkarersättningen betalasförsäkrad. av

förening.läkarnas
sjukhus-medsjukhus avtalFritt dem harblandval somav

underpå sjukhus, dagFritt delat 5 DMfonden. permenrum
iprincipförmån i obegränsadärmaximalt dagar.14 Denna

betalarbehandling.utgår KonvalescenterAvgift förtiden.
varjeförmedicin försäkradbetalar DMFör 2DM/dag.10

"Komfortmedicin"mediciner.speciellaförochpreparat mera
hörselhjälp-glasögon ellerskrivs inte För proteser,ut.

ordination.avgiften tillbegränsas DMmedel 4 per
specialistmöjligt besökaså denmåstePatienten snart som

Varjeförsäkringskassan Durchgangsarzt.utsetts avsom
specialister.behandling godkändaföljande utförs av
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Sjukersättning vid temporär arbetsoförmåga

För beräkning ersättningen används baslönen, tillav upp
ett tak.
Ersättningen är densamma från sjukförsäkringen, 80%som av
normal lön.
För de första veckorna6 betalar arbetsgivaren, därefter
betalar försäkringskassan, via sjukkassan.oftast Den som
rehabiliteras får 65-80% sjukersättning.normalav

karenstid tillämpas.Ingen sjukpenning tillbetalas skadan
läkts tillseller situation inträtt.permanent sjukpenning
utgår maximalt i 78 veckor, därefter betalas permanenta
annuiteter.

Trend
Sjukersättningskostnaden i procent lön har fallandeav
tendens.

Ekonomisk ersättning vid permanent arbetsoförmåga

villkor
Graden arbetsoförmåga minstskall 20%av och fast-vara

iställs varje enskilt fall medicinsk undersökninggenom
begärs försäkringskassan. Under de första årensom av 2

efter skada kan ersättningsbehovet Vidomprövas.en per-
manent skada kan omprövning årsske intervall.med 1 För-
ändring arbetoförmåga måste minst 10% förav attvara
ändring skall tillkomma stånd.
Basbelopp

baslön för beräkningsom ersättning gäller normaltav
faktisk inkomst månadernaunder de före12 skadans upp-
komst. varjeI fall minstskall 60% äldre årän eller18
40% årunder 18 ett referensbelopp på gälla36 960av DM

basbelopp E. maximeraskan tillEsom 36 000 DM.
Ersättningsbelopp
Ersättningen beräknas fomelnur

t 66,7%,E därx x
är arbetsoförmåga,t vidt.ex. 50%0,5

Ersättningen kombineraskan inkomst.med annan
Ersättningsbeloppen justeras årligen tillmed hänsyn löne-
läget.
Änkepension utgår.

Rehabilitering

Funktionell rehabilitering på initiativkan ske arbets-av
skadekassan också tar Rehabiliteringenkostnaden.som ses

del medicinskaden behandlingen.som en av
Återanpassning till tidigare arbete anpassningoch till ett
nytt arbete ingå.kan



greventionstatistik och

iarbetsskadestatistik förs federa-sjukdoms-Officiell och
nationelltsammanställstionens olika Länder.länder Den

myndig-förutgör underlagFörsäkringsstyrelsen ochav
Länder-organisa-Arbeitsschutz ochfürBundesamtheternas

preventiva baserasverksamhetenprioriteringar.tioner Den
omfattandedenutsträckning på mellansamarbetei ettstor

finnsskyddstekniker Berufsgenossen-hoskader somav
Därvidskyddsansvariga. spelarföretagensschaffen och

försäkringspremierna roll.differentieradeockså de en



FRANKRIKE

sjukförsäkring

Lagstiftning

frånLag 1945.

organisationSystem och

Frankrike har sjukförsäk-ett lagstadgat försystem allmän
ring även täcker invaliditet.moderskap och över-Densom

myndighetenordnade är OrganisationerförCentralstyrelsen
Socialför Säkerhet.

kapitalförvaltning påStyrelsen för övergripandeettsvarar
myndighet finns Sjukförsäkringsstyrelsenplan. Under denna

Caisse Populaire Maladie regio-dAssurance CPAM, samt
sjukkassor primärsjukkassornala Sjuk-och "fonder".

offentligrättsligakassorna är Hela förvalt-dennaorgan.
ning Ministeriet Sociala frågorlyder under för och syssel-
sättning.

Finansiering

sjuk-För moderskapsförsäkring invaliditetsför-och samt
säkring efterlevandeförmåner från pensionsförsäkringoch

arbetsgivarenbetalar 12,60% lönesumman. Arbetstagarenav
sjukförsäkringenbetalar 5,9% för ålders-0,1% föroch

pension.
Vid frivillig anslutning varierar avgiften påberoende
nettoinkomsten vid beskattningen. Studerande och yngre

erlägger avgift.m.fl. fastpersoner en
Visst statsbidrag sjukförsäkrings-lämnas för täckande av
kostnaderna.

tillförs sjukförsäkringen från bilför-Dessutom medel
säkringspremierna.

Sjukvård

Försäkrade personer
Obligatoriskt: likställdaAlla anställda och personer.
villkor

försäkrade timmar åretDen skall ha arbetat under2001
timmar halvåreller timmar600 eller kvartal.200per per

Försäkringen in från sjukdomens början ejträder äroch
tidsbegränsad. sjukkassan får ersättninglämnatDen som
till månadoch med utträdet.efteren
sjukvård får anlitassom

läkare kvalificerade praktisera fårAlla är attsom an-
litas.
Arvodestaxor nationellabestäms överenskommelse ellergenom

regeringsbeslut. justeras omstän-kan efterTaxornagenom
digheterna.



myndigheternasjukhus anlitas tillAllmänna kan taxor som
sjukhus får anlitas godkäntsPrivata debestämmer. avom

träffasregional sjukkassa överenskommelseeller omannars
sjukkassan.med

Vårdförmåner
fårväljas fritt. Patienten ersätt-får betalar ochLäkare

enligtsjukkassanning fastställd norm.av
medicinskförPatienten 25% kostnadenbetalar normalt av

sjukkassaSjukhusvistelse tillbehandling. 80%betalas av
får välja frittpatienten. bland allmnna20%och Manav

sjukhus sjukkassan.privata godkäntssjukhus och som av
medicin, förPatienten för dock 60% "komfort-30%betalar

hörselhjälpmedel ersättsmediciner". glasögon ochProteser,
förersätts 60% kostnader utprov-till 100%, endastdock av

ning m m.
till tandvård.Bidrag

Sjukersättning

Försäkrade personer
likställda.anställda ellerAlla

villkor
ersättningsmånaderna,oförmåga förstaför dearbeta, 6att

behandlings-månader liggertimmar föredeunder 3200 som
månaderregistreringföljande period krävsFör 12datum.

bevis på timmarssjukdomens början arbeteochföre 800
timmar förstamånader, detdärav underunder dessa 20012

ligger avbrytande.för arbetetsde kvartal4 somav
månader periodutgår konse-Ersättning normalt 312 per av

månaden närkutiva år till dendenslutetoch 48:eav
"vocationalrehabiliteringundergår ret-ellerförsäkrade

månaden förtillraining", förlängs slutet den 36:eavmen
sjukdom."protracted"

insjuk-Karenstid för första eftergäller de dagarna3
nandet.
Belopp

förtjänstensjukhusvård: har50% 3Belopp utan om manav
förtjänstMaximalfrån tas662/3% den dagen.barn, 31:a som

Minimumvilken avgiftinkomst på beräknas.ärbas densom
minimimånadenefter den 1/365för utdragen skada 7:e av

invaliditetspension.
försörjningsbördasjukhusvård: 20%Belopp med Utan

två 50%barnMed

sjuk-månader, reviderasbestårarbetsoförmåga än 3Om mer
brigas i nivåersättningen all-med denför den skallatt

lönenivån.männa

Invaliditetsförsäkring

Lagstiftning

tillägg ochmed 1961.1930 1945, 1960Lag

90



organisation§1stem och

sjukförsäkring.Se

Finansiering

sjukförsäkring.Se

Försäkrade personer

påarbetare sjukdomEn grund resultat ellersom av av
intesvaghet längre i vilkenkan, sysselsättning helst,som

förtjäna förtjänstenän 1/3 för iarbetaremer av en samma
kategori, trainingmed ierfarenhet ochsamma samma
region. indelasförsäkrade iDe

arbetsoförmåga.efter Tillämpligt3 graden pågrupper av
alla anställda, industriellt ej industriellt.och

Sjukvård

sjukförsäkring.se

sjukersättning

villkor
Minst månaders anslutning till sjukkassa.12 Försäkringen

in frånträder då invaliditetden minstdag 66,66% arbets-
oförmåga uppståbedöms vid årsupphör ålder, dåoch 60
ålderspension utgår.
Belopp
30-90% i vilkenbaslön beroende försäkradedenav av grupp
klassas.

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

Decree of dec Socialamended Security31 1946 Code book1
IV.

organisationsystem och

Frankrike har ett lagstadgat, obligatoriskt arbetsskade-
försäkringssystem. På nationell nivå finns iställethär
för sjukförsäkringförCPAM Arbetsskadeförsäkrings-
styrelsen CaisseCNAM, National dAssurance Maladie des
Travailleur Salariés CNAMTS, finnsCNAM. Under CNAM
regionala ikassor, länsvisstortCRAM, sett län "depar-
tement".



försäkringRisker täcks avsom

förbindelseiellerhänder resultatOlycksfall avsomsom
ersätts.Färdolycksfallorsak.oavsett dessmed arbete

arbetssjukdomar,överfinnsArbetssjukdom: tabellerDet 82
farliga eller agens.grupper avagens

iförsäkradarbetssjukdom ärVillkor för anges ovansom
finns flertalRestriktioner för etttabeller.nämnda agens

sjukdomar.och
expositionstidviss oftaföreskrivssjukdomarFör flera en

månad,streptomycin förår. docktid För 1fast 5aven
itill extremaår dagarreduceraddövhet 30buller 2

pneumokonios. skallSkadatid föreskriven förfall. Ingen
exposition ochmellan dagarviss tiduppstått 3efterha

pneumonkonios år.i Förår, 5tabellerna.20 anges
förstaårinom att deinges detSjukanmälan efterskall 2

sjukdompå uppträtt.symptomen

listmetodkombination"mixed system"använder ettMan av
pneumokonios.bevismetod förendastoch

Finansiering

finansieringenförArbetsgivarna för kostnadenhelasvarar
indivi-företagsvisarbetsskadeförsäkringen och betalarav

individuellakollektivablandning ochiduellt eller aven
storlekföretagetsAvgiften varieraravgifter. beroende av

riskgraden inomoch
på löne-3,75%genomsnittliga avgiften utgörarbetet. Den

vidavgift finnsberäkningen 121 320förTak avsumman.
årslön.francs

Försäkrade personer

i vilkenfunktioni vilken helstarbetarPersoner somsom
arbetsgivare. Hant-för eller flerahelstplats ensom

sjukförsäk-täcks dockföretagareärverkare avsom egna
ringen.

arbetsoförmågaFörmåner vid temporär

sjukvård
sjukhus.Fritt läkare ochval av

sjukhus.tilldirekt läkareSjukkassan och Denbetalar
Ersättning utgår underingaförsäkrade kostnader.har

tid.obegränsad
sjukersättning

tillsutgårErsättningkarenstidVillkor: gäller.Ingen
tillstånd inträtt.eller permanentskadan helats

förtjänst underberäknas aktuellbasbeloppBelopp: Ett som
månad,månad, underinbetalningsperioden vecka1/21 1

dividerad antalet dagarmedtiden före arbetets avbrytande
beräkningsperioden.ingår isom
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Ersättning utgår 50% basbeloppet under dagar,med 28av
reduktion vid sjukhus-görsdärefter 66,66%med Ingen

vistelse.
finnas dagarTak kan max FFR/dag under och597 28 796

FFR/dag dagar/vecka därefter.7

Förmåner vid arbetsoförmågapermanent

villkor
Sjukkassan sin särskild kommittéstyrelse ellergenom

läkarkonsultation.arbetsoförmågabestämmer graden efterav
Överprövning årenförstanärkan ske helst under de 2som

minstÖverprövningDärefterbeslut. normaltefter sker
varje år.
sjukvård
se ovan.
Ekonomisk ersättning

förtjänstenberäkning ersättningför ärBasbelopp underav
minstsista månaderna innan upphörde,de arbete 6612

högst den deloch Endast 1/3062,77 FF 528 502,16 FF. av av
faktiska minimum tillgodoräknasinkomsten överden dubbla

vid beräkning "reducerat basbelopp", R.av

arbetsoförmåga"vid100% 100%Exempel "reduceradRav
62,5% 75% "" "

II UI II
12,5% 25%" " "

arbetsoförmåganarbetsoförmågan" är redu-"reduceradeDen
till liggerhälften för under 50% ochcerad den del som

Änke-höjd liggerhälften för över 50%.med den del som
pension utgår.

Rehabilitering

få rehabilitering enligt medicinskförsäkrade kanDen
bedömning på primära sjukkassan.bekostnad denav

till anställningHandikappade få förturkan upppersoner
till viss vilkenanställda, bestämsantaletprocenten av

myndigheter.av
fråga risk silikosigenomföras förByte arbete kanav om

utgå tillSärskild kompensation denoch asbestos. kan som
speciella risker.förexponerats

statistik gremiebestämmelseroch

nationell statistikför fastställerochCNAM svarar en
nationell genomsnittskostnad påbaserad bransch, del-

produktionstyp risker. Försäkrings-bransch, och typ av
premierna regionalafastställs beaktandede kassorna medav

arbetsmiljö-risk finnasäven föroch de planer kanav som
preventionsingenjörerförbättringar. Härvid är kassornas

aktiva påskynda förbättringsarbetet.sökeroch
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United Kingdom, UKSTORBRITANNIEN

sjukförsäkring

stiftninLa

från ochLagar 1946, 1975 1982.

organisationSystem och

obligatorisk socialför-lagstadgat förhar ett systemUK
säkring sjukdom, invaliditet, ålders-täcker moderskap,som

efterlevandepension, arbetslöshet.och arbetsskador och Den
myndighetsfunktionen finnsöverordnade hos Department of

Social Security Sjukvården administrerasHealth and DHSS.
National Service regionala omrádesvisaHealth och ochav

hälsovårdsmyndigheter ersätt-under kontroll AllaDHSS.av
ningar från regionalakommer och lokala kontor hos DHSS.

gäller förstruktur England och Wales. Skottland ochDenna
Nordirland har struktur.annan

Finansiering

socialförsäkringenFör följande avgifter igäller procent
lönenav

ArbetsgivareTotal lön, AnställdUK:/vecka Total
till 41upp - - -

41-69 5 5 10
70-104 7 7 14

105-154 9 9 18
från 155 9 10,45 19,45

anställningsplan avgifternaföretaget har godkänd ärOm en
tilldesamma därefteroch41 UKLupp

ArbetsgivareTotal lön, AnställdUKE/vecka Total
41-69 3 1,20 4,20
70-104 5 3,20 8,20

105-154 12,207 5,20
från 155 7 13,656,65

För löner arbetsgivarens bidraghögre än ökarUKC/vecka305
till 10,45%

Sjukvård

Försäkrade personer
iAlla bosatta.UK

sjukvård får anlitassom
anlitasLäkare familje-skall lokalha avtal medsom

doktorkommitté PractitionerFamily Committee.Local
administrerasLäkararvodena är sjukhusreglerade. Alla som
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sjukanlitas, privataävenServiceNational kanHealthav
tillkommitté godkändregionalgodkännandehus efter av

taxa.
vårdförmåner

Ävenkostnadsfritt.Läkarbesök ärFritt läkare.val av
speciellkostnadsfri be-försjukhusvistelse är utom

för75% kostnadenMedicin recept.handling. UKC2.60 avper
hörselhjålpmedel utantandvård ersätts. ochProteser

tillerhållas glasögon.Bidrag kankostnad.

Sjukersättning

Försäkrade personer
sjuklönLagstadgadegenföretagare.anställda ochAlla

till anställda,utgårsick endastSPPStatutory Pay,
till försäkrade.benefitsickness allasjukbidrag

villkor
tillminimiavgift betaltsviss haarbetsoförmågaVid skall

försäkringskassan.
utgårErsättning underKarenstiden 28SPPär dagar.3 som

tillalternativ underSjukbidrag, är SPP,ettveckor. som
högst dagar.168
Belopp

49,00eller SPP UKBveckolöngäller: UKCFör 79,50SPP mer
39,25UKCUKE" 41,00-79,49

nollmindre än" UKC41

till-För "dependent"Sjukbidraget är UKC/vecka.31,30 en
UKC/vecka.kommer 19,40

Arbetsgivarperiod
arbetsgivaren veckor.underbetalas 28SPP av

Invaliditetsförsäkring

Lagstiftning

från 1975.Lag

organisationochSystem

sjukförsäkring.se

Finansiering

sjukförsäkring.Se

Försäkrade personer

påoförmåga till grundvid arbeteInvaliditet gäller av
periodundersjukdom svaghetfysisk ellermentaleller en

sjukersättningfåtti anställdedärarbetet denavbrottav
Försäkringen täckerexklusivei söndagar.dagar168

egenföretagare.anställda och
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Arbetsoförmågan minst 66,66%skall vara
då invaliditetInvalidpensionen utgår från fast-datumdet

dåvid års ålder ersättsdenställs. upphörDen 60 av
ålderspension.

Sjukvård

sjukförsäkring.se

Ekonomisk ersättning

Invaliditetspensionen grund-är vecka41,15UKC per som
olikaJusteringar skäl.kan skebelopp. av

i Arbetsskadeförsäkring

å Lagstiftning

från och1975 1985.Lagar

; försäkringenRisker täcks avsom

uppstår på för-grundPersonskada olycksfall avsomgenom
anställning Färdolycksfallsäkringsbar och under denna.

ingår inte i verksamheten.försäkradedennormalt
sjukdomar.iArbetssjukdomar angivna övertabellerär 54

byssinos.pneumokoniosSärskilda gäller för ochlagarI
exposition iför tabellerVillkor: medförtskall haArbetet

i farligmåste arbetatangivna anställde hasubstanser. Den
tidsgränsjuli förnågon gångmiljö efter 1948. Ingen5

påsjukdomenmåste visas berorattanmälan detanges, menå tidsgräns förangivetexposition datum.efter Ingenovan
anmälan.

varjei syssel-Ersättning utgår till arbetatpersoner som
arbetsgivare.sättning, för eller fleraplats,oavsett en

inteinteinte ingår i listorna ersätts deSjukdomar omsom
påsatisfierar definitionen arbetsskada.

g Finansiering

: sjukförsäkring.Se

Försäkrade personer

3 Lönearbetare.

arbetsoförmågaFörmåner vid temporär

sjukvård
Primärsjukkassansjukhus. betalarFritt läkareval ellerav

ingetdirekt. arvode.anställde normaltbetalarDen
sjukersättning

utgår tills upphört,Ersättning dockskadandagar karens.3
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tillstånd uppstått.eller permanentdagar,168max
sjukförsäkringsreglerna.Ersättning utgår enligt

arbetsoförmågaFörmåner vid permanent

villkor
Medicinskfastställs styrelse ellerskadaPermanent av

ställningstagandetMedicinsk appelationstribunal. kan
överprövas.
Ekonomisk ersättning

arbetsoförmåga. tillErsättningen beror graden Uppav av
utgår övrigt,klumpsumma. nedan.10% Ien se

arbetsoförmåga vecka100% 55,60 UKE per
50% " "" 27,80 UKE

" "20% " 11,12 UKE

Änkepension utgår.

Rehabilitering

regeringen.Rehabiliteringsverksamheten finansieras Denav
Rehabiliteringsbedrivs vid Centers.

greventionstatistik och

arbetsskadestatistikSjukdoms- försoch DHSS.av
arbetsskadesatistik i vetenskapligtSjukdoms- användsoch

åtgärdas.påvisa risker. kan sedanarbete och kan DenDessa
i utredningar vid planeringanvänds även t.ex.och av myn-

dighetsarbete.
myndigheterinteär Health and Safetybekant Execu-Det om

rutinmässigtaktivt ingripertive och Factory Inspectorate
styrningarbetsområden allmänhögmed skadefrekvens.mot En

myndigheter förföretag ochförebyggande arbetet hosdetav
områdensituationen inom svårt belastadeförbättraatt

torde ske.



USA

sjukförsäkring

Lagstiftning

1965. sjukvårdsförmånerLag förom äldre allapersonerstater.
1972. sjukvårdsförmånerLag förom handikappade alla
stater.
Lagstadgad sjukersättning i Rhode Island California1942,
1946, New Jersey 1948, New York 1949 Hawaiioch 1969.

RicoPuerto 1968.

System och organisation

Överordnad myndighet är department of Health and Human
Services, General supervision. Sjukvårdsprogrammet admi-
nistreras Health FinancingCare Administrationav i sama-rbete Publicmed Health Service, Social Security Admini-
stration, och delstaternas hälsodepartement.
Privata företag arbetar under kontrakt förmedlare,sombestämmer och betalar ut ersättning till sjukvárdsinrätt-
ningar patienter.och Bland företagen finns nonprofit Blue
Cross och Blues Shield, kommersiella försäkringsbolag samt

praktiserande,grupper av tar förskottsinbetalningutsom
enligt plan.

privatpersonAv tecknad sjukförsäkring gäller i regel
långvarig sjukdom.

Finansiering

sjukvård
sjukhusvárdFör erlägger den försäkrade 1,45% lönesummanavegenföretagare 2,9%. För sjukvårdsförmånerandra erlägger

pensionärer 17,90 USD/månad. För sjukhusvård erlägger
arbetsgivaren 1,45% lönesumman, ingen avgiftav för övriga
vårdförmåner.
Staten federala för finansieringensvarar sjukhus-avvärden för vissa icke-försäkrade äldre bidrarochpersonertill frivilliga försäkringar för vissa medicinska förmåner.
Vid fastställande avgifterna finns inkomsttakav vid in-
komst USD/år43 800 för sjukhusvárdav och USD/år22 150
för sjukersättning.
sjukersättning
Två försäkringar finansieras enbart avgiftermed från de
anställda och övrigade avgiftermed från både anställda
och arbetsgivare.
Den försäkrade betalar till 1,2% taxerad inkomstupp avberoende stat. Arbetsgivarenav betalar varierande belopp i
Hawaii, New Jersey och New York. 0,5% lönesumman iavRico.Puerto Ersättning utgår under period är mellanen som26 och 52 veckor.



Sjukvård

Pörsäkrade personer
anställda.försäkradeAlla

vårdförmåner
försäkringsinrättningenbetalasSjukvårdskostnaden av

fårpatienten ochockså betalarvårdare ellertilldirekt
försäkringen.frånkostnadendelåterbetalning avenav

sjukdom.patientdagarsjukhus ersättsvid 90 perVård per
därefter USD130ochförst USD perbetalar 520Patienten

dagarnaförsta 60ligger deefterdagarför de 30dag som
dag."livstidsreserv" å USD260 perdagarsplus 60

kvali-"posthospital"eftervårdersätts genomDessutom
patienten betalar USD65dagarundersköterska 100ficerad

förröntgenhemtjänst ochvissdagar samtefterdag 20per
sjukhuspatienter.

järnvägsanstålldafinns förnationella systemSpeciella
"medi-förfederalt systemvidare ettsjukersättning och

indigent".cally

Sjukersättning

Försäkrade personer
industriinomanställdatill försäkradeutgårErsättning

juris-"Lagstiftning" nämndai underdehandel 6och
jordbruk omfattasinomanställdaflestadiktionerna. De

California anslutai kanEgenföretagarei York.utom New
itillåtet utomärförsäkringssystemetsig. Utträde ur

Island.Rhode
järnvägsanstålldafinns förnationella systemSärskilda

finns ettbemedlademindresjukersättning. För personer
federalt-delstatligt system.
villkor

arbetet.oförmåga utföraatt
ochkarenstid dagar7erhålles uppefterErsättning aven

ingenRico karens-California Puertoochtill veckor. I39
erhålles.sjukhusvårdfråntid den dag

Belopp
York,respektivei Newinkomsten2/3%55% och 6650%, av

iVarierandeHawaii samt Jersey.NewochIslandRhode
tillmaximeratärRico. BeloppetCalifornia Puertooch

vecka.och 224 USDmellan 104 per
ledigt medanställdaarbetsgivareattförekommerDet ger

år.antal dagarlön ettfull per

Invaliditetsförsäkring

ingår iarbetsoförmåga anmäldårsänInvalider med 2mer
ärnjursjukdomkroniskmed sombl.a.den personergrupp

Arbetsskade-ösjukhusvård. ftill sebidragtillförsåkrad
arbetsoförmåga.vidFörmåner permanentersättning,



Arbetsskadeförsäkring comgensationworkers wc-

Lagstiftning
Obligatorisk försäkring i Ricoalla stater samt Puerto och
District Columbia. självrisk tillåtenof iär dock alla

Försäkringenstater "elective" självriskutom är tillå-3.
iten från tidenstater. 4/5 är3 staternas lagar föreav

1920.

organisationSystem och
Försäkringen administreras WC-insti-delstatensav egen
tution Compensation iWorkers ungefär hälftenAgency, av
delstaterna, arbetsinstitutiondelstatens State Depart-

iment of Labor, delstater och delstatens18 av egna
i Statligdomstolar försäkringsfond finnsstater.3

iendast 1/3 staterna.av
WC-försäkring i privatatecknas försäkrings-huvudsak hos
bolag.

Risker försäkringentäckssom av

Källan använder injuries" vilket ibegreppet "work EG:s
nomenklatur betecknar olycksfall. Här antas att "work
injuries" vanlig definition i injury accidentbyUSA:
arising in innefattarout of and the of employmentcourse
arbetssjukdom occupational inte preci-desease, docksom

i Några fåkällan. listastater har lag med överseras
arbetssjukdomar. inteFärdolycksfall försäkringen.täcks av
Tillämpningsområdet i sistaavgörs Varie-hand domstol.av
rande resultat.

Finansiering

finansieras arbetsgivaravgifter på olikaWC sättgenom
tillbl.a. hänsyn finansieras imed företagets storlek. WC

riskgradenhög respektivegrad förefter arbete. Systemet
är så arbetsgivaren påverkasuppbyggt att skall företaatt

åtgärderskadeförebyggande härigenom få avgifter.och lägre

företag/arbetsgivarea särskilt till-stora tecknar efter
stånd egenförsäkring self-insurance dås.k. och svarar
själva Återförsäkringsamtligaför kostnader. för-hos
säkringsbolag regelmässigt.förekommer dock

företag/arbetsgivareb Andra avgifterlägger en som grun-
på riskgraden inomdas tagitsarbetet. Detta system har

fram inom olikaefter Avgifternaanalys branscher. kanen
variera från årliga0,5% den lönesumman brutto förav

inomarbeten riskgraden,lägsta avgiftenden medan för mer
riskfyllda uppgå till påarbeten kan 30% den totalaca
lönesumman. arbetsgivareFör skaderiskmed utgörnormal
kostnaden för årliga2-4% lönesumman.denWC av
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avgifterDe fastställs enligt detta justerassystemsom
sedan hänsyn tillmed arbetsgivarens arbetsskade-egen
statistik. Därvid beaktas antalet iarbetsskador högre grad
än svårighetsgrad.skadornas Arbetsgivare inom bran-samma
sch kan därför påberoende skadeutvecklingen inom det-

företaget få betala olikahelt avgifter tillegna WC.-
Avgifterna varierakan mellan 0,5-25% lönesumman.av

För småc företag avgiften tillgrundas inte påWC arbets-
skadeutvecklingen inom företaget påutan genomsnittett
inom branschområdet. För deras del avgiftssänkningkan

uppnåsendast färre antal inträffararbetsskador inomom
sådan.branschen som

Arbetsgivare måste teckna försäkring hos statlig försäk-
ringsinrättning i fårstater6 och i statligteckna eller
privat inrättning i får14 stater. i privataDe teckna

i övrigabolag stater. är förbjudetDet premieratt ta ut
från anställda. iUndantag därstat,1 de anställda bidrar

hälftenmed premien medicinskaför kostnader.av

Försäkrade personer

Anställda i industri ioch handel allmänhet och de flesta
offentligt anställda.
Undantag: Lantarbetare ca delstater,12 hemarbetare i
hälften staterna, anställda i företag mindremed änav 3-5

ianställda delstater.8
Särskilda för anställda hos den federalaprogram rege-
ringen, "waterfront workers" m.fl.

Sjukvård

principI kostnadsfri sjukvård, så länge idet behövs,som
alla stater.
Alla täcker relativt väl kostnaden medicinskförprogram
vård är nödvändig på grund arbetsrelateradsom av
olycksfallsskada sjukdom.eller

Ekonomisk ersättning vid temporär arbetsoförmåga

villkor
Karenstid dagar. Ersättning2-7 betalas retroaktivt utan
karens skadan specificeradunder tid,om dagarvarar 3en

veckor. Vanligen6 olika i7-21 dagar, olika stater.-
kvalifikationsperiodIngen i fråga anställningstid, lönom

d.o
Belopp
2/3 lönen före skadans uppkomst beräknings-storaav
variationer i de flesta Vissastater. ocksåstater ger
bidrag till dependents.



Ersättningen itillär begränsad veckan,114 USD140 1-
i vilken utgår. Omkringberoende stat den 4/5 stater-av av

maximit i löneutvecklingen.enlighetökar medna

arbetsoförmågaEkonomisk ersättning vid permanent

i vid arbetsoförmåga.lönen2/3 de flesta totalstaterav
pneumokonios tilläggmånadFör 100%plus max338 USD per
familj.för

Maximal pension olika i olikavecka126 1 114 USD per-
minst i hälftenstater, staterna.285 USD av

oförmåget-Ersättning utgår livstidenunder hela eller hela
iiden i 4/5 staterna endast veckor resten257-600av men

tilleller totalt.54 000 100 000 USDmax -
Vissa arbetsgivare, typiskt multistate, kompletterarstora

förmåner läknings-med fortsatt lön undert.ex. ochWC ev
också vidtiden. ersättningenförstärkakan permanentDe

variationerarbetsskada. stora mellan staterna.

varierar avsevärtArbetsskadefrekvensen mellan stater och
arbetsområden liksom svårighetsgraden skadorna.hos Genom-
snittskostnaden nationelltför är 1,8% lönesummanWC av

gångervariationerna ärsett mellan 1/3 och 3men genom-
lågasnittet. vissa premierna tillärFör mycketarbeten WC

inte ovanligt vissa arbetsgivareunder det det äratt att
WC-försäkring.15-50% lönesumman förbetalar av

arbetsområdenFör täm-de flesta är arbetsskadefrekvensen
ligen iför ökat avsevärtkonstant. Kostnaden skador har
många stater.

Rehabilitering

uppgifter i försäkrings-finns inga källan,Det attom
rehabilitering.täckersystemet

Statistik preventionoch

Sjukdoms- arbetsskadestatistik förs ochoch staternasav
WC-organisationerfederationens hälsodepartement samtoch

försäkringsbolagen. Viktigast premiesättningen ärför WC-
statistik. finns påkravbolagens Det ett antal rap-egen

portering arbetssjukdomar.olycksfall och flesta WC-Deav
åtminstonekräver överatt skador karens-program som varar

.tiden antingen direkt tillrapporteras statens WC-organ
till försäkringsbolaget till båda.eller rapport endastOm
går försäkringsbolaget, tilltill rapporterar detta WC-
organet.

finns Arbetsgivare skyldigaär attDet federala2 program.
tillrapportera arbetsskador federal eller statens OSHA.

skyldiga tillär Laboratt rapportera of:WC-organen Bureau
jstandards.

i vissa tillgängliganämnda ärdata avseendenOvan men
många uppgifter inte tillförlitligaär och dessutomstaters
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inte konsistenta.
framgår företag/arbetsgivare självakanSom ovan genom

åtgärderskadeförebyggande i påverkabetydande grad av-
giftsutvecklingen. På detta sätt företagkan stora harsom
egenförsäkring uppnå ekonomiska fördelar lägre total-genom

företag/arbetsgivare fåkostnader, andra kan lägre av-
gifter.



CANADA

sjukförsäkring

Lagstiftning

Nationell lagstiftning sjukförsäkringbl.a. 1972, 1977om
Verkställighetslagaroch i provinser terri-1984. alla och

torier i enlighet nationella lagstiftningen.med den
insurance benefits"Dual universalcompulsory cash and

medical care systems".

organisationSystem och

NationalDepartment admi-of Health Welfareand NHW
nistrerar nationella provinsernaskontrollerarprogram,
överensstämmelse nationell lagstiftningmed förseroch
provinserna tekniska, konsultativ koordinerandemed och
service. Provinsernas myndigheter administrerar deras
sjukförsäkring hälsovårdsprogram. Sjukvården till-och
handahálles sjukhus delvisoch läkare, entrepre-av som

Privatanörer. försäkringsbolag finns också.

Finansiering

försäkrade i Ontario,erlägger bestämdDen Alber-en summa
British Columbia Yukonterritoriet, ingen avgiftta, ioch

övriga provinser. Arbetsgivaren ibetalar 3% lönesummanav
optimal avgift i provinserQuébec, övriga i enlighet med

arbetstagarorganisationer. Väsentliga bidragkontrakt med
provinsiella nationella allmännaoch skattemedel, främstav

till sjukvård.

Försäkrade personer

i provinsen vissaAlla bosatta uppfyller federala ochsom
provinsiella kriterier, tillhörigheten tillfrämst att
försäkring Särskilda speciellaär förklarlagd. regler

sjömän, försvaret provinsiellaoch federala ochgrupper som
tjänstemän. Ontario tillåtetäroch Alberta detI att
utelämna försäkringsskyddet.delar av
Försäkringen provinserna. Emergency-värdkan flyttas mellan
i hela världen.

Sjukvård

sjukvård vår anlitassom
Allmänna sjukhus specialinstitutioner privat-och samt
praktiserande läkare.
villkor

månadersallmänhet bosättning i provinsenI för3 att
anslutning till försäkringen skall gälla.



vârdförmáner
Fullständig standardsjukvárd direktbetalas provins-av
myndigheter enligt uppgjort Patientenavtal. få bidrakan
till vårdkostnaden.den totala

Sjukersättning

tidigare60% försäkrad inkomst medeltal. veckors2av
karenstid. varaktighet Maximalt25-50 veckor. 318 CD per

Anspråk frånvecka. ården tillgodosesfyllt 65 medsom en
veckors klumpsumma karenstid.3 Ersättningutan enligt

avtal kan komplettera ersättningar.dessa

Invaliditetsförsäkring

Arbetsskadeförsäkring, Förmåner vidSe permanent arbets-
oförmåga.

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

obligatorisk försäkring iLag samtliga terri-stater ochom
torier från 1908-1985.

organisationsystem och

Försäkringen administreras CompensationWorkers Boardav
Commission iWCB i varjeQuébec provins. organi-Dessa

sationer premier,bestämmer in betalning,tar bestämmer och
ersättningbetalar ut inomförvaltarsamt fonden

försäkringsområdet.
Premierna sätts tillmed hänsyn vidskadekostnaden före-

självrisk tillåtentagen. är för i vissaföretagstora
provinser.

Risker täcks försäkringensom av

Källan använder injuries"begreppet vilket"work i EG:s
nomenklatur betecknar olycksfall. Här antas att "work
injuries" innefattar arbetssjukdom occupational desease,

inte preciserasdock i källan.som

Finansiering

Arbetsgivaren för hela försäkrings-kostnaden försvarar
premier.

Försäkrade personer

iAnställda industri vissaoch handel skillnader mellan
provinserna. jordbruksanställda,Undantag kan ivara
hemmen anställda, bankanställda i småföretag.anställdaoch
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sjömänFör offentligtoch anställda finns speciella system.

Sjukvård

sjukförsäkring.underSe

Ekonomisk ersättning vid temporär arbetsoförmåga

villkor
Ersättning frånbetalas och med dagen efter arbetsoför-
mågans början i de provinserflesta såoch länge arbets-
oförmågan består. ingenregelI karensdag. dagars3 karens
i Scotia.Nova Avtal kan komplettera försäkring.denna
Belopp
Sjukersättning utgår imed 90% lönen provin-de flestaav

75% i Britishlönen Columbia, Manitoba,serna. av Nova
Scotia, Prins Edwards Island Territory.and Yukon Minimum

beroende provins.60-225 CD, av

Ekonomisk ersättning vid arbetsoförmågapermanent

Sjukersättning 75-90% lönen, beroende provins, vidav av
total arbetsoförmåga. Minimum månad. Vid260-855 CD per
partiell arbetsoförmåga utgår pensionandel fullen av som
är proportionell arbetsoförmågan. Vidmot 10% arbetso-
förmåga mindreeller nedsättning erhålles engångssumma.

Rehabilitering

Källan inga uppgifterhar insatser för rehabilitering.om

statistik preventionoch

Sjukdomsstatistik förs arbetsskadestatistikochNHWav av
WCB. att arbetsskadeförsäkringspremiernaGenom sätts med

tillhänsyn skadekostnaderna erhålles direkt påverkan påen
preventionen.



AUSTRALIEN

sjukförsäkring

Lagstiftning

och 1983.1953, 19731947,Lagar av
universalbenefitsassistanceSocial andcash"Dual

medical systems".care

organisationochSystem

CommissionadministrerasHälsovården Health Insuranceav
Departmentpolicy Commonwealthfastställsefter avsomen

Health.of

SocialadministrerasSjukersättning Department of Se-av
regionalaterritorialastatliga, och 217curity 26genom

kontor.

Finansiering

in-1,25% taxeradsjukvård försäkradebetalar denFör av
ensamstående för-år ellerparöverkomst 370 AD13 per

överälder eller
arbetsgivaravgift. Statenensamstående. Ingen030 AD8

medicinsjukersättning samtochförkostnadenhelabetalar
sjukvård.tillkommande förkostnad

Sjukvård

Försäkrade personer
AustralieniSjukvård: bosattaAlla personer.

årskvinnor.Ålder bo-män,Villkor: 116-5916-64
avsikt bosättasjukdomen attsättning före elleromedelbart

isig landet.permanent
vårdförmåner

sjuk-företagshälsovård allmäntvård ellerKostnadsfri hos
störreärdärutöverersättning läkararvoden85%hus. somav

för standard-receptFörsäkrad betalar ADän 10AD.20 per
medicin.

Sjukersättning

Försäkrade personer
inkomst och andrabetalning begränsadanställda medMot som

villkor.kvalificerandemotsvarar
Belopp

ensamståendeersättningi förtill vecka112,15 ADUpp per
fårår. Giftminst beroende hustru 187 ADär med18 persom

vecka.
Karenstid dagar.Tillägg förekomma. 7kan



Invaliditetsförsäkring

Förmåner vid arbetsoförmågaSe permanent under Arbets-
skadeförsäkring.

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

Obligatorisk arbetsskadeförsäkring enligt lag i1916 1986-
samtliga delstater.

organisationSystem och

Statliga privata försäkringsorganisationereller tar upp
avgifter och betalar ersättning. CompensationWorkers

CommissionBoard eller administrerar försäkringen i 4
stater och för övrigaCommonwealth-anställda. ärstaterI

instans.domstolar högsta

Risker täcks försäkringensom av

Källan använder injuries" vilketbegreppet i"work EG:s
nomenklatur betecknar olycksfall. Här antas att "work
injuries" innefattar arbetssjukdom occupational desease,

inte preciseras idock källan.som

Finansiering

Arbetsgivaren betalar Premier risk-hela kostnaden. är
Vissagraderade. arbetsgivare får självrisk.ha Staten

självriskbetalar enbart för anställda.egna

Försäkrade personer

Anställda. Egenföretagare i inteär försäkrade.regel

Sjukvård

Rimlig ersättning sjukvård iför omfattning.full

Ekonomisk ersättning vid arbetsoförmågatemporär

karensdag.Ingen
Tasmanien 100% lönenav
South -övertid100%A " "
Victoria 80% " "

minimum211 AD/vecka
Western 100%A normtaxaav
Övriga 100%stater lönen under veckor. Därefter26av

155, AD/Vecka.80-201, 50



Maximiersättningar:
000 ADQueensland 47

Australia 000 AD58South
Tasmania 677 AD67

Australia AD75 071Western
AD/veckaVictoria 430

Terri-CapitalAustralianimaximum Wales,SouthNewInget
Commonwealth-anställda.Territory ochNortherntory,

arbetsoförmågavidersättning permanentEkonomisk

tillfälligvidförmånerarbetsoförmåga: SammaTotal som
arbetsoförmåga.

proportio-beloppetarbetsoförmåga reduceraspartiellVid
nellt.

Rehabilitering

försäkrings-i attuppgifter källaningafinnsDet om
rehabilitering.täckersystemet

preventionstatistik och

social-arbetsskadestatistik försSjukdomsstatistik och av
arbetsskadeförsäkrings-attoch Genomstyrelsen WCB.

erhållesskadekostnadernatillhänsynpremierna sätts med
preventionen.påpåverkandirekten



NEW ZEALAND

sjukförsäkring

Lagstiftning

obligatoriskLagstadgad och sjukförsäkring universal"Dual
socialand assistance enligtsystems" frånlag 1964.

organisationSystem och

överordnad myndighet är Department socialof Welfare.
Sjukvård administreras Department Sjuker-of Health.av
sättning betalas bransch- distriktskontor.ochav

Finansiering

Staten betalar försäkringskostnaderna allmänna skatte-av
medel.

Försäkrade personer

iAlla New Zealand bosatta.
Villkor: Ordinarie bosättning avsikteller iatt stanna

minstlandet år.2

Sjukvård

Fri sjukvård på allmänna sjukhus. Bidrag vid anlitande av
läkare.

Sjukersättning

Villkor
Ersättning utgår betalningmot till anställda, vilka har en
begränsad inkomst.
Inkomstförlust Ålderföreligga.skall minst år. Bosätt-15
ning i minstlandet månader.12 Inkomsten testas.

dagars ingen7 karens, tidsbegränsning.
Belopp

tillUpp 139,25 NZD vecka för ensamståendeper vuxen
232,08 " " gift" " person

"112,68 " " " år.under 18person

Maximalt minstabetalas det ovanstående belopp ellerav
löneförlusten.

Invaliditetsförsäkring

Arbetsskadeförsäkring,Se Förmåner vid permanent arbets-
oförmåga nedan.



Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

Obligatoriska arbetsskadeförsäkring enligt frånlag 1982
universal"dual and social assistance systems".

organisationSystem och

Försäkringen myndighetensköts Accident Compensationav
Corporation tillsyn implemen-ACC, för ochsom svarar
tering enforcement.

Risker försäkringentäckssom av

Källan använder injuries"begreppet vilket i"work EG:s
nomenklatur betecknar olycksfall. Här antas att "work
injuries" innefattar arbetssjukdom occupational desease,

inte preciseras idock källan.som

Finansiering

ingen avgift.Arbetstagarna betalar Hela kostnaden för alla
trafikolyckor finansieras pådock allmän skatt motor-av en
fordon.
Arbetsgivaren betalar mellan 1,2% och 27,87% medeltal
12,35% lönesumman, tillavvägt hänsynmed företagetsav
risk. Egenföretagare inkomsten.betalar 3,75% Arbets-av
givaren 80% ersättningenbetalar under de första 7av
dagarna.

Försäkrade personer

iAlla Zealand bosatta.New

sjukvård

sjukförsäkring. medicinskunder vårdDessutom allSe som
sådanbehövs, inteäven sjukförsäkringentäcks samtsom av

handikapphjälpmedel rehabilitering.och Kostnadsersättning
erhålles också vård vidför olycksfall utom arbetet.

Ekonomisk ersättning vid arbetsoförmågatemporär

Villkor: Minst anställningdagars före7 och efter den
tidpunkt, då uppstått.skadan

tillsBelopp: 80% lönen skadan helats eller permanentav
arbetsoförmåga uppstått.
Maximalt belopp: vecka.817 NZD per
Minimibelopp: karenstidefter tillägg204 NZD dagars7 med
för beroende hustru och barn.



Ekonomisk ersättning vid arbetsoförmågapermanent

Högst 80% lönen, tillgraderat hänsynmed gradenav av
arbetsoförmåga. Utgår till års ålder. Várdhjälp kan65
ersättas. engångsersättningGaranterad vid27 000 NZD
fullständig arbetsoförmåga.

Rehabilitering

Arbetsskadeförsäkring,under sjukvård.Se ovan

Statistik greventionoch

Sjukdomsstatistik arbetsskadestatistikoch social-förs av
styrelsen och arbetsskadeförsäkrings-ACC. attGenom
premierna sätts tillhänsyn erhållesmed skadekostnaderna

direkt påverkan på preventionen.en



JAPAN

sjukförsäkring

Lagstiftning

frånLag 1958.

organisationochSystem

två skildaMinisteriet för hälsa välfärd övervakaroch
Nationaloch HealthHealth nedan HIInsuranceprogram,

minstgäller företag mednedan NHI. HI 5Insurance an-
statligttäcks täckerställda. ett system. deNHIDessa av

försäkring. Försäkringen frivillig iinte ärharsom annan
sjömänolika försäkringsbolag. Försäkringsanställda samt

offentligt speciellaanställdaoch har system.

Finansiering

arbetsgivare vardera 4,2%Arbetstagare och betalarHI av
lön. betalar 16,4%Staten kostnaderna.av

Sjukförmâner

sjukvård
vårdkostnader.försäkrade betalar 20% allaDen av

sjukersättning
Villkor: karenstid.dagars3

månaderna.60% lönBelopp: normal under de senaste 3av

Arbetsskadeförsäkring

Lagstiftning

frånLag 1947.

organisationSystem och

Försäkringarna Ministryövervakas of Health and Welfareav
Ministry ejLabor gäller anställdasamt of och alla harsom

speciell försäkring.

Finansiering

Arbetsgivaren betalar 0,5-14,5% lönesumman beroende 3av av
års olycksfallsstatistik.

Sjukförmåner

Se ovan .



Sjukersättning

Villkor: dagar.Karens 3
60% medelförtjänst vissa tillägg.+av
Vid utgår ársför-permanent skada 365-tedelar131-313 av
tjänst arbetsoförmåga.beroende gradenav av



Bilaga 10

redovisningPersonalekonomisk





Förord

För arbetsmiljökommissionens räkning Jan-Erik Gröjerhar
vid företagsekonomiska institutionen vid univer-Stockholms
sitet utvecklat idéerrad tankar och rörande personal-en
ekonomisk redovisning i företag/förvaltningar.

Gröjers irapport har behandlats arbetsmiljökommissionen
i kommissionensoch beaktats arbete.

LeijonAnna-Greta
iordförande arbetsmiljökommissionen
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P E R S O N A L E K O N O M I S K T B O K S L U T

bakomliggande idéer och framtida utveckling.-



TANKARBAKOHLIGGANDE1

uttalandenmedallvartordeorganisationerflestaDe mena
Manga harresurs".viktigastevaranställda är"Desom:

medävenattkompetensutvecklatarunder ensenare
kalkyler,personalekonomiskask.kalkyler,ekonomiska argu-

personalatgärder.förmentera

ochlinjecheferpersonalansvarigaOrganisationsledningar,
diskuteraattproblemdock införställsföreträdarefackliga

resul-företags/företagsenhetsettutifrånpersonalatgärder
Attredovisning.ekonomiskamyndighetsellertaträkning en

sambanddiskuteraresultaträkningnedanståendeutifrân t.ex
all-inteverksamhetsresultat ärpersonalâtgärder ochmellan

enkelt:deles

1988 Mr

12.401försäljningFakturerad
11 143Rörelsekostnader -- 1.258avskrivningarföreRörelseresultat

343Avskrivningar -- 915avskrivningarefterRörelseresultat
580Ränteintäkter
411Räntekostnader -- 36Kursdifferenser -- 5intäkterfinansiellaövriga

1.053finansnettoefterResultat
9nettoposterordinäraExtra

1.062extraordinäraResultat efter
28Minoritetsandel -- 1.034skattochbokslutsdisp.föreResultat
57Bokslutsdisp.

1.091skattföreResultat
354Skatt -- 737Nettoresultat

ärdetmedarbetaratt vihypotes ärsannolikEn som
kanbättreosynligt. Om viärmed detintesynligt, som

atgärder.försannolikhetenökarpersonalfragor,synliggöra

anställdadesynliggörandeåtgärd förenkelEn relativt av
kostnadssammanställ-resultaträkningenomstruktureraär att

rörel-personalkostnaderallabryta utattningen urgenom
följande sätt:på t.exsekostnaderna



1988 Mkr

Fakturerad försäljning 12.401
Leverantörkostnader 7.229- -

Bruttoförädlingsvärde 5.172
Avskrivningar 343-
Nettoförädlingsvärde 4.829

3 Rekryteringskostnader 1 170- -
i Fránvarokostnader 2 340- -i Personalutvecklingskostnader 3 160- -

Personalsociala kostnader 4 80- -
Direkt lön 5 3.164- -

Rörelseresultat efter avskrivningar 915
Ränteintäkter 580

Räntekostnader 411- -
Kursdifferenser 36- -

övriga finansiella intäkter 5
Resultat efter finansnetto 1.053
Extraordinära Poster netto 9
Resultat efter extra ordinära 1.062

Minoritetsandel 28- -
Resultat för bokslutsdisp. och skatt 1.034
Bokslutsdisp. 57
Resultat före skatt 1.091

Skatt 354- -
Nettoresultat 737

Posterna 1 4 innehåller dels faktiska delsexpenser,-
lön till de anställda har arbetat med tagit del av desom
posten Posten 5 är restpost framkommer näravser. en som
organisationens hela lönesumma reduceras lönedelarnamed i
posterna 1 4.-

Med ovanstående struktur borde förutsättningarna bättrvara
att diskutera personalátgärder att lära mellansig samband
personalatgärder och verksamhetsresultat. Dessutom torde de
öka på offentligatrycket organisationer redovisa sinaatt
prestationer. Om ej finns det bara kostnadssida relaatten
tera eventuella personalátgärder till. Självfallet är det
lika enkelt föraatt in delposter t.ex jämställdhets-som

kostnader eller personalutvecklingskostnader.

Sannolikt skulle även kapitalmarknaden ha ett intresse av e
sådan redovisning även den interna användningen tordeom

den centrala. Det går t.ex att föra följandevara resone-
Om frånvaron minskar med 25% motsvarar det 1/4mang: av

340 Mr, 85eller Mkr. Det vinst/aktie dettamotsvarar ien
fall på 3 kr/aktie. Med ett p/e-tal på börsen på 11 böggr,
aktien stiga med 33 kr/aktie 311 X



fram personalkostnader i resultat-Fördelen med att lyfta
är att vi fåtträkningen/kostnadssammanställningen ennu

kompletterande mjukastruktur att relaterahärd per-
sonaldata till, i form fotnoter.t.exav

sysselsatta medoch utvecklingsmässigt är vi treForsknings-
fragor kring personalekonomi:

för vilka prestationer börHur kan vi bestämmaa oss som
så atti ej vinstdrivande organisationerredovisas

till intäktssidapersonalâtgärder även kan relateras en

lämpligastyrvariabler ärekonomiska nyckeltal ochb Vilka
Som exempel pá detta kani personalintensiva företag

sysselsatt kapitalnyckeltalet avkastning pånämnas
Rsk.

komponenter:det brytas i tvåTraditionellt brukar ner

RörelseintäkterResultat
100%Rsk X x ------------- -------- --

Sysselsatt kapitalRörelseintäkter

kapital-vinstmarginalen, den andraDen första utgörtermen
omsättningshastigheten.

lönesummaföretagetsbyta ut rörelseintäkter motGenom att
förändras erhålls:utan att Rsk

Resultat Lönesumma
Rsk 100%x x ------- -------- --

Sysselsatt kapitalLönesumma

andrapersonalvinstmarginal, denDen första kallar vitermen
ökaett sätt attpersonalintensitet. Det intressanta är att

antaletöka personalintensiteten, dvslönsamheten är att an-
sjunkerpersonalvinstmaginalen inteställda Givet att

alltför mycket.

dvs hurvad detta PMtredje området utgörsc Det avser,av
ochden löpande redovisningensynliggöra de anställda i

BOK-för PERSONALEKONOMISKTi bokslutet Det kallar vi
SLUT.



2 DET PERSONALEKONOHISKA BOKSLUTET

Syftet med det personalekonomiska bokslutet är att lyfta
fram personalfragor inom för den traditionella verk-ramen
samhetsbeskrivningen. Det handlar således omstruk-attom

denturera traditionella ekonomiska rapporteringen än att
utveckla helt och annorlunda beskrivningsform.en ny

Det personalekonomiska bokslutet består fyra delar seav
även bilagor:

a PERSONALBERÄTTELSE

b RESULTATRÄKNING/KOSTNADSSAMMANSTÄLLNING

C NYCKELTAL

d FOTNOTER

a Personalberättelsen jfr förvaltningsberättelsen skall
verbal beskrivning viktiga händelser och at-vara en av

gärder under aret inom t.ex personalutvcekling, fran-
personalomsättning och personalsociala omradet.varo,

b Resultaträkningen beskriver hela verksamheten, dess in-
täkter anslag och dess kostnader. Dels kostnaderavses
i vanlig ordning för t.ex lokaler, ocksa kostnadermen
för personalutveckling, personalomsättning och personal-
sociala atgärder. Det i bilagan benämns direktsom
lön" framkommer baklängesräkning. Fran den totalagenom
lönesumman dras de löner har belastat de förgångnasom
fyra rubrikerna.

c Nyckeltal, dvs relationstal mellan olika storheter, är
bara ett sätt underlättaatt jämförelser mellan olika
enheter och âr, att t.ex hur stora personalutveck-se
lingskostnaderna är i relation till de totala personal-
kostnaderna eller anställd.per

d Fotnoter utgör möjlighet att inom områdenen samma som
fa med viktig kvalitativ tilläggsinformation,ovan

sannolikt viktigare för åtgärder än den kostnads-rena
redovisningen. Som fotnot till frånvarokostnader kanen
t.ex franvaroomfattning och franvarotyp i % redovisas,

uppdelad på kön eller yrkeskategori, samt antalev.
arbetsskador och olycksfall.



personalekonomiska bokslutanvändandesystematisktEtt av
effekter:positivafyraåtminstoneskulle kunna ge

skulle fåorganisationinomAlla arbetar enensom
uti-personalfragoratt diskuteraverklighetgemensam

fran.

väsentlignaturlig ochpersonalfrágor blirAtt ta enupp
verksamheten.del av

skapasolika enheterår ocholikajämföra mellanGenom att
mindreocheffektivadiskuterainlärning, attförgrunden

sammanställningsnabbVidpersonalatgärder.effektiva en
detdet attvisade sigkoncerndotterbolag i16 enav

mellan åsambandnegativtstarktmycketfanns ett ena
sidana andrarekryteringskostnader,ochsidan frånvaro-

personalsociala kost-ochpersonalutvecklingskostnader
äranda. Vadpå detsa lagtpá detnader, dvs högt somena

självklart.alldelesdock inteverkan ärorsak och

motivettytterligarebokslut utgörpersonalekonomisktEtt
organisa-vinstdrivandei ickeprestationsmätningarför

relateraintäktsida attockså faför atttioner Per-en
till.sonalátgärder

vadhögtställs alltförprecisionskravensedan inteOm
behöver intekostnadsredovisning,data ochingåendegäller

omfattande t.exalltförbliboks1utsarbetet"själva genom
förverkligastället förstandardkostnader ianvändaatt

rekryteringskostnader.postersvarfangade som



BOKSLUTARBETEN MED PERSONALEKONOHISKA3 PÅGÅENDE

undertecknad är:pågår eller har utförtsDe arbeten avsom

1.1.89påbörjadestörsta verkstadföretag den1. Ett varaav
löpande personal-svenska dotterbolagi sina ensex av

uppgift skall koncern-redovisning. Enligtekonomisk nu
bolag.skall gälla samtligachefen begärt att detha

fa framarbetar med attFörsäkringsaktiebolaget Skandia2.
bokslut 1989 förfullständigt personalekonomiskt förett

delen.hela koncernen svenska

utkastKommunförbundet utarbetat,Pâ har jag3. uppdrag av
iför tva förvaltningarpersonalekonomiskt bokslut,till

kommun bilaga 1 och 2.Nacka se

sammaledesgjortPa arbetsmiljökommissionen4. uppdrag av
3.för Arbetarskyddsverket bilagase

del iArbetarskyddsnämnden5. Pa uppdrag ensom enav
medarbetsmiljöekonomi tillsammanskommande bok kring

personal-Liukkonen, P. har ett kalkylorienteratmer
ra-bokslut framtagits bilaga 4, delekonomiskt se av

manuskript.



4 FORTSATT UTREDNINGSBEHOV

Det bör understykas att de bifogade boksluten utgör ett
första försök till sammanställning. Om detta bedöms som
intressant för fortsatt tillämpning, torde ett fortsatt
utvecklingsarbete önskvärt. En brist bland flera ivara
de befintliga försöken är endastatt ett år redovisas.
Därmed saknas grund för riktiga jämförelser mellan olika år.
Det finns därmed ej möjlighet att dra några slutsatser om
effekten under året vidtagna åtgärder.av

Enligt min mening bör ett eventuellt fortsatt utrednings-
arbete koncentreras till följande punkter, alla börsom
kunna utredas under våren 1990:

1 Innehållsmässig utveckling
2 Redovisningstekniska problem
3 Redovisningsenhet och mottagargrupp-er
4 Användarreaktioner

1 Innehållsmässig utveckling

Hittills har arbetet koncentrerats till att överhuvudtaget
lyckas åstadkomma ett personalekonomiskt bokslut. När det nu

har visat sig relativt enkelt, finns anledning attvara
närmare rådgöra med berörda parter önskvärt innehållom mer
i detalj.

2 Redovisningstekniska problem

Det har varit ambition att hylla enkelhet framfören
precision. För att underlätta jämförelsen och redovisnings-

kanprocessen det önskvärt med viss standardiseringvara en
begrepp t.ex defineras korttidsfrånvaro allt mellan 1av -

21 dagar. Ett annat problem är huruvida bokslutet skall
revideras.

3 Redovisningsenhet och mottagargrupp-er

Mycket talar för att det är arbetsplatsen är den primärasom
enheten bokslutet bör inte koncernen, med hänsynsom avse,
till att eventuella åtgärder i praktiken. Ett sådant synsätt
talar för att det är alla anställda och det lokala facket

är primära mottagare.som



Användarreaktioner4

Även detta med personalekonomiska bokslut är relativtom
finns viss erfarenhet samlad i nagra organisationernytt, en

från olika intressenter. Det finnsoch synpunkter all an-
ledning att samla in den erfarenheten på ett systematiskt
sätt.

kan någraEventuellt även internationella utkickar göras,
har hänt med den franska bilan socialt.ex vad ärsom som

rapport och till de anställda.omen

Med ovanstående grund borde det finnas underlagettsom
frivillig verksamhet,hösten 1990 inför beslut fortsattom

avtal arbetsmarknadens eller eventuellmellan parter
lagstiftning.





Barnomsorgsavdelningen
Fisksätra/Saltsjöbaden
Nacka kommun
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ERSONALBERÄTTELSE

1 Verksamhet och personalpolitik

lnligt den barnomsorgsplan skall gälla för 1990 1994som -1ed efterfragenivá på 80 %, har följandeen mål formulerats.

Den kommunala barnomsorgen ska fullt utbyggd för- vara
barn fr.o.m 1,5 års ålder t.o.m lágstadieáldrarna, så att
full efterfrágetäckning nås senast 1991.

Ansvar och befogenheter ska så langt möjligt delegeras- som
till de direkt i sitt arbete berörssom besluten.av

Barnomsorgspersonalen ska 30 tim fortbildning/ar.v ges

Barnomsorgspersonalen ska tre planeringsdagar/år.- ges

Kooperativa, ideella föreningar, stiftelser, flerfamiljs-1
system och andra alternativa former ska stödjas och stimu-
leras till aktivt deltagande i barnomsorgen.

Barn med annat aktivt modersmål än svenska ska erbjudasv
hemspråksstöd i lämplig form.

En god sprákmiljö ska erbjudas alla barn.-

Enskilda barns behov särskilda stöd och stimulas skaav
tillgodoses.

Föräldrar ska uppmuntras till delaktighet och i så stor
utsträckning möjligt delta i sina barnssom vardag vid
förskolor/fritidshem/familjedaghem.

En gång/år skall föräldrar och andra intresserade inbjudas
till informations- och diskussionskvällen barnomsorg.om

Förstandare ska ha pedagogisk högskoleutbildning och
avdelningspersonal bör på sikt ha pedagogisk högskoleut-
bildning.

Dagbarnsvardare ska på sikt ha barnskötarutbildning eller
pedagogisk högskoleutbildning.

personalbrist uppstår ett överskottga barnstugornasom
ätt behålla 2/3 dock högst 100 tkr förav, stor barn-en
tuga 3 4 avdelningar.-



Personalomsättning2

32 %hög,mycketattfortsätterPersonalomsättningen vara
17-specielltEttMr.2kostnad över1989 tillunder en

reduceraför attgenomförtsåretunderharpunktsprogram
personalomsättningen.

Personalutveckling3

arbetsledningsutveck-1989undersatsningenDen sista avser
mellanchefer.4511 dagarunderling av

utbild-internmetodverkstad kanochStödteam som enses
denstartadeMetodverkstadenutvecklingsenhet.ochnings-

verk-helårsanställda5,5ärTillsammans1989.september1
ännuinternviktigområde,dettainom resurs somensamma

ut.fulltutnyttjasinte

elle1.584 tkrtotaltangivitsutbildningskostnaderDe som
Denunderskattade.någotsannolikttkr/anställd ärdrygt 4

svårärbarnstugornadirektbedrivsutbildningen genomsom
fångad.

Personalsocialt§4

noterasåret kanundersatsningarcentralaspeciellaInga
annat.

Frånvaro§5

någotpåsymptomellerproblemstortettärFrånvaron
frånvarananställda1/3 dedrygtdagVarjeproblem. avvar

orsak.någonde av

eller%16,5tilluppgårbarnoch vårdSjukfrånvaro av
direktaiMkr baraårskostnad på 2till12.240 dagar en

semesterersättning.ochlöneutfyllnadkostnader

lön§6 Direkt

väsenettförskollärare/fritidspedagogererhöll1989Under
kr/mån.1.000drygtgenomsnittlönelyft, iligt



HDELREDOVISNING 1989

1 INTÄKTER

Statsbidrag
Avgifter
Kostersättning
Kommunalt bidrag
Summa intäkter

KOSTNADER

Städning
Lokalkostnader

Driftkostnader
Bidrag

Personalomsättning
Personalutveckling
Personalsociala
Frånvaro. direkta
Direkt lön
Summa kostnader

NYCKELTAL

% totala personalkostnaderav

Personalomsättning 20 tkr/rekll
gersonalutveckling 4,7tkr/anstll

ersonalsocialt IIFrånvaro ll
Direkt lön II

U 175,5 tkr/ans



FOTNÖTTER

§12 Intäkter

Ett annat sätt att beskriva barnomsorgens intäkter är att
beskriva dess prestationer. Här dockkan bara kvantitativa
bedömningar göras. eftersom kvalitativa mått inte används på
ett systematiskt sätt.

Daghem

Daghemsplatser 639
Fritidsplatser 314

Foräldrakoogerativ

Daghemsplatser 25
Fritidsplatser 5

Deltidsförskola

Platser 131.5

Familjedaghem/Tre fam.system

Förskolebarn än 7 tim/dag 157mer
-- mindre än 7 tim/dag 49

Skolbarn ;gg
S:a 1.450 Heltidsbarn 1.011

Antal heltidsbarn/anställd 3,00 Antal barn/anställd 4,32

Kostnad/heltidbarn 75,1 tkr Kostnad/barn 53,5 tkr

§2 Personalomsättning

Under 1989 har 106 nyanställts och 122personer personer
slutat, motsvarande 32 % baserat på 336 anställda, varav
33 män.

Av 8 förskollärare/fritidspedagoger slutat har 7 ersattssom
med barnskötare pa vikariat. Till ordinarie tjänster har
samtliga adekvat utbildning, pa vikariat har 50 % det.cza



Personalutveckling3

125 tkrvidtagits påArbetsmiljöåtgärder under årethar av-
seende akustikbelysning, m.m.

11 dagar hararbetsledning 45 underEn handledning i stav
Den har inneburit495 persondagar.genomförts, totaltdelvis

verksamhetssamtal medpsykolog ochkurator,handledning av
persondagar.assistent 250

ochbarnstugornadirekt påutbildningen liggerDen övriga
persondagar.150kostat 83 tkr c:ahar i expenser

beståttpersonalutvecklingsprogrammetövrigt harI av:

i Rädda barnendagarna1 Deltagande
barnomsorgsmässanDeltagande i2

Stödteam3
4 Datakurser
5 Pedagogiskt program

Föreståndareutbildning6
kokerskorGrundkurs för7

för litteratur750 krBidrag till fritidsstudier8

kunnat beräknatsför aktiviteter harEndast utläggen dessa
ej deltagartiden.110 tkr,

Personalsociala4

ut-arbetsrelaterade besök samtFöretagshälsovård, främst
kr/anställdkostnad 450sjuksyster 2 tim/veckalokaliserad

151 tkr.och år. totalt

med fritids-tim/vecka i samarbeteFriskvård på arbetstid 1
1990.sannolikt att genomföras underförvaltningen kommer

5 Frånvaro

dagari %

10.30213.9Sjukfrånvaro
1.9382.6Vård barnav

11.40015,4Föräldraledighet
2.8423.8Utb. lönutan

1.0 744lönTjl. utan
440,1Tjl. lönmed



6 Direkt lön

Genomsnittslönen inklusive sociala avgifter under 1989
175 tkr/helarsanställd.



1 BERÃKNINGSGRUNDER

Personalomsättningskostnader2

produktions-20 tkr ikostaberäknatsVarje rekrytering har
introduk-de föringar förutombortfall. Inga enexpenser

110 tkr.totalttionskurs.

Personalutvecklingskostnader3

kostnadersocialatill lön plusvärderatsDeltagartid har
ochsocialainklgenomsnittslön på 175 tkrpabaserat en

arbetsdagar.220

Personalsocialt§41

§5 Frånvaro

Defrånvaro har beaktas.fördirekta kostnadernaEndast de
inkllönentill 20 %beräknatshar schablonmässigt soc.av

ochsemesterersättning10 % -enheterkostnader, avser
löneutfyllnad Nacka kommunden-enheter10 % somavser

tjänst-tillkommerDärutövertotalt 9.762 tkr.bidrar med
lön totalt 35 tkr.ledighet med



Stadsingenjörskontoret
Nacka kommun
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PERSONALBERÄTTELSE

1 Verksamhet personalpolitik.och

Stadsingenjörskontoret Nacka Kommuni ar teknisken
serviceförvaltning med produkter och tjänster riktade
till andra förvaltningar. näringslivet och kommuninne-
vånarna. för:Kontoret har att ansvara

a Fastighetsregistreringar
b Fastighetsbildningar
c Mätnings-, beräknings- och kartverksamhet
d Service inom sitt kompetensområde

För att kunna fullfölja ovanstående uppgifter på ett
effektivt satt, krävs specialistutbildad personal med
tyngdpunkt på gymnasiekompetens.

Som behovet Specialistutbildadkonsekvensen av av
personal, måste personalen stora möjlilgheter tillges
verksamhetsnära fortbildning. Ett genomsnittligt kvantia-
tivt utbildningsmål är fyra dagar anställd och år.per

Eftersom det stora flertalet är nyckelpersoner inom sitt
kompetensområde, eftersträvas låg personalomsättningen ,lcza 5 % låg frånvarooch cza 10 % exkl semester:
För att kunna uppnå detta krävs aktiv personalpolitik.en

E2 Personalsociala åtgärder

Inga åtgärder harspeciella vidtagits under 1989. Totalt
satsades 50 undertkr 1989, eller 1.000 kr/anställd.cza cza

3 Personalutveckling

Under 1989 sker utveckling digital karthanteringmoten
och alltmer ADB-baserad mätningsverksamhet. Det innebär
t.ex att ritare succesivt blir dataoperatörer,mer men
tekniken berör princip allai anställda. Integrerings- och
gränsdragningsfrågor mellan olika befattningar har under
året diskuterats.



ADB-utbildning har varit den centrala året.insatsen under
Den grundläggande ADB-utbildningen fullföjdes under 1989

stortmed fem anställda pá femdagarskurs. Därmed har ien
sett alla fatt grundläggande ADB-utbildning.en

Verksamhetsinriktad ADB-utbildning har genomgatts 17av an-
ställda inom fältverksamheten i tre dagar.

Dessutom har 17 anställda utbildats i digital datahantering,
atta systemansvariga ii tre dagar, i tio dagar och tresex
tva månader.

Totalt satsades pa utbildning 1989 i ochunder expenser
anställdas tid lön sociala avgifter förinom+ ramen
utbildningsbudgeten 252 tkr eller 5.600 kr/helársanställd.
Dessutom tillkom inom för investeringsbudgeten 110 tkramen
eller 2.500 kr/helarsanställd enbart anställdas tid.
14 kvinnor 28 1män, 5 i ledningsgruppen ärav personer
kvinna.

Frånvaro§4

Franvaron fortsätter att låg. sjukfrånvaro och vardvara av
barn 5,0 %, tjänstledigheter 3,4 %, 8,4 %. Ingatotalt
yrkesskador eller yrkessjukdommar kan rapporteras.

5 Personalomsättning

Sammanlagt har fyra tjänster aterbesatts tjänst nyinoch en
rättats. Personalomsättningen blir sammanlagda9 %. rekc:a
ryteringskostnader beräknas till 160 tkr.



5HEDELSRED0VISNING 1989

Det del metodutveckling för att pa etttorde krävas en
tjänsterprestationerenkelt sätt kunna sammanfatta de

stadsingenjörskontor utför:ettsom

å Tills vidare kan dock följande uppgifter i not 1ges
olikaproduktivitetsjämförelser mellanunderlag föré som

år eller mellan skilda stadsingenjörskontor.

tkrINTÄKTER

6324Anslag
lägesk. 1350Avgifter, nybk, utstakn,

fastighetsbildning 1770
216övrigt

Summa intäkter

KOSTNADER

Material, diverse
Främmande tjänster
Bilkostnader
Datorkostnader
Kapitalkostnader. inventarier
Konsulttjänster

Personalomsättning
Personalutveckling
Personalsociala
Frånvaro, direkta.

indirekta
Direkt lön inkl. soc.
Summa kostnader

NYCKELTAL

AmbitionOmfattning %
tkr/rekPersonalomsättning 32

5,6 tkr/ansPersonalutveckling
tkr/ansPersonalsocialt 1,1

5.5 tkr/ansFrånvaro
Produktionstid

187S:a tkr/ans



FOTNÖTTER

§1 Prestationer

prestationerstadsingenjörskontoretsbeskrivningEn total av3 någradockgöra. Nedan lämnassvår atttjänster är upp-1
tidsredovisningssystem:hämtade kontoretsgifter ur

Antal sysselsättertiänst/produkterTyp av
antal helårs-
anställda

5.5125Fastighetsbildning st-
1,520 stFastighetsplaner-
3,5225Nybyggnadskartor st-
3,0250 stUtstakningar-
2,5350Lägeskontroller st-
4,0Ledningskartor-
1,5Grundkartor-
1,5markeringGränsutredning,-
1,5Kopiering, repro-
2,0Fastighetsregistrering-
5,5ajourhållningochKartframställning-
3,5Stomnät-
;LäExpeditionell service-

37,0S:a

adminiatration,delshelårsanställdaResterande åtta avser
serviceuppgifter.övrigadels

Personalomsättning12

haftharersättningsrekryteringar gjortsDe samma er-som
slutat, treutbildningsprofil defarenhets- och somsom

personalomsätt-%-igingenjör. En 5ochfältarbetare en
9 %.1989 denacceptabel, underbedömtsning har var



3 Personalutveckling

Under 1989 personalutvecklingen huvudsakligen ut-avser
oildning, enligt nedanstående sammanställning:

Jtbildningstxg Antal dagar Antaldagarg
helársanställd

ADB 90 2,0
Administrativ 57 1,3
acklig 9 0,2
Specialist 22 0,5
övrigt 33 0,7
Reserv lg 9,4
3:a .230 5,1

I investeringsbudgeten ingar dessutom 119 dagar för speciell
iatautbildning i digital datateknik, motsvarande 2,7 dagar/
ielársanställd.

42 Personalsocialt

ostnader huvudsakligen fritt kaffe och subventioneravser
för restaurangkuponger.

5 Frånvaro

ránvaron fördelas pá följande satt exklusive semester:

Sjukfrånvaro 3,8 %
Iard barn 1,2 %av
Tjänstledighet 3,4 %
3:a 8,4 %

nga Yrkesskador inträffade under âret.

61 Direkt lön

äenomsnittslönen inklusive sociala avgifter enligtvar
udget under 1989 184 tkr/helársanställd, ökning frånen
.988 med 7 % 172 tkr/anställd.



BERÄKNINGSGRUNDER

2 Personalomsättningskostnader

För beräknasfältarbetare rekryteringskostnaden till 20 tkr/
rekrytering, för ingenjörer och tkrlrekryte-motsvarande 80
ring inklusive inskolning.

Personalutvecklingskostnader3

I kostnaden ingår dels dels faktiskaexterna kurskostnader,
deltagstid beräknad på genomsnittslönen 184 tkr/anställd
inkl soc.

4 Personalsociala kostnader

Beloppet 50 tkr erhållitshar överslagsberäkning.genom en

§5 Frånvaro

Sjukfranvaron och vard barn utgör 5 %. Försäkringskassanav
ersätter 90 %, resterande 10 % ersätts Nacka kommun.av
5 % 44,85 helarsarbeten till kostnad 184 tkr/av en av
anställd, därav 10 % 41 tkr. Här har således endast,ger
de direkta fránvarokostnaderna beräknats.

De indirekta kostnaderna har tillenligt tumregel beräknats
minst 50 % lön sociala % 184plus kostnader, dvs 50av av
tkr eller 92 tkr helársfrânvaro. Det 206 tkr.totaltper ger

6 Direkt lön

Framkommer 5restpost när lönedelen i posterna 2som -
har avräknats. Den totala lönesumman 8.248 tkr vid 47är
befattningar 44,85 helarsanställda.och





ARBETARSKYDDSSTYHELSEN
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Bilaga 3

BUDGETÅR wav/jpgFÖR ARBETARSKYDDSVERKETBOKSLUTPERSUNALEKONOMISKT Arhetsmn ,Irnmmussuonen
l2L41989Personalberättelse |nk

personalidé1 verksamhets- och m Diarienrm ..........
Arbetarskyddsverkets verksamhetsidé är alla människor kön elleratt oavsett
ålder arbeta arbetsmiljö bliskall kunna i varje utan att sjuk eller skadad.- yrkesinspek-Se Grundläggande värderingar för arbetarskyddsstyrelsenvidare och
tionen.

slå enskilde anställdes bevarande kunskaper möj-Verket vill vakt den ochom av
område.följa tillgodogöra sig kunskapsutvecklingen inom sittligheter att och§

systemtillsyn håller påtillsyn att införas.för yrkesinspektionensEn metodny
målstyrning påhåller på riktning motatt utvecklas iDen styrningeninterna

håller pånivåer. En omfattandeatt ut.uppföljningssystemolika Nya provas.F påhåller också Distrikten bestämmer själva inregöras. sinattdelegering or-
pågruppchefer/gruppsamordnare håller växa fram.attEtt medganisation. system1

framgår verksamhetsberättelsen.omfattningVerksamhetens av

arbetsorganisationArbetsmiljö och2

året översyn inom varje distriktutfärdat riktlinjerunderStyrelsen har avom
kanslipersonal. Avsikten ärinspektörer ochuppgifter mellanfördelningen av frånså uppgifter yrkes-över delkanslipersonalen att de kan tautvecklaatt en

också på fler handläggaresatsat attStyrelseninspektörerna. har person-ge
skall kunna skriva in sinahandläggarna självaför attdatorer bl manus.a

också Slutligenbildskärm minskar.framförassistenternas tidDetta medför att
åtgärder, följer minimikrav,utöver vadstyrelsen vidtagitnämnas attkan avsom

skallergonomisk synpunktverketterminalarbetsplatser inomför samtligaatt ur
arbetsmiljöer.bravara

5 åtgärderPersonalsociala

åt-sjukfrånvaron syfte att vidtakonsekvenser ioch dessStyrelsen överser
särskilt projektettDessutom styrelsen startatharden.för minskagärder att

frånvaro.lokalvårdarnastillrätta medför att komma

utökats med ytterligareverketvid harfunktionenDen personalsociala perso-en
nalkonsulent.

friskvård styrelsen hyrdeattsatsningextragjordesUnder vintern genomen Netto-farÅre kostnad hyra.reduceradpersonalen tilllägenheter i2 st som
100. fotnot 1.Se vidareåret beräknas tillför förstakostnad ca

Personalutveckling4

utbi1dnings/utveck-1988/89 påbörjat omfattandeföljandeStyrelsen har under mer
lingsåtgärder.

håller påDe berördtillsynsmetoder att införas förutsätter att personalnya som
får Det bedöms personalenordentlig utbildning. nödvändigt bl för att skalla

på påbörjats.därförkänna arbetet. En utbildningtrygghet i extra satsning har



ARBETARSKYDDSSTYRELSEN 1989 2481

områdetDen innebär att riktad vidareutbildning genomförs inom systemtill-en
inklusive riskanalyser, ergonomi samt tillsyn organisatoriska ochsyn av

frågor på distrikten. Styrelsensociala har beviljats särskilda medel av
ändamål.regeringen för detta

För förbättra rekryteringsläget för chefstjänster genomförsatt aspirant-en
varav kvinnor.utbildning. Ekonomin begränsat antalet platser till 15 7har

halvåretUtbildningen skall genomförd under första 1990. Den kostadevara
1988/89 520 904 kr.

påalltmer börjat lednings-Styrelsens chefskonferenser har inriktas och orga-
gånger/nisationsfrågor. konferenser 2Konferenserna utökats till 2-dagarshar

år.

konferensdagar 5000. Yrkes-utbildnings- och uppgick tillTotala antalet ca
anspråk %. Sestyrelsen 16 vidarei 84 % dessa ochtagitinspektionen har av

fotnot 2.

avgångAnställning och5

Personalavgång-1988/89 73 medan 116 entledigades.anställdesUnder personer
Den juni10 %. sista13 % och inom yrkesinspektionenstyrelseninom vararna

eller årsarbetskrafter 28 inkomst-93810001989 fanns det varavpersonerca
styrelsenfinansierade 345 hör tillOmkringanställda vid verket. personer

3.Se fotnotvidareyrkesinspektionen.655 tilloch

Frånvaro6

B-avdrag, barnledighet ochA-med ochledighetomfattarTjänstledigheterna
Densjukfrånvaron bortfallet. harmedför det storasjukfrånvaro. Det är som på1987/88 ökning1988/89 visatverksamhetsåret jämförelse mediunder en

från 30,84härigenom ökatår Sjuktaletanställd. haroch2 dagardrygt per sjukfrånvaronstörsta ökningenför denYrkesinspektionentill 33,44. avsvarar
är attsjukfrånvaro Anmärkningsvärtstyrelsen.änändå lägrebetydligtharmen sjukfrånvaro.minskadMalmö visatGöteborg ochtvå storstadsdistriktende en

dagarl 1 %avkorttidssjukfrånvaron drygt7utförräknatsjukdomsfall - ovrigt.befolkningenjämför medfrånvaron. normaltDet är 1totaladen manom

är attpersonalsociala funktionenden genomförstärkningtillEtt skälen avav
påverka sjuktalet.högaåtgärder detolika

sjuk-1198sammanlagtiDe resulterade17 arbetsskador.året inträffadeUnder
vidareSe35 587.sjukdagar,antalettotaladet% varDet är 3,4 somdagar. av

fotnot 4.
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nycke1ta1Personaiekonomiska

totaia 1önekostnadernaAv de utgör:

1 direkta 1öner 79,4 %

2 personaisociala kostnader 0,6 %

3 personaiutveckiingskostnader 6,5 %

4 rekryteringskostnader 4,0 %

frånvarokostnader5 %9,5

100 %

ingår1 Iöner inte iAvser som
övriga kostnader

2 Statshä1san 158 000-
Personaikostn. personaikonsuient 273 871- friskvårdshandi. 1,250,251+ +
Friskvård 50 000- Sjukfrånvaroprojekt 00050-
Trivseikostnader 50 000- Aina-rådet 1483-
Behandiingskostnader 6 500- Sjukvårdskostnader 555 954- våren1/2 89Trivseidag 221 300- ÅreLägenheter 46 875-

1.415 648

3 Utbi1dningsdagar 5000 4.426 000ca-
för utbiidningsadministratörer 2.007Löner 000-

Omkostnader 6.098 000-
utbiidningskostnaderLokaia 2.166 046-

handiäggare vid4 rekrytering ASS och YISnittkostnad för av
och förför ASS 186 550 1.865 550 krkr. Kostnad 10186 550 x

550 kr 5.410 095.YI 29 186x
kr.assistenterrekrytering 58 000Snittkostnad för av

och förkr YIASS 58 000 522 000Kostnad för 9 x
kr.645kr kr. Tota1t 9.247000 1.450 00025 58x

1önekostnader kr.Därav 5.667 000

284Tjänstiedigheter B-avdrag 4165 med A och- Sjukfrånvaro 74420.200-
864Barniedigheter 938-

21.555 892

Persber.UL
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Verksamheten

såredovisningenarbetarskyddsverketsgä11er verksamhet ärdetNär
låter a11tför begränsatsigkomplicerad inte görasden ettatt

Verksamhetsberätte1sen fördärför ti11Styre1sen hänvisarutrymme.
1988/89.

Verksamhetsomsiutning

Direkta1öner
Persona1socia1a kostnader
Pers0na1utveck1ingskostnader
Rekryteringskostnader
Frånvarokostnader

Omkostnader
och elHyra

omkostnaderExternfinansierade

Totalt

Iöner tota1t 214.408 000Varav

Persber.UL
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Fotnoter

friskvårdsinsatser framgått på1 utöver ärAndra exempel dem sid 1som
språkkurser erhöllsubventionerats arbetsgivaren. Vidare personalavsom

Påpå rätterstyrelsen kokbok nyttiga i julklapp. distrikten harom per-en
tvåfrån friskvårdsdagar.personalenheten medverkat och startat Desonal

påfriskvårdshandläggarna konferenserhar varit olika kurser och i samman-
Under genomfördes rökfri lokaler,10 dagar. maj vecka i myndighetenslagt eni

Västra skogen.

g 2 5000. Yrkesinspektionens assistenterTotala antalet utbildningsdagar var ca
utbildning motsvarande 8 % totala antalet utbildningsdagar, medanfick av

cheferinklfick 1,7 %. lnspektionens handläggarestyrelsens assistenter
styrelsens 14,3 %. Yrkesinspektörskursen omfattade 56,6 %fick 7 % och av

handläggares andel.yrkesinspektionens

yrkesinspektörskursenför uppgick till 1 211 000 kr medanKostnaderna ergo-
512 10Akostade kr.nomiutbildningen

3 anställda 3ä5 styrelsenDet 1000 inom verket, vidfanns personer varavca
Avyrkesinspektionen. 73 nyanställda anställdes 19 vid styrel-655 vidoch

Av gällde 4854 yrkesinspektionen. 116 entlediganden styrelsenoch vidsen
månaderAnställningar än68 yrkesinspektionen. varat kortare tid 6och som

med.inte räknatshar

åretanställts under har högre utbildning än de slutat.Personal somsom
högskoleutbildning ökat. Det innebärAntalet med har härigenompersoner

år,eftergymnasial längre än 223 anställda har utbildningatt % verketsav
år. hand-eftergymnasial utbildning högst 2 Av verketsmedan 15 % har 610

läggare är flertalet tekniker.

avgångar förhållande anställdaantal till antalMed personalrörlighet imenas
Avgångarnabudgetårets början. inom styrelsen 13 % och inom yrkes-vid var

10 %.inspektionen

a Ledig-A-avdrag är bl ledighet för offentliga uppdrag.Tjänstledigheter med a
B-avdrag är blhet med ledighet för enskild angelägenhet.a

sukdaTotala antalet ar s.UktaletJanställdaTotala antalet

arbetarskyddsverket 33,4b dagar, vilket innebär ökningSjuktalet för var en
årfrån föregående nästan För 44,69med tre dagar. styrelsen sjuktaletvar

Antalet sjukfall styrelsenför yrkesinspektionen. inommot 27,6 per person
siffra förmotsvarande yrkesinspektionen 2,5.3,3, medan varvar

Däravanmälda arbetsskador 17. gällde styrelsensDet antalet 11totala var
A förslitningsskador.äryrkesinspektionens 1personal och 6 resp

då färd-snubbelolyckor främstDe anmälningarna halk- eller ochflesta avser
anmälningarna fall i korridor eller trappaolycksfall. Ett har avsettpar av

inom verkets lokaler.

pågår stöd statshälsan.terminalarbetsplatser medEn översyn verkets avav
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ARBETARSKYDDBBTYRELBEN
Personalenheten 1990-08-01 827/90019 C

angående sjuktal för arbetarskyddsstyrelsenPM

sjuktal för arbetarskyddsstyrelsen Västra budgetåretSkogen
1988/89

44,69

budgetåret antingenUnder fanns 15 hade helt ellerpersoner som
sjukbidraghalvt förtidspensioneller vårtoch belastarsom

sjuktal budgetåret.under

blir sjuktaletUtan dessa personer

sjukdagar på16.179 totala antalet Ass
sjukdagar förtidspensionärerantalet för;§4g1§

sjukbidragoch10.704

10.704
362-15347 30,84

budgetåretUnder sjukskrivna periodenhela3 ochvar personer
dessförinnan. viRäknar också får vibort dessa

10.704 347
-1.095 3-

S:a 9.609 344 27,9:

direkt jämförelse vårt sjuktal sjuktalEn mellan och det som
redovisar sig missvisande då jukan sjuktalRFV te förRFV:s

befolkningen i riket sig på sjukpenningersatta sjuk-grundar
Vid sjukdomdagar. kortare än räknasdagar endast14 arbetsda-

i statistik. FörsäkringskassanRFV:s har skattat att dettagg;
sätt minskar sjuktaleträknaatt med dagar.1,2

beräkningar sjuktalet ingårarbetarskyddsstyrelsens varjeI av
kalenderdag sjukperiod.under i sjuktaleträknasDessutomen
frånvaron sjukbidrag, förtidspensionför med samtpersoner
partiellt sjukskrivna.

sig ocksåanvänder sig påRFV ohälsotalett grundar denav som
frånvaro sjukförsäkringssystemet någonbelastar med formsom av
sjukpenning, sjukpension sista påeller arbetsskada den dagen
året. ohälsotalDetta den dagar.31.12.1988 48,3var

Utifrån beräkningsgrunddenna detta ohälsotalsynes vara mer
jämförbart sjuktal sjuktal redovisarmed änAss det RFVsom som

sig på sjukpenningersattagrundar enbart sjukdagarantalet per
sjukförsâkrad.

sjukta1.89
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ARBETARSKYDDSNÄMNDENS "BOKFÖRUTDRAG UR BOK
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Personalresultaträkning,
Karossfabriken

TorslandaverkenVolvo,

påanställdabeskrivningföregående allmännabakgrundMot avav
praktiskthärfotnoter redovisar vinyckeltal ochresultaträkningen, ett
Torslan-Volvovidkarossfabrikenpåtillämpningsförsök modellenav

KVT.förkortadfortsättningsvisdaverken
beräkningar.gjordaförlite förutsättningarkommerFörst vi att ge

ochfotnoternasedansammanställningen,självaDärefter redovisas
mindreunderstrykasbörHär attberäkningar gjorts.slutligen de som

berorkapitel Detmedjämförelseföreliggerberäkningsskillnader i
utgördelavsnittetfall. Sistautgångspunkter i vissapå skilda en sam-

fallet.manfattning av

Förutsättningar
antal förutsätt-påsjälvfallet stortbygger ettredovisningFöljande

redovisas.viktigastedeBaraningar.
för karosser.förkalkylerade priserpåberäknasför KVTIntäkterna

finansiel-förenoll resultatpåslutarresultaträkningeninnebärDet att
normalår.poster ett

påbaserasdkalkylmässiga,ärredovisasavskrivningar v sDe som
återanskaffningsvärde.anläggningars

såharkostnaderna gjortspersonalrelateradedeBeräkningen av
bedömningarantalrelativt stortEftersommöjligt. ettnoggrant som

storlek, blirochorsakssambandgäller postensvadbådemåste göras,
redovisningsdata.summeradekalkylkaraktär än avposterna mer av

direktöverskatta lönvaltfall postentveksamma attdock iharVi
de femSummanövrigafyrade posterna.underskattadärmed avoch

internredovisningen.utifråndock givenärposterna
frånutgå de datahar varitarbetetför attförutsättningviktig somEn

speciellt datasystemheller ingetfannsDetlättillgängliga.relativtvarit
1



förKVT dettainom ändamål. från diversedärför samlatshar inData
källor.

Sammanfattningsvis femblir defördelningen mellan situa-posterna
tionsspecifik. Under orsakar från-vissa verkliga förutsättningar tex

väsentliga merkostnader, marginellaendast merkost-andra fallivaro
nader.

Personalresultaträkning och nyckeltal
Nedan följer den personalekonomiska resultaträkningen för KVT:

Mkr
Intäkter 504

Leverantörkostnader 96-

Bruttoförüdlingsvärde 408
Avskrivningar, kalkylmässiga 110-

Nettoförüdlingsvärde 298
Direkt lön 198
Personalomsättningskostnader 47
Frånvarokostnader 47
Personalsociala kostnader 17
Vidareutbildningskostnader 7

Resultat före finansiella 18poster -
Resultaträkningen såinte mycket information eftersom saknarviger
jämförelsematerial, form föregåendei års utfall. Det docktav ex som
kan personalomsättnings-är och frånvarokostnadernanoteras 47 +

Mkr vilka47 nästan 20 ochmotsvarar omsättningenprocent av unge-
fär lika mycket den totala kostnadsmassan Det mycket, kanskeärav

mycket. Andå har produktionenoväntat värderats till högst själv-t ex
kostnad kvalitets- och stilleståndskostnader under-samt änsnarare
Överskattats.

kan från resultaträkningenSlutligen kostnaderna förnoteras att om
eller frånvaronpersonalomsättningen reduceras med tredjedel,ca en

nollresultat.uppnås ett
Nyckeltalsberäkningarna leder fram till följande tabell de totala

enligt de fempersonalkostnaderna är i resultaträkningen 316posterna
miljoner kronor:

innehåller samtliga leverantörkostnaderLeverantörkostnader inte kostnader för
köps utifrån.material, produkter, Vi hartjänster exkluderat leveran-desomm m
undertörkostnader uppkommer personalomsättning,sedan frånvaro ellersom

någon Exempelvispersonalkonsekvens. innehåller personalomsâttnings-annan
reklamationeroch frånvarokostnaderna kassationer, till del bestårstorm m som

leverantörkostnader material till karossen.form Eftersomi relativtav storav en
del leverantörkostnaderna under någonfinns personalpost, bör begreppetav nu
förädlingsvärde försiktighet.tolkas med stor



Omfattning Ambition

ProduktionsandelP 100 % °/o62,6x -

åx få:Rekrytering Ro 100 % %14,9 Ra kr/rekse 000

åx ä:Frånvaro F0 %100 % Ff kr/an14,9 27 000

§7 7177:25:Personalsoc. P0 %100 % Pa kr/an5,4 10 000

á #20:Utbildning ua % % kr/an100 2,2 Ua 0004x

Summa °/o100 kr/an183 000

Återigen begränsas tolkningsmöjligheterna jämförelsedata sak-attav
jämförelsemöjlighetEn den finnsarbetstidsstatistik seärnas. som

tidigare kapitel. Några slutsatser tabellen kan dock dras, tex attav
de personalkostnaderna åtgårtotala del till produk-änstor annatav en

kanske skulle lika besvärandeDet den tilltion. inte avsattesvara om
sociala åtaganden och utbildning. Här ligger dock den delen påstora
frånvaro sannolikt med kunnaoch rekrytering, säkerhetutan att-

alltförönskvärd nivå del.storange en en-
kan leda till frågorOvanstående redovisning Reducerastypen:av

rekryteringskostnaderna ytterligare Mkr på personalso-vi 10satsarom
utbildning Eller kan frånvarokostnadernaåtaganden, ellerciala mins-

de kanske öka intäkterna Vilka åtgärderåtgärder Kansådanakas av
kostnadseffektivaär mest



Fotnoter

viktigt komplementEtt till nyckeltalresultaträkning och utgörs av
beskrivande personaldata. bör självfalletVad redovisasmer an-som

till respektive företags enbartNedanstående börsituation.passas ses
exempel på sådana monitorundersökning-data här frånhämtadesom

vid KVT 1987:en

Direkt1 lön

kanHär produktivitetsdata redovisas redovisas dock här.t ex

Rekrytering2

Personalomsättning: reducerat för tidsbegränsade anställningar

Antal 544 personer
i 34

Ålders- och könsuppdelning på nyanställningar respektive slutade:

Arbetare Började Slutade Förändring
M K M K M K+

-19 275 31 177 24 105
20-24 23 19 14
25-29 10 42-
30-34 10
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-

Skolutbildning

folkskola dGrundskola, e
dlärlingsskolaYrkesskola, e

dGymnasium, tekniskt inst e
Universitet, högskola
4



Frånvaro3

Frånvaro

Totala timmarinkl allt: °/o3 548 549 100
Därav arbetade timmar: °/o2 187 859 62
Därav frånvaro inkl semester: °/o1 360 690 38

Sjukfrånvaro °/0565 539 16
Lagstadgad ledighet: vård barn, °/0196 154 6

militärtjänst,
studier m m

Kompledighet °/098 474 3
Ifermittering arbetskonflikt °/0116 479 3e
Ovr beviljad ledighet O/o00045 1ca

beviljad frånvarotid °/o25 996 1
Semester °/o °/o336 850 9 39

Frånvarokostnad dagper
frånvaro-sem-k0nflikt-komp:Totala antalet frånvarotimmar 808 887

från-personalresultaträkningen blirOm utgår från miljoner47 iman
varokostnaden kr58 timper

komp-konflikt ochfrånvarotimmar utomräknat på allaDetta semester,
på sikttjänstledighetingår från långvarigfrånvaroledighet. All övrig

dyr.korttidsfrånvarobillig tillmycket

Personalsocialt4 tkr

Företagshälsovård 3724

Matsubventioner 2 395

Personalförmåner 3 481

centrala enhetersKostnader för personal-4
fördelasadministrationtjänster, m m som

Uppskattad andel.interndebiteras. 6 568ut
Summa 81616

TorslandaverkenVolvo arbAnställningstid Nuvarande

o/o °/o13 22år1-
°/0 °/o18 232år1 -

°/o4år 18 213 -
o/o °/09år 26 185 -

o/oår 25 1610-
°/o100 100

arbetarAndel som
Skiftarbete 92

%Dagarbete 5
Nattarbete 2

°/o1svar



kan kompletterasDetta Volvo Moni-med attitydundersökningar som
se nedan gjort.tor

Är det roligt gå till jobbetatt

Ofta 34
Ibland °/o45
Sällan °/o14
Aldrig °/o8

psykiskt påfrestandeTycker du ditt arbete äratt

Ofta 0/019
Ibland 46

%Sällan 24
°/oAldrig 11

du känner för hälsorisker arbetetHänder det iatt oro

°/oOfta 21
Ibland 45
Sällan °/o25
Aldrig °/o8

Utbildning5

du på arbetstidHar deltagit någon vidareutbildningi anordnatssom
eller betalats Volvo sedan du började din anställningav

fleraIa, gånger %45
gångIa, 22en

Nej 32
1svar

Anser du du fått tillräcklig utbildning, träning enheten/ avdel-att inom
förningen dina nuvarande arbetsuppgifter

Fick den hjälp och
behövdeträning jag 47

Fick klara påmig egen
hand för mycket 40
Arbetskamraterna
hjälpte tillrättamig 11

1svar

Här bör först olika utbildningsaktiviteter redovisas, för däreftertyper attav ev
kompletteras med attitydundersökningar.resultat från Utöver detta finns kost-
nader för vidareutbildning efter introduktionen nyanställda och inte minstav
minskad produktion kvalitetsförsämringar underoch den nyanställdes första
månader erfareni jämfört med person. Dessa kostnadertjänst svårareär atten
fördela då hur andel beror på"inte vet" personalomsättningen. Härstorman som
måste arbetsledare och andra uppskatta hur mycket personalomsättningen påver-
kar dessa kostnader. nedan 2.Detta 1 En kostnadvisas bör+ tasannan som upp
är avgångsvederlag.



Beräkningsgrunder
Som tidigare nämnts mångaär ovanstående beräkningar situations-av
specifika och bekräftade med anled-osäkerhet. därförviss Det finns
ning här detalji redovisa och deatt genomförda beräkningarmer
schablonartade kostnadsfördelningar vi gjort.
Vi vill dettai sammanhang börunderstryka precisionskravet inteatt
drivas alltför långt.

1 Personalomsättningskostnader

Följande kostnader kunde hänföras personalomsättningen.direkt till

tkrPersonalomsättningskostnader:

Inskolning tillverkningen, d löner ochi v s
avgifter nyanställda undersociala till en

introduktionsperiod då bidrarinteman
050produktion 12med

arbetsgivaravgifter tillochLön
946instruktörer för nyanställda 4

708Annonskostnader

rekryte-för centrala enhetersKostnader
interndebiteras.ringstjänster

3 840andelUppskattad
Summa 21 544

Frånvarokostnader2

exkldirekt påföras frånvaro semester:kundekostnaderFöljande

tkrFrånvarokostnader:

arbetsgivaravgifter påochSjuklön
2 300sjuklön

inkl arbetsgivar-Semesterersättning
7 100vid frånvaroavgifter

Överanställd personal behöver ut-som
överanställdFabriken harnyttjas. perso-

frånvaro.vid högtäckaförnal att upp
låg vilketfrånvaronblir görIbland att man

personal med full lön"övertalig" 2 800får

Övriga omkostnader 1 100
13 300



produktionVidare tillkommer kvalitetsförsämringar, minskad m m
redovisas nedan 2.under 1 +som

frånvarokostnaderPersonalomsättnings- och1 2+

och kostnader för produktion.Kvalitetskostnader minskad

många nyanställdaKvalitetskostnader bl beror ochpå frånvarosom a
sammanställningenpersonal följandeoch totalkostnader. Avgerovan

respekti-framgår också personalomsättninghur mycket beror påsom
frånvaro hari miljoner kronor. Fördelningen gjorts av vana ar-ve

betsledare bäst känner verkligheten.som

Total Varav
kostnad Frånvaropers om-

sättning

Iusteringspersonal, totalt 27
man.

Kontroll. Uppskattningsvis be-
kontrollkostnaderna25ror av

totalt miljoner på15,2 perso-
nalomsättning frånvaro.och 3,8

Kassationskostnader. Ca 50
de totala kassationerna pro-av

dukter måste kasseras påsom
miljoner bero på10,8 anses per-

sonalomsättning och frånvaro. 5,4

Reklamationer. Ca 1/ ka-3 av
rossfabrikens reklamationer an-

bero på personalomsättningses
och frånvaro. 2,0

17,2 8,6 8,6

Totala kvalitetskostnader på personalomsättning och från-beroende
uppskattningsvis beror hälften på personalomsättningen ochvaro

hälften på frånvaron.



påberoendeUppskattade produktionstopptidskostnader minskad
personalomsättning och frånvaro kronormiljoner

VaravTotal
Frånvarokostnad pers om-

sättning

Förlorad produktion p g a per-
sonalbrist. 12,2

Övertidstilläggmerkostnaden
personal-för övertid orsakad av

frånvaro 5,5ochomsättning

Övriga 1,8övertidskostnader

Förloradled.Stopptid i nästa
ledproduktion i ett asenare p g

minskadfårkarossfabrikenatt
4,2produktion

kvalitetsstoppkost-Hälften av
0,7miljonertotaltpå 1,4naderna

16,38,1stilleståndskostnader 24,4Totala
beroendeproduktionminskad
ochpersonalomsättningpå

be-uppskattningsvisfrånvaro
personalom-påtredjedelror en
tredjedelartvåochsättningen

frånvaron.på

Övriga kostnader

VaravTotal
Frånvarokostnad pers om-

sättning

och övrigaArbetsledare- om-
medsambandkostnaderi per-
frånvaro.ochsonalomsättning

åttidArbetsledare ägnar stor
kostartidproblem,dessa som

såharhärAven manpengar.
uppskattatmöjligtsomnoga

kostnaderna.



Sammanfattning kostnaderförav

personalomsüttning frånvarooch

Personal-
Frånvaroomsättning

Direkta kostnader enligt 21,5 13,3ovan
Andel vidareutbildning 6,7 6,7av
Andel kvalitetskostnader 8,6 8,6av
Andel stilleståndskostnader 8,1 16,3av
mindre produktion
Ovriga kostnader 2,2 2,1

Summa 47,1 47,0

Totalt började 689 varav1988 217 tidsbegränsat anställdapersoner
och 685 slutade 213 tidsbegränsat. Totalt 472 tillsvidareanställda. En
tidsbegränsad anställd allsintetar i anspråksamma resurser som en
tillsvidareanställd. KVT uppskattar tidsbegränsatatt anställd kos-en

tredjedeltar personalomsättningskostnadi jämfört med tills-ca en en
vidareanställd. Vill få framvi kostnad "per personal0msättning"en
fördelar vi 47,1 miljoner på 544 472 215/3. Kostnaden+personer per
personalomsättning visar dåsig 86 kr.000vara

Här kan fråga sig hela kostnaden på 47,1 miljoner berorman om
på personalomsättningen. Totalt finns 1 720 anställdapersoner men
bara 1 330 närvarande i dgenomsnitt, dagvarje är i genomsnittv s
390 frånvarande Det gör KVT har överanställningpersoner att påen
390 eller 29,3 Om denna överanställningpersoner procent. behöv-inte
des frånvaroingen skulle antalet anställda minska och därmed
också nyrekryteringen D många nyrekryteringarna tillgörsV s av
"överanställningar" beror på frånvaro. Omräknat till blirsom pengar
det 12,7 miljoner kronor.ca

4 Vidareutbildning
Följande kostnader listades för vidareutbildning tkr

Lön och arbetsgivaravgift för deltagare vidareutbildningi 13 734

2 Instruktörer lön och arbetsgivaravgift 2 473

Diverse utbildningskostnader 341

4 Kostnader för centrala enheters utbildningstjänster
interndebiteras
Uppskattad andel



tillgårtredjedeldessa drygtAv miljoner kronor KVT20 att enanser
behövtshadenyanställdas vidareutbildning utbildning omsom

från-påtredjedel berorpersonalomsättningeninte hade funnits. En
endastochfrånvaro,då måste utbilda för klaraatt envaro man av

grund ividareutbildningtredjedel bedöms i utaninvesteringvara
miljo-fördelas 6,7Med ordfrånvaro andraeller personalomsättning.
"verk-frånvaro. Kvar itillnertill personalomsättning och miljoner6,7

kronor.lig vidareutbildning" blir knappt miljoner7
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Arbetsmiljö i EG-perspektivett





Förord

arbetsmiljöområdet påverkasUtvecklingen naturligtvis iav
utsträckning vårförändringar i omvärld.stor av

situationen inom beskrivs översiktligt iaktuellaDen EG
bilaga generaldirektördenna utarbetats EttarpLarssom av

vid mätstyrelse.statens ochprov-

LeijonAnna-Greta
arbetsmiljökommissioneniordförande
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ARBETSMILJÖ PERSPEKTIVI ETT EG

på SyftetDenna PM har utarbetats uppdrag arbetsmiljökommlssionen.av
är främst belysa effekterna för det svenska arbetsmiljöarbetetatt p g a

EGs marknad. Presentationen hargenomförandet inre koncentreratsav
EGskring detta. medan sociala sociala stadga endast hartexprogram

redovisats översiktligt.

stårpåSammanställningen offentligt material. Kommentarernabygger jag
själv för.

/
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ALLMÄNT EGOM

utgångenEG söka ifinnsgemenskapen attEuropeiskatillRötterna av
framtida krig villeförundvika riskernaFörvärldskriget. attandra a seg-

åt-förtroendeskapandeföreuropeiskt systemrarmakterna bygga ettupp
krig iför framtidaminska riskernabidra tillkunde attväsentligtgärder som

Den kansågs strategisk betydelse.stål härvid haKol ochEuropa. sen
år denSenare följdestålunionen, CECA bildades därför 1951.ochkol-

europeiska ekono-EUROATOM ochatomenergigemenskapeneuropeiska

EEC.gemenskapenmiska

i inled-sammanfattathar grundarstaternasammanslutningenSyftet med
från De ärRom-fördraget 1957.EEC, kallatoftastavtaletningen till om

mellan deförbundständigt fastaretillgrundenlägga ettbeslutna att euro-
framåtskridande i sinaoch socialtekonomisktsäkerställapeiska folken, att

i Europaskiljer samthinder staternaundanröja deländer att somgenom
sysselsättningsförhållanden.levnadsstandard ochfolksförbättra sinaatt

gradvishandelspolitik bidra till attönskar deVidare gemensamgenom en
sin soli-De bekräftarländerna.mellanihandelnbegränsningarnaaweckla

u-ländernas väl-önskarländer. De tryggautomeuropeiskameddaritet
Nationer-iFörentamed principernaiöverensstämmelseståndsutveckling

stadga.nas

sinasammanslagningsighar föresattGrundarstaterna att resur-avgenom
frihet.fred ochskyddet förstärkaser

tillbekänner sigövriga folk i EuropadeTill slut sammasomuppmanar
strävanden.till derasideal ansluta sigatt

CECA,fristående gemenskapernabestår avtal deEG treJuridiskt omav
EG.inomgenomfördfrihandeln fulltEURATOM.EEC och 1968 var
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l Rom-fördraget nämns inte arbetsmiljöfrågoruttryckligen område försom
politik det sägs äratt staterna nödvändighetengemensam men ense om

Årverka för bättre levnads-att och arbetsvillkor för arbetstagarna.av 1974
ministerrådetbeslöt förstärkaatt och precisera insatserna inom arbetsmil-

jöområdet rådgivandeinrättaatt kommitté för arbetsmiljöfrågor.genom en
Genom de tillägg i Flom-traktaten gjordes den k Enhetsak-som genom s

vilken trädde iten kraft 1987 har förutsättningar skapats för EGs verk-nya
arbetsmiljöområdet.samhet inom Huvudvikten läggs vidnu gemensamma

regler arbetsmiljö, hälsa och säkerhet vid dialogsamt mellanom a ar-
betsmarknadens ministerrådetparter. 1974 beslöt förstärkaatt och pre-
cisera insatserna inom arbetsmiljöområdet inrättaatt trepar-genom a en

rådgivandetiskt sammansatt kommitté arbetsmiljöfrågor.för

l samband med behandlingen enhetsakten ställde främst Danmarkav som
villkor EG skulleatt införa regler särskilt ägnade skydda deattsom var
anställda i arbetsmiljön. Med såandra ord dåligmenade Danmark att ar-

fårbetsmiljö inte i konkurrensmedel mellan de olika medlemsländernavara
i EG.

ingåendeEfter diskussioner beslöt EG därför föratt arbetsmiljö ochman
miljö skulle införayttre artikel i Rom-fördraget kallad 118 l denen ny a.

slåsartikeln fast målsättningdetatt skall i EGs arbetenya för-attvara en
bättra arbetsmiljön. Det också rådetsägs i dettaatt syfte med kvalificerad
majoritet kan direktiv påanta med minimikrav arbetsmiljön. Likartade regler

ocksåinfördes för den miljön.yttre

EGs organisatoriska uppbyggnad med kommission, råd,generaldirektorat,
domstol deras arbetssätt, kompetensfördelning redovisasm ibilagaosv

ocksåDär behandlas EFTAs uppbyggnad och inriktning.

ARETSMILJÖVERK-NORMERlNGSMETODER INOM EGs
SAMHET

Aldreregler

Före enhetsaktens ikraftträdande bedrevs nämnts EGssom
arbetsmiljöarbete inom för den ursprungliga Rom-traktatensramen be-
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påhuvudsakligen baseras artikelstämmelser. Dessa direktiv, 100,som var
enhälliga Ettför medlemsländerna och förutsatte beslut. välkäntbindande

frånpå EG skiljerexempel harmoniserade regler, avsevärt sig svens-som
är EGs asbestsregler i princip säger asbest ärka föreskrifter, attsom ger

utgår fråntillåtet, begränsningar. De svenska reglerna däremotmed raden
förhållandet, år förbjudetdvs asbest i princip använda,det att attmotsatta

påGenomkan kravet enighet mellan länderna blevdispenseratt ges.men
bådeotympligt och tidsödande. Det kundenonneringssystemet alltmer 9ta

svårt fåår direktiv. även revideringarutarbeta Det10 attatt ett nytt var-
måstestånd. bli eniga revi-till För det första alla medlemsländer attom en

För andra hur revideringen skulle genomföras och idering behövdes. det

vilken grad.

direktivi finns dock antalTrots de uppenbara tröghetema systemet ett en-
arbetsmiljöområdet. Förutom asbest kanursprungsmetoden i kraft inomligt

industritruckar, hissar, lyft-och lantbruksmaskiner,nämnas traktorer

arbetarskyddssymboler, skyddvinylkloridmonomer,anordningar, bly, mot

buller olycksriskerfysikaliska och biologiska medel,skadliga kemiska, samt

Sevesodirektivet.storolyckor det skinom vissa industrier

några fler direktiv enl artikelkommer utfärdaDet är f oklart attn om man
heltRom-traktaten. Det troligaste är över-i den ursprungliga att100 man

går tillkomartiklarna och 118a,till använda de 8a, 100a ge-att somnya
Enhetsakten.ändringen i Flomtraktatennom -

a ms..lill Hl H

många årenEG människor länder. Trots deomfattar miljoner i 12320ca
början det fortfarandeintegrationsarbete fann under 1980-talets attav man

medlemsländerna. Det gällde rörligheten förfanns rad hinder mellanen
tjänster. Genom enhetsakten trädde imänniskor, kapital och somvaror,

år majoritetsbeslutvarigenom ökade möjligheter till infördeskraft 1987 ooh

EG krävs för dessa fyra frihe-i genomfördes nödvändiga reformer attsom
målsättningar redan fanns inskrivnaska kunna förverkligas, enl deter som

utgången ska arbetetidet ursprungliga Rom-fördraget. Före 1992 medav
åtminstone iprincip.inre marknaden avslutat,genomföra denatt vara

Till EGs främstgrund för arbete med den inre marknaden ligger sk Vit-en
år år.bok publicerades 1985 och godkändes I Vitboken fannssom samma



åtgärderursprungligen till behövdeförslag för300 antas attca som av-
lägsna fysiska, tekniska och skattemässiga handelshinder. Under arbetets
gång såhar dessa förslag bearbetats och slagits talarattsamman man nu

åtgärdspunkter.279om

Om arbetsmiljön sägs medlemsländerna ska eftersträva förbättraatt att

arbetsmiljön för skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa och haatt som
mål harmonisera villkoren inom dettaatt
område på nivå.stadigt stigandeen

Samtidigt betonas EGs regler inom arbetsmiljö ochatt yttregemensamma
miljö inte hindrar medlemsländerna har eller inför strängare regler, för-att

såledesdessa är förenliga med traktaten. Varjeutsatt att land har prin-en
cipiell möjlighet föra sin arbetsmiljöpolitik. Att den ska förenligatt egen vara

fårmed traktaten innebär den inte skapa tekniska handelshinder.att nya
Det är EG EG-kommissionen och isista hand domstolen tolkarsom om
nationella särregler är handelshinder eller inte. Kommissionen har dock att

beakta skyddet miljön och förbättring EGsarbetsmiljön hör tillatt av av
mål.viktigaste

ArtikeLia

I denna EGartikel uttalar sin politiska vilja genomföra den inre markna-att

den till l993.

l l lr. H lm

Direktiv enligt denna artikel utarbetas EGs generaldirektorat och syf-av
till harmonisera medlemsländernastar att lagstiftning för genomföra denatt

inre marknaden. samhällsområden,Direktiven spänner över i allastort sett
många dem har direkt eller indirekt betydelse för arbetsmiljön.stormen av

Det kan gälla olika maskinertyper och utrustning, elektriska anordning-av
gasbärande kärl, medicinsk-teknisk utrustning, byggnadsmaterial, kravar,

på fordon 100a direktiv de väsentliga säkerhetskravosv. anger som nor-
påmalt ska ställas produkt för den fritt ska kunna saluförasatt inomen

EGhela marknaden. De närmare överlåtstekniska specifikationerna till de
europeiska standardiseringsorganisationema utarbeta. Artikeln talaratt vi-
dare målenhur de i 8 angivna politiska praktiskt ska genomföras. Detom a

rådetsägs beslutaratt med kvalificerat flertal över de förslaga som
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kommissionen framlagt, detta ska ske efter hörande denatt eko-samt av
kommitténnomiska och sociala och parlamentet. l dagligt tal kallas direktiv

fastställda enl. artikel 100a för inre marknadsdirektiv, eller bara 100a direk-

tiv. De förslag kommissionen med stöd denna paragraf ochpresenterar av
påberör hälsa, säkerhet, miljö- konsumentskydd,och ska baserassom en

skyddsnivå.enhetlig

S H in H ll .H

Trots metoden iden princip förutsätter totalharmonisering kommeratt nya
också EG-landdet i framtiden möjligt för med stöd artikelatt ett attvara av

frånpunkt tillämpa nationella100 regler awiker4 gemensamta som an-
åliggerdirektiv. l den händelse denna skyddsklausul tillämpas dettagna

såmedlemsstaten visa vilka riskerna är, kallad Omomvänd bevisbörda.att

medlemsland utnyttjar den generella skyddsklausulen ska det informeraett

såkommissionen detta. Kommissionen prövar inte bestämmelsernaattom
innebär öppet dolt handelshinder. Kommissioneneller eller med-en

EGIemsstat kan vända sig direkt till domstolen finner attom man en an-
medlemstat missbrukar ovannämnda undantagsbestämmelser. Heltnan

vid sidan skyddsklausulen i artikel kan100 punkt 3 medlemslandettav a
förbjuda försäljning produkt farlig i ellerett annatav en som man anser
avseende. Detta även tillverkaren hävdar produkten är framställdattom
enligt kraven i direktiv.100ett a

.7B l.

Möjligheterna för länderna ha särregler för viktiga skyddsbehovatt t ex
frågorinom arbetsmiljön, skall uttryck för den betydelse dessaettses som

tillmäts inom gemenskapen. Det är emellertid för tidigt uttala sig huratt om
domstolen fastställakommer praxis. Enligt uttalanden väntas domstolenatt

komma inta restriktiv inställning.att en

Observera medlemsländerna även iframtidenatt kan fastställa nationella

bestämmelser för användningen produkter omfattas direktiven.av som av
påverkarDetta under förutsättning det inte konstruktionenatt produktenav

den har preciserats i direktivet.som



M.. .|. H. l n la

påI Rom-traktatens socialpolitiska delar har, nämnts, förslag Dan-som av
mark tillkommit rådetdessutom artikel 118 A direkt föreskriver atten som
med kvalificerad majoritet kan besluta minimiregler för arbetsmiljönsom

frånbeskaffenhet. lill skillnad direktiv som100 gäller produkter ellera
påproduktgrupper gäller minimidirektiven kraven produktionsprocessen

med syfte arbetstagamas säkerhetatt och hälsa. Medlemsländematrygga
upprätthållamöjlighethar eller införa strängareatt regler. Det förut-t o m

sådana påsätts medlemsländerna nivå.inför regleratt ständigt stigande

Med minimidirektiven fastställs viss lägsta arbetsmiljöstandard vilketen
också dåliginnebär begränsning industrins möjligheter användaatten av
arbetsmiljö i konkurrenssyfte hälsomässig dumping.

I artikel A sägs medlemsländerna skall sträva118 förbättradatt mot en
arbetsmiljö för skydda arbetstagarnas säkerhet och hälsa.att Enligt trak-

mål område påsätter harmonisera villkoren inom dettataten attman som
nivå.stigande Samtidigtständigt sägs detta skall göras med hjälpatten av

minimidirektiv.

Den hittillsvarande tillämpningen denna paragraf har primärt tagit sikteav
på förhållanden/verksamheter påreglering olika arbetsplatsen. Det kanav
gälla skydd för arbetstagare exponering farliga ämnen, hanteringmot av av
vissa användningämnen, viss utrustning Direktiven ska utarbetas iav osv.
samråd med Europaparlamentet och det ekonomiska och sociala kommit-

tén rådgivande kommittéer arbetsmiljöfrå-och dess förpartsammansatta
Systemet med minimiföreskrifter genomförasska stegvis med hänsyngor.

till de villkor och tekniska bestämmelsertagen gäller i medlemslän-som
får påderna. Införandet minimidirektiv inte medföra lägger nä-attav man

sådanaringslivet administrativa och finansiella bördor utvecklingenatt av
små och medelstora företag hämmas. l särskilt uttalande sägs emel-ett

får smålertid detta inte innebäraatt och medelstora företagatt eller deras

anställda sätts i särställning när det gäller förbättra arbetsmiljön.atten
Slutligen sägs, tidigare redovisats, medlemsländernaatt har rätt attsom
införa strängare arbetsmiljökrav än enl vad följer minimidirektiv enlsom av

står118, endast de i övrigt inte isagt strid med Rom-fördra-men som om
fårdvs de inte hinderget, för den fria handeln.vara
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Sedan enhetsakten påträdde i kraft har EGs verksamhet arbetsmiljöområ-
någonsin.det varit intensiv såvälän Det gäller direktiv enligt 100a,mer

i huvudsak ska införda till 1993, för minimidirektivensom vara som som
enl artikel 118 a.

När det gäller de produktrelaterade direktiven enligt har100 dea som av-
enkla tryckkärl, maskinsäkerhet och personlig skyddsutrustning kommitser

tilldra sig särskilt intresse.att De europeiska standardiseringsorganisatio-
CEN och CENELEC utarbetar harmoniserade standardernerna nu som

komplement till dessa direktiv. Andra direktiv,100a har arbetsmiljö-som
konsekvenser, omfattar personbefordrande anordningar, tornkranar,a
traktorer och farliga ämnen.

1988 presenterades de första förslagen till minimidirektiv, enl artikel 118 a.
Det gällde ramdirektiv förbättringett arbetstagarnas säkerhet ochom av

påhälsa arbetsplatsen, utformning och inrättandeett arbetsplatserom av
användningsamt arbetsutrustning personlig skyddsutrustning,om av resp

arbete vid bildskärm och slutligen Rådethantering bördor.tunga harav
redan tagit ställning till de flesta förslagen. Genom tillkomsten mini-av av
miregelsystemet påhar EGs arbetsmiljöområdetinsatser vidgats väsentligt.
Tidigare handlade hälso- och säkerhetsdirektoratets arbete nästan helt och
hållet fysiska arbetsmiljöproblem. Särskild på frågorvikt ladesom som
gällde skydd farliga ämnen. De direktivenmot och direktivförslagen tarnya

frågordäremot även gäller arbetsorganisation,information ochupp som
utbildning samrådbehovet behovetsamt mellansamt arbetstagarnasav av

Äveniarbetsmiljöfrågor.organisationer frågor rör möjligheterna försom
påverkaarbetstagarna kunna sin arbetssituation frå-att psykosocialasamt

och ergonomi behandlas iviss utsträckning.gor

lII. ARBETET MED DEN INRE MARKNADEN

Arbetet med genomföra den inreatt marknaden har kommit drygt halwägs.
Ministerrådet hade den december31 antagit1989 de148 totalt 279per av

måsteförslag, för den inreantas marknadenatt ska genomförd.som vara
För EG-kommissionen, redan har rådet,lagt fram 261 förslag försom
återstår endast förslag18 utarbeta.att



hållitrådet tidtabellen för denhittillsochkommissioneninnebärDetta att
släparmedlemsländerna,integäller däremotDettamarknaden.inre som

Kommissionenlagstiftning.rådets nationellbeslut tillomvandlaefter iatt
rådet på eftersläpning.dennauppmärksammatemellertidienhar rapport

nationelladenuttalandeantagit attettRådet anledning däravmedhar om
påskyndas.skallimplementeringsprooessen

rådsbeslut varitborde hadå sammanlagt 113januari 1990,Den 1 om-
antagitsbeslut samt-endasthade 14nationell lagstiftning,vandlade till av

ochSpanien, ItalienPortugal,ökar tillAntalet 54medlemsländer.liga om
länderDeundantas.eftersläpar mest.är de länderGrekland, vilka som

Danmark ochårimplementeringstakten,hållit högstadenhittills harsom
Storbritannien.

ROLLSTANDARDISERINGENSIV.

standardiseringsorganisationernaeuropeiskaEGmellan ochGenom avtal
ComitéCENELECochEuropéen NormalisationComité deCEN

förskall deélectrotechniqueEuropéen Normalisationde senare svara
direktivförbehövsstandarder atteuropeiskautarbetandet de gesomav

innehåll. överenskommelseGenomteknisktreelltenligt artikel 100 etta
från organisation.dennamandatparallellaoftastmed EHA ges

få,således harkommit atteuropastandardernaGenom den status somnya
genomförandetförbetydelsestrategiskblivitstandardiseringsarbetet avav

deinnebärfråga systemskifte, attärmarknaden. Det ettinreden somom
det arbete,delöver storstandadiseringsorganeneuropeiska tar somaven

myndigheter.på nationellasäkerhetsansvarigaviladetidigare

påsäkerhetsarbetetockså europeiskadetärsystemskiftet attEn följd av
idvsstandardiseringsorgan,nivå måste nationellakanaliseras viateknisk

CEN ochinomverksamhetenSEK gällerSlS och när detSverige via
och konsumenterarbetstagaremyndigheter,CENELEC. tvingarDetta t ex

standardiseringsar-internationelltibåde nationellt ochdeltagandetill ökat
områdetpå ETSIstandardiseringsorganisationen ITeuropeiskaDenbete.

område ärdettasituationen inomochför medlemsskapandra principerhar
provning ocheuropeiskt forum föruppbyggnadenl ettdärför aven annan.
EOTCCertification,andOrganisation for Testingkontroll European som

också betydelse-standardiseringsorganenbehandlas idet följande har en
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önskemål frånfull roll. Det finns starka EG enhetlig europeisk stan-om en
dardiseringsorganisation ESO. Detta skulle kräva samordning deen av

befintliga organisationerna CEN, CENELEC och ETS|.tre

EG-kommissionen kommer i dagarna publicera k Green Paper däratt ett s
diskuterar behovet snabba standardiseringsarbetetatt ochman av upp ge

det utformning. Detta skulle innebära omröstningsregleren ny a nya
med minskat inflytande för de nationella standardiseringsorganen och tills-

Ävenkapandet enhetlig europeisk organisation. intressentinflytandetav en
diskuteras, liksom kostnaderna m m.

Standardiseringsarbetet till följd artikel direktiv100 inomav a ar-
betsmiljöområdet ocksåsjälvfalletär mycket omfattande. Som exempel kan

nämnas enbart det sk maskindirektivet beräknas avsätta närmareatt 350

standarder. I de europeiska standardiseringsorganisationerna är nationella

såvälstandardiseringsorgan i EG EFTA länder medlemmar. Försom
svensk Standardiseringskommissionendel är i Sverige SIS Sverigesoch

elektriska kommission medlemmar.

Att de svenska standardiseringsorganen kan delta fullvärdigasom
medlemmar innebär de möjlighet till klart inflytandeatt i standar-ettges

gårdiseringsarbetet. såDet europeiska standardiseringsarbetet till EGatt
CEN/CENELECoch El-FA uppdrar ETSIeller fram europeiskaatt ta

påstandarder grundval de förslag till direktiv föreligger.100 Där-av a som
påtarefter tillsätts arbetsgrupper varvid det vanligtvis är landdet sigsom

också får hållaordförandeskapet påtarsekretariat. Den sig attsom som
hålla sekretariat oftast möjligheter till särskilt inflytande eftersomettges
detta fram de grundläggande förslagen Sverigetar till standarder. har f n

fåtalendast sekretariat. Flest harett Västtyskland.

Arbetet i standardiseringsgrupper stårbekostas enl principen ochatt var en
för erhållessina utgifter. CEN/CENELEC avtal med EG och EFT Agenom
bidrag till sin verksamhet med i princip kostnaden.50 % Resterandeav

frånkommer medlemsorganisationema.

kommittéerDe arbetar fram förslag till standarder är i princip öppnasom
dvs så fårvarje organisation önskar delta i arbetet sitt landssom genom
nationella standardiseringsorgan. Sedan förslag till standardett framtagits

påsänds det remiss till deut nationella standardiseringsorganen i Europa.
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Dessa hör i sin berörda gårorganisationer, myndighetertur Därefterm
förslaget till slutlig omröstning ide europeiska standardiseringsorganisa-

tionema.

D lill.. H

En standard är principiellt frivillig överenskommelse,sett fram itasen som
samverkan mellan olika intressenter. Ursprungligen har standardisering

tillkommit för tillgodose näringslivets behov. Standardiseringensatt bety-
årdelse har under ökat för myndigheter och andra offentligasenare organ.

påDet beror standarder tidigare nämnts i ökandeatt omfattning kom-som
innehållamit regleratt har betydelse för skydd liv, hälsa och miljö.som av

Standardiseringskommissionen iSverige SIS är ideell förening meden
stadgar fastställda SIS är centralorgan förstaten. standardiseringen iav

ÅttaSverige. fackorgan SISavtal med för standardiserings-svarar genom
fackområden.arbetet inom sina Fackorganen har VD, styrelseresp egen

åttaoch fullmäktige. De fackorganen är Byggstandardiseringen, Metall-

Svenskanormcentralen, Elektriska Kommissionen, Sveriges Mekanstan-

dardisering, Informationstekniska Standardiseringen SIS-Allmännaoch
årsskiftetStandardiseringsgruppen frånde nytillkomna SlS-Kran-samt

och hisskommissionen SIS-Tryckkärlskommissionen.och Medlemsavgifter
från berörda intressenter.tas ut

framhållasI sammanhanget bör det nationella standardiseringsarbetet iatt

de flesta EG och EFT A länder väsentligen ändrat karaktär till följd denav
ökade användningen europeiska standarder. Numera utfärdas rela-texav

få påtivt svenska standarder i sin helhet bygger nationellt utred-som
ningsarbete och nationella bedömningar. utgårFlertalet svenska standarder

från fråneuropeiska standarder CEN/CENELECframtagna ellernumera av
globala standarder framtagna ISO/lEC.av

Sverigel ñnns kommittéeröver 700 och arbetsgrupper iväsentlig gradsom
medverkar i europeisk och global standardisering överföringsamt resul-av

till svensk standard.taten Utan kostnad för standardiseringsorganen ar-
betar fråntotalt över 000 svenska näringsliv,5 förvaltning,experter forsk-
ning, fackliga organisationer och intressenterandra i dessa Kost-grupper.
naderna för dessa medverkan beräknasexperters till omkring milj500
kr/år. Statens del kr/ár.denna kostnad är milj100av ca
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Förutom statsbidrag sker finansieringen standardiseringsorganens verk-av
samhet frånuppdragsmedel statliga myndigheter, forskningsmedel.genom
nordiska fondmedel försäljningsintäkter. Standardiseringsorganensamt

åromsatte 1989 omkring milj kr.120

C|...| lill.. I

I enlighet med den näringslivspolitiska propositionen utgår1989/90:88 det
statliga stödet till standardiseringen dels målrelateratett ochnumera som
dels allmänt målrelateradebidrag.ett Det påbidragetsom 10,4 milj kr som
fördelas SIS används till standardiseringsprojekt rör säkerhet,av som ar-
betsmiljö. konsumentskydd ooh miljöskydd.

Det allmänna bidraget utgör 50 % vad näringslivet, kommuner, lands-av
ting. affärsverk och statliga myndigheter med uppdragsfinansierad verk-
samhet påberäknas standardiseringen årsatsa bidraget ut-samma som
går, dock kr/århögst årsmilj i30 1989 penningvärde. Näringslivets och de
andra intressentemas prioriteringar användningenstyr medlen.av

Behovet facklig insyn och medverkan i standardiseringen har ökatav under
år i och med det accelererande västeuropeiska integrationsarbetetsenare

och den därmed sammanhängande modellen innebär arbetar-som a
skyddsstyrelsen iökad utsträckning hänvisar till standarder isitt föreskrifts-
arbete. De europeiska standardiseringsorganens CEN CENELECoch ge-
neralförsamlingar har rekommenderat sina påmedlemsländer nationellatt
nivå främja fackföreningsrörelsens deltagande i standardiseringsarbetet.

Iden näringslivspolitiska propositionen departementschefentog fack-upp
liga representanters medverkan istandardiseringsarbetet. Han aviserade

statlig utredares förslag resebidrag till fackligaen Den-representanter.om
språksvårigheterfann att kan hindra fackligane representanters del-

tagande i internationellt standardiseringsarbete. Utredaren föreslog därför
de katt MBL-medlen skulle kunna anspråkitas för informations-s och

utbildningsinsatser ianslutning till standardiseringen. Regeringen har efter
det närlngslivspropositionen lagts fram föreskrivet arbetsmiljöfondenatt ska
bidra med milj kr5 stöd till de fackliga organisationernassom deltagande i
internationellt standardiseringsarbete på arbetsmiljöområdet.



också Kon-konstaterasnäringslivspolitiska propositionen attdenI
sinaarbetarskyddsstyrelsen har nyckelroller inomsumentverket och ar-

Konsumentråd Arbetsmiljörådbetsområden. bör därför inrät-Särskilda och

Rådensråd ingå SIS syfte skallbör i styrelse.Ordföranden idessatas.
deltagande i standar-och arbetstagarnasstärka konsumenternasattvara

medvetenheten konsument- ochhöjadiseringsverksamheten samt om
arbetsmiljöfrågomas standardiseringarbetet. Verk-idet tekniskabetydelse

två år.utvärderas efterbörsamheten

Konsumentverket och arbetar-Fladen sammansättning.bredska ha en
Övrigarådens sammansättning.lämna förslag tillskyddsstyrelsen ska upp-

målrelateraderåden användning detplaner förär utarbetagifter för att av
är välarbetstagarintressenakonsument- ,ochbidraget, till att represen-se

brukarkravinformationstandardiseringsprojekt, samtterade iolika omge
råden med sek-SIS skall förseinternationellt samarbete.idelta

målrelaterade bidra-detanvändningenNär det gällerretariatsresurser. av
arbe-råden kan nämnasI sammanhanget attväsentlig roll.spelarget en

kommittéer ochänär engagerad i 200tarskyddsstyrelsen f grupper.mern
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med hjälp inresin normeringEG byggavaldeEtt skäl till attatt avupp
mång-EG under detuppenbartstandardermarknadsdirektiv och attvar

modellen, förutsatteursprungligaåriga enligt denmed direktivarbetet som
förmåsvårt medlemsländernashade mycketi besluten, attenighet rege-

avstådärmedförslag ochstödjamyndigheterringar och att gemensamma
således EG 100från stället valdenationella särkrav. l atträtten till genom

majoritetsbe-fastslå säkerhetskravengrundläggandedirektiv det genoma
överlåta till standar-speciñkationemamed de tekniskaarbetetslut och

har itill sin Härigenomär privaträttsligadiseringsorganen, natur. mansom
regeringar ochmedlemsländernasmöjligheten förpraktiken minskat myn-
regelmassa.utvecklingendigheter bromsa motatt en gemensam

.nros||.| 1.

innehålla bedömningareuropastandarderna inteprincip skalll egna av
idirek-nämnts läggas fastsäkerhetsmässig Dessa skall i ställetart. som

svårt göra entydiga tolkningarhar det dock visat sigtiven. l praktiken att av
klar tendens standar-säkerhetskraven i direktiv. Det finns attm a o en



diseringsarbetet ocksåi praktiken kommer omfatta bedömningaratt av
säkerhetsmässig Härav följerart. självfallet det europeiskaatt standar-

fårdiseringsarbetet allt större betydelse för arbetsmarknadens parter samt
konsumentföreträdare m

INNEBÃR FÖR AFlBETSMlLJÖ-v. VAD DEN METODENNYA

ARBETET l SVERIGE

B . .|..".

l redovisning utgiven utrikesdepartementets handelsavdelningen 1989av
sägs regeringsmålsättningarföljande för arbetsmiljöfrågorna ideta om
europeiska integrationsarbetet.

EGs pådirektivarbete arbetsmiljöområdet bör följas och analyserasnoga
från svensk sida. När det gäller det produktrelaterade direktivarbetet enligt
artikel A bör så långt100 svenska föreskrifter möjligt samordnas medsom

såEG-direktivmotsvarande tekniska handelshinderatt undviks. En förut-
sättning är reglerna bedömsatt tillfredsställande hälso- och säker-vara ur

Frånhetssynpunkt. svensk sida påbör härvid olika sätt söka bidra tillman
de påregler EG-nivåatt fastställs uppfyller tillfredsställande krav-som en

nivå.

Den ökade betydelse utarbetandet europeiska standarder för inomav ra-
för EGs harmoniseringsarbete enligt "the approach"men motiverar ettnew

aktivt svenskt deltagande i detta arbete. Det är angeläget arbetar-att
skyddsstyrelsen iökad utsträckning medverkar ieuropeiskt standar-
diseringsarbete betydelse arbetsmiljösynpunkt. ocksåDet är viktigtav ur

arbetsmarknadensatt förbättradeparter påverkamöjligheter sådantattges
standardiseringsarbete.

Det bör eftersträvas informationatt lösningar/ståndpunktersvenska påom
områden omfattas EGs direktivarbete framförs till berördasom EG-av
institutioner framför allt kommissionen såi tidigt skedeett möjligt viasom
de olika kanaler formella och informella står till målsätt-buds. Ensom- -
ning bör härvidlag sökaatt svenskavara positionerenas om gemensamma
så likartadeatt budskap svenska intressen frågai viss kan förasom en
fram flera olika kanaler. Härigenom ökar möjligheternagenom svenskaatt

fårsynpunkter genomslagskraft. Bl bakgrundmot det intressea av som
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arbetsmiljöarbete, är det värde-EG-kommissionen har visat för svenskt

påsvenska lösningar/erfarenheterinformation även framförsfullt att om
föremålområden EG.är för harmoniseringsarbete inomännu intesom

frågorfrån EGs gällersvensk sida följa arbete i med-Vidare bör somman
Även påsamrådtill och med arbetstagare.bestämmande, och information

områden svenskaEG-kommissionen visat intresse förgällerdessa att

från sida i lämpliga fora bör föra framoch svenskerfarenheter, att man - -
och erfarenheter tillämpningeninformation svenska bestämmelser avom

dessa.av

arbetslivsområdetpå även tillva-EG arbetsmiljö- och börI samband med

inom utbildning,möjligheter till informations- och erfarenhetsutbyteratas

exempelvis inom förforsknings- och utvecklingsverksamhet ramen ge--
i maj anordnades beträffandeseminarier den 1989typmensamma av som

stålindustrin.arbetsmiljön inom

medbestämmandefrågorna utgör viktiga inslag ikommis-Arbetsmiljö- och

den sociala dimensionen denför förverkligandetsionens avavprogram
målsättning socialaär aktivt bidra till denmarknaden. En svensk attinre att

europeiska integrationsarbetet.dimensionen ökad tyngd i detges

ungefär likartade uttalandenmotsvarande redovisningl 1990 menges
ståndpunkttagandet direktiv är inte lika klart.till artikel 100 a

ll lll l

Från arbetsmarknadens innebär deninflytandesynpunkt särskilt för parter

påtagliga särskilt europeiska länder vilkaordningen förändringar i denya
Sverigeliksom haft utvecklat partsinflytande. Det traditionella partsinfly-ett

tandet i svenska verksstyrelser kommer minska tekniskaatt attt ex genom
kravnivåer läggs direktiv och europeiska standarder.fast 100genom soma
Påverkan på förslag till direktiv svenska myndigheter inom100 a ges ra-

Detta inkluderar överläggningar medför EFTA samarbetet. arbetemen
EG notifiering föreskriftsförslag.berörda inom ochexpertgrupper av nya

kravnivåernaEG slutligenDet är dock bestämmer idirektiven. Ar-som
såvälbetsmarknadens möjligheter framförahar sina synpunkterparter att

EFTA EG. EGvia direkt till Innan fattar beslut arbetsmiljödirektivsom om
enl artikel 100 och sker konsultationer med118 den europeiska fack-a a,



påEUTCföreningsorganisationen med motsvarighet arbetsgivarsidan

UNlCE. De svenska är fullvärdiga medlemmar i organisation.parterna resp

kommittésker EGsinflytandet främst ekonomiska och sociala ochgenom
rådgivande arbetsmiljökommittén. Däremot harden det europeiska fack-

EUTCföreningsorganet varit missnöjt med inflytandet istandardiseringsar-

betet. Man har därför bildat särskilt institut knutet till EUTC har tillett som
uppgift bevaka standardiseringarbetet. De svenska myndigheterna haratt

via deltagande i europeiska standardiseringsgrupper och via EFTAs ex-
regelmässigt överlägger EGmed under tillkomstarbetetpertgrupper, som

ståndpunkter.med 100 direktiv, möjligheter framföra svenska Hurattnya a
från fråga fråga.svenskt inflytande kan bli varierar självfallet tillstort ett

Erfarenhetsmässigt kan sägas tidigt oftastatt ett gottengagemang ger
EGresultat. Innan utarbetat till direktiv ärbindande utkastett mer man

för skyddsnivåer.öppenoftast för synpunkter säkerställa bra När för-att

slag till k föreskrifter däremot närmar sig fastställelse100 sk finals a
påverkningsmöjlighetemaversions EGär för icke medlemmars myndighe-

betydligt mindre.ter

Övergången ocksåtill teknisk reglering EN standarder innebär attgenom
de nationella föreskrivande myndigheterna och arbetsmarknadens parter
såväl på nivå måsteeuropeisk nationell bredd i sinha bevak-storsom en

fåning för kunna information och därmed inflytande. Det effektivasteatt
påverka åtarsättet utvecklingen är nämnts svenska sigatt som om organ

hållaordförandeskap och sekretariat för standardiseringsgrupp. Näratt en
CEN/CENELEC skickar förslag till standarder för omröstning blandut nya

påverkanmedlemsländerna är däremot förutsättningarna för betydligt för-

CEN/CENELECsvagade. Enligt reglerna i är de nationella medlemmarna

låtaskyldiga harmoniserad europastandard bli nationellattnumera en
såstandard även landet röstat förslaget. Detta tillämpas fn iemot attom

ändåden svenska standarden awikelser följertas svenska för-som av
fårfattningar. En svensk standard inte strida gällande svensk rätt.mot

Ett närmare EGsamarbete med förutsätter dock säkerligen har-att
fårmoniserade europeiska standarder rättsverkningar i Sverigesamma

i EG. dåDe föreskrivande myndigheterna blir i praktiken bundnasom av
säkerhetsnivåden specificerats istandarden. De föreskrivandesom myn-

digheterna mångautgör samtidigt bara intressenter idet europeiskaen av
standardiseringsarbetet. Till saken hör berörda föreskrivandeatt myn-
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digheter och arbetsmarknadens redan idag utgör minoritet istan-parter en
på nivå. fårdardiseringsorganet nationell Det oklart tanses som om ex en

svensk myndighet med vetorätt kräva Sverigekan röstar för-att emot ett
Frågan någotslag till europastandard eller. har varit aktuell i fall aldrigmen

påställts sin spets.

framgår förhållandenAv det sagda de nationella under allaatt parterna
fåkommer försvagad ställning idet arbetsmiljöarbete beröratt en som

många ifrågasätterprodukter. Dessutom är det svenskasom om myn-
någonsin fådigheter och kommer ekonomiska och personellaparter att

påverkaför tillräckligt aktivt kunna det europeiskaatt standar-resurser
diseringsarbete blir bundnasom av.

påverkningsmöjlighe-För EGs §arbete med minimidirektiv enligt är118 a
annorlunda. 118 direktiv syftar nämnts till säkerställa braterna attsom en

arbetsmiljö EGsi samtliga medlemsländer. Ett huvudsyftena är attav ge-
fårminimidirektiven undvika sk social dumping dvs inteattnom man an-

dåligvända arbetsmiljö konkurrensmedel mellan medlemsnationerna.som

pål detta arbete används enbart minimidirektiv. Tanken kompletteraatt

minimidirektiv med europastandarder ha givits EG.anses numera upp av

fårEftersom kraven iminimidirektiven inte underskridas med-av
lemsländerna, väl överskridas, finns det i praktiken öppenhetstormen en
från från utomstående.EGs sida direktorat V synpunkteratt ta emot

årSverige EGhar sedan överenskommelse med samarbete1984 en om
arbetsmiljöområdet. årligainom Grunden äri detta samarbete överlägg-

åningar mellan direktorat V sidan och arbetsmarknadsdepartementet,ena
ASS å årligaoch Arbetsmiljöfonden den andra. Wd de överläggningarna

året. åretläggs samarbetet fast för det kommande Under sker sedan sam-
på expertnivåarbete myndigheter. forskningsorgan.tex

får framgångsrikt.Samarbetsavtalet sägas ha varit Det har lett till färde-ett
fullt informations- och erfarenhetsutbyte. Flera direktiv eller direktivförslag t

rörande arbete vid bildskärm, har varit starkt influerade svenskex av reg-
området. frånlering och forskning Omväntinom har svensk sida givet-

ocksåvis kunnat dra EGs Sevesodirektivetdirektiv det knytta tav ex s om
storolyckor, underlag för svenskt föreskriftsarbete.gettsom



Eftersom med minimidirektiv visat sig fungerasystemet relativt väl och

större bidrag utvecklingenlämnas till bättre arbetsmiljö EGi än vadav en
många från början finns starka skäl Sverigeför utvecklatrott, att sam-

EG.verkan med direktorat V inr

m." EG. 7l H ll .m H

Det kan diskuteras hur del produkter används inom arbetsmil-stor av som
jöområdet åtnjutaEGsomfattas inre marknad dvs ska fri cirkula-som av

Somtion. kommer belysas ska är lagligen tillverkadeattsenare varor som
och saluförda i land, ännu inte omfattas harmoniserandeett men som av

åtnjutadirektiv, i princip cirkulation iövriga länder. Denna Cassissk de

Dijon princip gäller dock inte produkter för vilka det finns harmoniserade

bestämmelser, dvs produkter där det finns skyddsintressen för män-a
niskors liv hälsa.och För den fria cirkulationsprincipen ska gälla föratt

sådana produkter fordras de omfattas direktiv. Begagnadeatt ett 100av a
arbetsmiljöområdetprodukter inom och inte uppfyller villkoren enligtsom

direktiv100 torde inte heller omfattas den fria cirkulationsprincipen.a av
Det torde gälla produkter i och för sig tillverkats i enlighetsamma om som
med 100 direktiv byggts i större anläggningar. Omett t etta men som ex
enkelt tryckkärl tillverkas enligt tryckkärlsdirektivet byggs ihop medsom
andra komponenter till maskin, där funktionsförutsättningama ändratsen ny
väsentligt, behöver den fria cirkulationsprincipen gälla.inte

EGs direktiv reglerar heller inte100 villkoren för bruk maskiner. Deta av
står fortfarande fritt för nationella myndigheter sätta villkor föratt upp un-
derhåll påliksom krav högsta föroreningshalter i luften,etc vatten osv.
Rent teoretiskt kan tänka sig EG självt minimidirektivatt ettman genom
enligt ställer villkor118 för sundhet och säkerhet för arbetsplatsen, ta upp

iform gränsvärde för kemiska ämnen, i praktiken omöjliggörettex av som
användande maskiner i och för sig uppfyller direktivet100av som a om

På åtminstonemaskiner, det sk maskindirektivet. ärmotsvarande sätt det

ingetformellt hindrar nationella myndigheter fattar beslutattsom om un-
derhålls- och besiktningskravs gränsvärden i praktiken göretc attsom

måstesäkerhetskraven för produkter sättas högre än enligt 100 Förut-a.
sättningen år självfallet kan styrkaatt det uteslutande skettattman av
skyddsskäl.
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ovanståendeHelt vid sidan diskussion kan sägas kunden alltid harattav
ocksårätt. Det gäller inte bara enskilda företag köperutanpersoner som

stårprodukter. l praktiken innebär det det privata beställare fritt ställaatt att

strängare krav vid upphandling arbetsmiljöprodukter än vad följerav som
EGs Offentligadirektiv. torde däremot bli skyldiga följa100 attav a organ

EGs direktiv offentlig upphandling och därför i princip skyldiga godtaattom
fårprodukter uppfyller kraven iett artikel direktiv. Rättsläget100som a

dock oklart.anses som

g H .. .. ...r

Det finns heller privat uppköpare arbets-ingenting förbjuder ensom av
miljöprodukter med sina anställdaträffa kollektivavtalatt attom man en-

något några hållerdast skall köpa produkter i eller avseenden hög-som
krav än EGs inre marknadsdirektiv. De här nämnda vägarna öppnarre

påmöjligheter arbetsmarknaden bedriva ambitiöstden privataatt ett mer
områden berörs EGsnationellt arbetsmiljöarbete även inom 100som av a

direktiv. komplicerat förfarande än vadMen detta förutsätter ett sommer
författningsarbetehittills gällt när i arbetarskyddsstyrelsensparterna t ex

detaljrikt i det nationella föreskriftsar-kunnat bevaka sina intressen relativt

betet.

Om intressebevakning i de nationella föreskrivandevid sidanman av myn-
alltså utarbeta funktionsinriktadedigheterna, fortfarande fritt kan reg-som

säkerhetsnivåerpå underhålller, krav politik för högre änvill drivaetc, en
vad EGs förinre marknadsdirektiv medger, förutsätter det att parterna var
sig eller för bedömningar vadtillsammans skapar relevanta underlag av

svårligenverkligen innebär bättre arbetsmiljö. Annars kansom manen
påverkaavtal de lokala organisationernas inköp.genom

Om EES upphandlande offentliga i Sverige bliravtal innebärett att organ
skyldiga godta produkter uppfyller direktiv, kan detta in-100att som a

nivåskillnadernebära risker för iarbetsmiljöstandard mellan offentlig och

påprivat sektor. Med tanke fackföreningar inom den offentliga sektornatt
pådrivande arbetsmiljökvalitén påvarit starkt för höja vissa produkter,att

uppståbildskärmar, kan tänka sig konfliktytor kantex iframtiden.attman
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myndigheter upprättar frivil-ingenting förbjuder nationellaDet finns attsom
där myndighetsföreskrifter kartläggerliga provningssystem utanman ar-

produkter. Det blir i stället lokaltbetsmiljöegenskaperna hos olika parterna

får vilka produkter har de bästa arbetsmiljöegenskaper-bedöma somsom
på sådant frivilligt dendärför bör köpas in. Ett exempel äroch systernna

på Sys-bildskärmsprovning MPFl regeringens uppdrag administrerar.som
samråd be-är tillkommit i med arbetsmarknadens och andrapartertemet

Systemet för-har den information ställs tillrörda intressenter. somgenom
högstrålandearbetsmarknadens lett till k bildskär-fogande för parter att s

dåligaterminaler med ergonomiska egenskaper praktisktoch tagetmar
från den svenska marknaden.försvunnit

Earlyi. ...H

direktiv utfärdas enligt de regler användes föreFör vissa äldre som som
vidartiklarna och är strävandena uppenbaratillkomsten 100 118 atta aav

dennaEGs revisioner söka dem till det normeringssystemet. lanpassa nya
framhållits vållat Sverigedirektiv, finns redan flera up-som somgrupp av

märkningpenbara problem direktivet asbest liksom regler förtex avom
kemikalier m m.

påSverige tidigt stadiumVid EGs kommande revisioner är det viktigt för
påsynpunkter sätt och inte minstframför sina och tydligtargument ett ge-

försla-nordisk- och EFTA samverkan söker bred uppslutning kringnom
detta anpassningSärskilt viktigt är självfallet när omarbetningengen. avser

till artikel 100 a.

CASSIS DIJONVI. DE CdD-PRINCIPEN

innehållerRomfördraget importrestriktionerArt 30 förbud kvantitativamot
åtgärderoch med motsvarande verkan.

Sådana åtgärder får såvidaförbud EG,inte finnas inom inte un-resp en
dantagssituation är för handen.

på frånCassis de Dijon-principen bygger rättsfall där domstolen1979,ett

tillämpade just nyssnämnda bestämmelser.



Fiättsfallet rörde import till Västtyskland i Frankrike tillverkad Iikör.av en
Importen stoppades eftersom de tyska reglerna föreskrev dylika dryckeratt

påinte tick marknadsföras i Tyskland, de höllinte minimialkoholhaltom en
uppgårAlkoholhalten i Cassis25 96. de Dijon till 17 %.ca

frånEG-domstolenlmportören klagade och vilken yttrande inhämtades- -
åtgärdkonstaterade fastställandet minimialkoholhalt utgjordeatt av en en

med motsvarande verkan kvantitativa importrestriktioner enligt i30artsom
någotFtom-traktaten och det inte fanns behjärtansvärt skäl berät-att som

tigade densamma.

ocksåDet finns antal andra rättsfall betydelse för tillämpningenett stort av
artikel En CdC30. svensk utredning principen och hur den skulleav om

tillämpas EESkunna i samarbete kommer läggas fram inom kort.ett att

Grovt CdDinnebär principensett är lagligen tillverkad ochatt en vara som
fåmarknadsförd i medlemsland, skall fritt importeras och säljasett i andra

såvidamedlemsländer, inte k mandatory requirements eller grunders som
tillåterär i Rom-traktaten särskilda handelsrestriktioner.upptagna 36art

Detta innebär är tillverkade i enlighet med tekniska eller and-att varor som
från måstekrav skiljer sig de i importlandet dettaaccepterasra som av

såvida inte importlandetland kan anföra godtagbart skäl förett motsatsen.
åtgärderbörDet uppmärksammas med motsvarande verkan", innefat-att

också bestämmelser totalförbud för viss och bestämmelsertar om en vara
får säljas brukas.hur eller Det är de faktiska effekternavaror m a o som

på områdenprövas. Denna regel gäller ännu inte är harmoniserade.som

uppstår påHandelshinder grund olikheter i nationell lagstiftning ärsom av
tillåtenbara

reglerna är nödvändiga, dvs lämpliga och inte överdrivna, för till-attom-
godose mandatory requirements hälsa, konsumentskydd, miljöskydd,

skydd för arbetsmiljön. hinder konkurrensbegränsningar,mot etc, och

reglerna tjänar syfte idet allmänna intressetett är tvingandeom som-
frånför rättfärdiga undantagatt grundläggandeett regel ifördraget,nog en

såsom den fria rörligheten ochav varor.
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uppnås.sådant dvs utgörsyfte skallförväsentligareglerna är att ettom-
gångpå minst hindrar handeln.demedlen ochIämpligastede somsamma

ömsesidiga erkännandemedlemsstaternasutgöraPrincipen kan sägas av
utformning. inspektionsammansättning,tillverkning,olika regler tom ex
på lagar ochbara nationellatillämplig inteprovning. Denoch varaanses

på administrativa förfaranden.andraförordningar ävenutan

påCdD princip inte är tillämpliginämntsinskränkning är attviktigEn som
områdena.harmoniseradede

kommis-också b enligt vilkennämna 100viktigt artsammanhanget är attI
natio-medlemsstaternasinventeringskall företaundersionen, 1992, aven

underfallerprocedurer artoch administrativaförordningarnella lagar, som
bestämmelsen.sammanjämkade enligt denblivitinteoch ännu100 soma

måste erkännasi medlemsstatRådet reglersedan beslutakan att somen
medlemsstat.med regler ienlikvärdiga annan

a.H EEE-.Inlc .lrIH H

åt-cirkulationrörande friRomfördragetiparagraf 2Enligt 9art varor,av
den harEG-varor,från landtredje statusnjuter omsomsammaen vara

medlemsland.iifri cirkulation ettsatts

från importerats tillSverige harsåledesinnebär texDetta att somen vara
fårockså tillträde tillfrittcirkulation därifriVästtyskland och sattstex

medlemsländer.marknaden i andra

A-konventioneni EFT ochromfördraget finnsBestämmelser motsvararsom
frihandelsavtalen.

||.|..ja,all.HC.|C....

få nå-CdD-principen kanhuruvidamycket och längediskuteratsDet har
handelshinderarbetsmiljöpolitiken. Eftersomsvenskabetydelse för p ggon

tillåten beträffan-arbetsmiljön utomskydd förär tilllagstiftningnationella
något Gränslandetpraktiskt problem.borde det intedirektivde 100 varaa

Enär dock flytande.och andra produkterarbetsmiljöproduktermellan vara
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i land betraktasett ofarlig och därför bör fri cirkulation enligtsom som ges
CdD-principen åtminstonekan iett land uppfattasannat presumtivtsom
farlig. En kan i land ha relativt användningett inom arbetsmiljö-storvara
sektorn medan den för majoriteten europeiska länder betraktasav som
vilken ocksåprodukt helst. Det kan gälla arbetsmiljöproduktersom som

på starka grunder befarar ha arbetsmiljökonsekvenser där detman men
saknas fullgott vetenskapligt underlag. Detta gäller inte minst för ämnen

långsiktigt kan farliga vissa lösningsmedelt ochsom vara ex: ev can-v,
ämnen. Det finns därför skäl inta viss försiktighetatt vid be-cerogena en

CdDs pådömning Måhändaeventuella inverkan arbetsmiljön. kan tolk-av
uppståningstvister där frånfara ofarligparten anser en vara ar-

åberoparbetsmiljösynpunkt och därför CdD principen medan parten annan
nationell arbetsmiljömyndighettex bedömer den riskfull och därfören som

inför begränsningar. Förbud fårstrider CdD-principenmot emellertidsom
inte godtyckliga eller utgöra förtäckta handelshinder.vara

;

Om överenskommelse träffas mellan EG och El-l A europeisktetten om
samarbetsområde,ekonomiskt kommer CdD prinicpen är centralsom av

,J5:", betydelse för den ocksåfria varucirkulationen tillämpas inom EESatt
European Economic Space kan troligtvis vänta sig den utvecklingattman

. praxis CdD-principenrörande ocksåsker i EG domstolen kommerav som
påverka våra möjligheteratt bedöma vilka produkteratt harsom ar-

betsmiljörisker eller inte.

MYNDIGHETSGODKÃNNANDEVII. PRÖVNING. KONTROLL,

OCH CERTIFIERING

frågorNär diskuterar provning och kontroll är det viktigt skiljaattman om
mellan

produktkrav hur produkten, utrustningen skalletc utformadvaran, vara-
och vilka egenskaper eller funktioner den skall ha

provning undersökning hur produkten är utformadetc utmynnaretc-
i rapporten

kontroll jämförelse med gällande krav kravuppfyllelse inte,eller-
positivt utfall kan verifieras med bevis överensstäm-om
melse



skiljaockså mellanbörMan

sågår detillrätt atttillverkningsprocessenkontrolltillverkningskontroll att-
från produkt typ-denskiljer sigmisstaginte somprodukternafärdiga av

godkänts

ikonstruktionenändrartillverkarenintekontroll atttypefterkontroll av-
från produktdenskiljer sigprodukternafärdigadesådant avseende att

typgodkäntssom

påfår finnasprodukterdebarakontroll attmarknadskontroll somav-
inteprodukterkontroll attinnefattasDäri somdär.finnsmarknaden ava

ändå släpptshar utkontrolleratsalls har

förslit-intei brukprodukterkontroll attkontroll genomåterkommande av-
farligablivitharning etc

ingår celtifieringssystem.ofta ietttypefterkontrollochlillverkningskontroll
medprodukterkontroll över attskäl hanaturligavillCertitieringsorganet av

säkra.ärmärkedess

normalthandhasochföruppgiftprimärt staten avMarknadskontroll är en
måsteobligatorisk statenkontroll görsmån återkommande sel denstaten.

pågöraskontrollkanAnnarstillgänglig.finnskontrollorganisationtill att en
utrustningenegenintresse attharbrukarna ettgrund. eftersomfrivillig av

är säker.

rättsreglerifastställer statenmyndighetsgodkännandemedl ett system
myndighetkontrolleraspå skallproduktenoch krav att enproduktkrav av

godkännandeansökanpå Envägnar.statenseller omannat organav
ioffentligrättslig ordning.provasges som

myndighetenföreskrivandefastställer densvenska som re-det systemetl
ochskall ske,hur provningenidetalj,ävenproduktkrav somgel vem

ärRiksprovplatserFlPP.riksprovplatsellermyndighetengodkännaskall
nämnasexempel kanSomregler.särskildaenligtregeringenutsedda av

SP, StatensprovnlngsanstaltSA, StatensanläggningsprovningStatens
ärför dettaKarakteristiskt systemSEMKO.SMP ochmaskinprovningar

önskemålet samordningmedmotiverasmonopolställningen. Denna avom
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provningsresurser, säkrad kompetens och opartiskhet, och provningatt ska
kunna erbjudas påi hela landet mångagodtagbara villkor l fall före-m m.

återkommandekommer FlPP för kontroll bilar,tex personhissar, trak-av
återkommandeDentorer kontrollen berörs inte EGs inre marknad.m m. av

EGs återfinnspolitik för provning och kontroll i dokumentet GlobalA
Approach certification GAto and testing En påhelhetssyn certifiering och
provning. GA kan sägas utgöra komplement till Theett New Approach,
eller andra förett förverkligandesteg den inre marknaden.av

För k 100 direktivett produkter betyder det rättsregleratt gäl-s a om som
ler endast dess väsentliga säkerhetskrav essential safety requirements".

övrigtl hänvisas till behållerstandarder. Dessa standarder sin karaktär av
frivilliga fåröverenskommelser, rättsverkan enligt direktiven deattmen

uppfylla de allmänna säkerhetskraven.presumeras

innehållerdirektiv100 vidare regler . Att di-a om
rektivets krav är uppfyllda skall tillverkaren eller importören visa genom
CE-märkning. EGsDvs officiella märke visar produktatt motsvararsom en

såuppställda säkerhetskrav. l utsträckning möjligtstor skall, närsom pro-
dukten är tillverkad enligt standard, k tillåtas. EGss

påmodell för provning områdetoch kontroll det obligatoriska dvs direktiven
påartikel 100 bygger myndighetsgodkännandeatt normalt inte skall ske.a

När tredjepartskontroll krävs, används oertifieringsmodellen.

Kontrollproceduren såledesligger iväsentliga avseenden utanför det of-
området.fentligrättsliga Certifleringsorganet pågodkänner inte statens

vägnar intygarutan vissa kravatt i detta fall är ärstatenssom upp-- -
Certifleringsorganfyllda. behöver inte och är normalt inte myndigheter.vara

Besluten kan därför regel inte överklagas. Deras kompetens och ob-som
måstejektivitet dock prövas, eftersom förtroendet för deras verksamhet är

central betydelse. Detta regleras kommer belysas iav attsom senare
standardserien EN 45 000. lillverkaren/imponören själv för attsvarar pro-
dukten är provad och kontrollerad gentemot standarden, där konstruk-
tionskraven ställs. För säkerställa dettaatt kan tillverkaren eller certiñe-
ringsorganet hjälp utomståendeta ellereget laboratorium är ack-av som



Sådan nationellaackrediteringi ENrediterat enligt krav 000.45 genom
GlobalEG iThe Approach.understöds uttryckligenackrediteringsorgan av

GA betydande fördelar. De produkter tillverkasFör tillverkare innebär som
måste EGs direktiv enligtuppfylla de väsentliga kraven i 100t ex a men

Omstandarder hänvisas till. följer har-nödvändigtvis deinte som man en
vid tillverkningen innebär det förenklademoniserad EN standard proce-

måstel fallför conformity tillverkardeklaration.durer annatassessment t ex
allmänt kontrollorgan bedömer produk-produkten kontrolleras ett somav

säkerhetskrav och utfärdar certifikat gällerdirekt väsentligaten mot som
utomståendeEG. certifieringsorganinom hela l vissa fall krävs dock att

Det kan krävas tillverkaren skall hadeltar i kontrollprooeduren. t att ettex
som ocksåsådantär certifierat Det kan krä-kvalitetssystem ettav organ.

typgodkännande certiüeringsorgan.ettavvas

påGA iEn grundläggande princip för är kravet förhandskontroll görli-att
mån begränsas. l stället i GA angivits följande alter-skall hargaste att

ifråga uppfyllernativa sätt bör komma för verifiera produkt ställdaattatt en
krav:

Certifikata och märkning certilieringsorganav
frånb Provningsresultat kompetenta laboratorier

c Försäkran överensstämmelse utfärdad tillverkaren eller hansom av
igemenskapen; krav övervakning föreskrivas isam-kanagent om

manhanget

d för vidimeringAndra former kan finnas angivna idirektivet isom un-
pådantagsfall krav förhandsgodkännande.

Vid utformningen kontrollstrukturen skall följande faktorer i beak-tasav
tande:

graden farlighet hos produktenav-
kontrollområdets infrastruktur-

påegenskaperna produktens tillverkningsserie.-

Inblandningen offentlig administration skall endast omfatta nödvändigaav
fall. Detta betyder:



tillverkarna självaatt skall kunna välja verifikationsform erbjudnaav-
alternativ ivälberättigadeutom undantagsfall,

myndigheternaatt normalt inte skall sig i kontroll- och veri-engagera-
fikationsverksamheten,

för åvilaratt dennaansvaret verksamhet i stället oberoende organ-
utsedda och kungjorda medlemsstaterna eller ack-av organ som
rediterats enligt pånationella ordningar eller sätt utpekatsannat som
kompetenta medlemsstaterna.av

H H

De får/skalloertifleringsorgan delta kontrollprooedurernai skall utsessom
medlemsländerna och notifieras EG-kommissionentill "notifieclav

huvudfrågabodies". En Globali The Approach är hur dessa organs
kompetens skall Medlemsländernagaranteras. skall kunna visa dessaatt

fortlöpande uppfyller kraven ivissa standarder i EN 000-serien45organ

se nedan. Ett sätt göra dettaatt är ackreditera dematt och EG stöder
uttryckligen nationella ackrediteringssystem även för certifieringsorgan.

EG förordar åtskillnadklaratt görs mellan myndigheters beslutsfattandeen
frånoch intyganden Notified Bodies.

S k myndighetscertifiering, dvs myndighet godkänneratt produkten ären
otillåten.dock inte Om myndighet måsteanmäls Notified Body densom

dock uppfylla kvalitetskrav påenl EN 000 ställs45 andrasamma som cer-
tifieringsorgan.

Reglerna procedurerna för "oonformity assessment" kommer ifortsätt-om
ningen byggas utgångspunktatt med ivissa grundformer modules"upp

EG-rådet kommer fastställa åratt i efter förslag i dokumentetsom senare
"The Global Approach".om

Som framgåtthar det tidigare bygger EG-systemet på of-av att
fentligrättsliga godkännanden inte skall krävas. l stället drar lagstiftningen

vissa där tredjepartskontroll utövas certifieringsorgan,upp ramar, av vars
kompetens staten garanterar verkar i privaträttsliga for-men som annars
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stårpå under kontrollmarknad,De erbjuder tjänster men somsomenmer.
något oertitieringsorgan.monopol förinte medger

från år EFFA beslutat införaharTammerforskonventionen 1988sk ettI den
provningsprotokollinnebärobligatoriska sektorninom den attsystem som

överensstämmelse förfrån bevislaboratorier ochackrediterade pro-om
laboratorier ellerMedverkandeiövriga EFTA länder.dukter ska godkännas

på lista i enlighet med kon-förtecknas varje landskallandra enavorgan
stadganden.ventionens

nedanståendeframgårcertifieringackreditering ochSambandet mellan av
skiss

FÖRETAG
produkter 1- cERTFlERNG$°RGNkvalitetssystem29 000- 45 O 131personutbildning 1--

AckrediterarLABORATORIUM . .certmenngsorg.45 om för produkt.
kvalitetssystem-

ââfâfåâr: personalcerliiieringoch

ACKREDITERINGSORGAN
45 002 3-

påEGs certifiering och provningSom är led i helhetssynnämnts ettovan
ocksåDet är nödvändigtförstärka trovärdigheten hos tillverkaren. attatt

provningslaboratorier inspektione-och förtroendet förstärka trovärdigheten
såväl offentligainom den privata den sektorn. Ioch certifieringsorgan som

påCEN/CENELEC kommissionens uppdrag utarbetatdetta syfte har stan-

och för utvärdering dem. Dessadarder för dessa kompetens avorgans
återfinns serien. Serien är ännu inte komplett.iden sk EN 00045

AckredileringsorganAckrediterlngsorganAckrediteringsorgan
SS-EN7 7EN 003ss 45-

BedömningBedömningBedömning
SS EN45002 SS-EN7-

KODUOUOTQNCertilieringsorganLaboratorier
ISO39ISS EN45001 ss-EN ssEN45m:ss-EN 45012Ason-

i PersonalProdukterKalibreringProvning
|I

EN290014SS 0107SSEN 01EN. SSENEN.ISO |$OSS
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påAckreditering innebär formell bekräftelse laboratorium, kon-att etten
trollorgan eller certifieringsorgan bedömningefter tredje uppfyller departav
ställda kraven.

Genom SFSlagen 1989:164 kontroll teknisk provning ochom genom om
mätning finns möjligheter till frivillig ackreditering laboratorier, kontroll-av

Statensoch oertifieringsorgan. mät- och provstyrelse MPR driver ack-

påSystemet såsomrediteringssystemet. är baserat internationella regler

de kommer till uttryck i EN serien.000t 45ex

Även själva ackrediteringen är frivillig och öppen för alla laboratorierom
kan myndigheter föreskriva viss obligatorisk kontroll skall ske vidatt ett
ackrediterat laboratorium eller certifieringsorgan.

områden SåAckreditering sker för den eller de metoder eller sökt för.man
bestårlänge ackrediteringen utförs tillsyn laboratoriet eller certifierings-av

Syftetmed regelbundna intervall. med tillsynen är till deorganet att attse
krav ställts vid ackrediteringen följs.som

pågår på frågorInom EG/El-TA utveckling moten en gemensam syn om
ömsesidiga godtaganden ochprovnings- kontrollresultat.av

tvåEGAckrediteringsorganen inom och EFTA samarbetar inom organisa-

tioner Western Cooperation WELACEuropean Laboratory Accreditation

Calibration Cooperation WECC.och Western European Syftet är atta
verka för bi- multinationellaoch överenskommelser ömsesidigt god-om
kännande varandras ackrediterlngar. En multinationell överenskom-av
melse mellan nationella EGackrediteringsorgan inom och EFTA har redan

kalibreringsområdet. Bådeträffats ingåför WELAC WECCoch kommer att

horisontella element iden europeiska organisationen för testning ochsom
certifiering EOTC.

DEMfi |.|....s.

förhållandevisSverigel har antal föreskrivandeett myndigheterstort

reglerar hur skall säkerställa produkter uppfyller gällande krav.attsom man
Man kan säga produkten skall uppfylla kraven it att svensk stan-ex en
dard, certifierad SIS märkning ellertex den skallatt typ-vara genom
godkännas föremål återkommandeoch/eller för kontroll ettvara genom
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med riksprov-svenskadetSom tidigare nämnts har systemetvisst organ.
inom arbetsmiljösek-kontroll produkteranvänts föri hög gradplatser av

torn.

med dessmyndigheterna partssammansatta sty-de svenskaprincip harl
Mandekontrollordningar ansettfrihet välja derelser haft attstor som

eller kontrollerinternationella standardergodtavarit skyldiginte atthar t ex
kontrollordningar skallOm nationellaländer.utförda iandraoch provningar

hand knutits tillinte har i förstahandelshindrande ellerha ansetts vara
väsentligttillverkare ellerfrågan diskriminerar utländskahuruvida de av-

påsäkerhetsnivåer. kravfrån Som svensktandra länders tviker as-ex
på klassificering ke-grävmaskiner ochslangbrottsventilerbestförbud, av

produkter.miska

Global tvingas svenskaoch ApproachGenom EGs New Approach myn-
regelsystem tilläm-indirekt följa detframtiden direkt ellerdigheter i att som

mellan.EGresultatet förhandlingarEG kan bliinom eller avsom avpas
avsnitt kan vis-EES Som redovisas i tidigarek avtal.och EFTA ettom s

åberopa tillskyddsklausulen iartikelmyndighet 100svenskserligen aen
nationella särkravliv och hälsa, för motiveraför människors attskydd a

måstepå uppenbara skydds-emellertid gällaarbetsmiljöprodukter. Detta
åbero-kanundantagsklausulernadessutom tveksamtintressen. Det är om

direktiv enligtvad ikontrollordningar änför val andra ettsom angespas av
modulerna i Thei sin följer eller fleraartikel och100 tur en ava som

Global Approach.

Sverige,arbetsmarknadens i vadsjälvfalletDet sagda innebär att parter

arbetsmiljöområdet inre mark-omfattas deninomgäller produkter avsom
påverkansmöjligheterfå tidi-kannaden, iframtiden inte som mansamma

då beredningsorgan och ihar i arbetsgrupper och andrahaftgare man
påverka utformningensista hand i arbetarskyddsstyrelsens styrelse kunnat

gånger EGSom görvalet kontrollordningar. tidigare berörts fleraoch enav
åtskillnad Notified Bodies. Demellan myndighetsutövning och k senares

såvälpå kanskall uppfylla krav öppenhet, opartiskhet och of-varaosv
Även myndighetscertifiering inte uttryckligen ärfentliga privata.som om
såEG, EGsförbjuden enligt torde motivuttalanden komma innebäraatt att

på lång awecklas.myndighetsprövning produkter sikt kommer l fort-attav
EGssättningen blir det modulsystem gäller med egendeklaration ellersom

certiñering. I modulerna finns reglerat ivilken omfattning företaget behöver
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kvalitetssystemtex och tredjepartsverifiering, dvs certifiering. Där finns
också indirekt medverkanstyrt certitieringsorgan, laboratorier och ack-av
rediteringsorgan medverkan Notified måstesamt Body. Notitied Bodiesav

ackreditering eller likvärdig handling visa de uppfyller deatt kravgenom
på sådanaställs För myndighetatt ska bli upptagensom organ. en som

Notified Body dvs myndighetsgodkännanden måsteför produkter denge
påackreditering eller sätt visa den fyllerannat att kraven i ENgenom

45000. Denna friståendeprövning skall göras k tredjepartsbe-partav s
Övergångendömning. till med Notiñed Bodies,systemet flertaletvarav

torde bli ackrediterade certitieringsorgan, innebär för överatt storaman
delar myndighetsgodkännanden frånoch kontrollen den offentliga sfärenav
till den privaträttsliga. Självfallet påverkakommer även detta arbetsmil-att
jöarbetet iSverige. Formellt minskar möjligheten till politisk prövning hos
regeringen besvär. Beslut ackreditering blir i stället den offent-genom om
liga påverkasprövning kan arbetsmarknadenst Arbetar-parter.som ex av
skyddsstyrelsen verksamhet till de förutsättningama.anpassar nu som nya
Bl har styrelsen uttalat i samband medatt typgodkännande vissaa av an-
ordningar och utrustning bör föras över tillannan mer ansvar prov-
ningsinstitutionerna. Syftet är provningen och bedömningenatt resultatetav
skall göras institution.av samma

Liksom frågantidigare betonades när effekterna The New Approachom av
diskuterades Sverige, måste påpekasför EGs kontrollformeratt bara är
bundna till inre marknadsdirektiv tillåtetenl artikel Fortfarande100 är deta.

på nivånationellatt bestämma kontrollformer för säkerställaatt generellten
god arbetsmiljö minst EGsmotsvarande minimidirektiv och fastställaatt
kontrollformer för underhållperiodiskt m m.

I sammanhanget bör dock nämnas inom EGatt för närvarande dis-man
kuterar även föratt minimidirektiv tillämpa ackrediteringsmetoden för att
säkerställa pådessa direktiv nivå.att följs nationell Detta kan öppna
intressanta perspektiv för svenskt arbetsmiljöarbete. där formella kvalitets-
krav aldrig påställts mätningar och provningar yrkesinspektionentexsom
och företagshälsovården gjort.

Europautvecklingen torde med all säkerhet påverkakomma volymenatt av
provningsverksamhet Sverige.i Inte minst gäller detta vid svenska riks-
provplatser. Genom detatt i framtiden knappast blir möjligt att ettge prov-
ningsorgan eller laboratorium påmonopol kontroll. ocksåminskar möjlig-
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kani övrigtstatistiska bearbetningarriskanalyser ochheterna till som vara
arbetsmiljöstandard.högförintresse att trygga enav

från EOTCsida iPå medverkaneuropeiska planet finns parternasdet a
Certification och vissa sektorsorganOrganization Testing andEuropean

ocksåingå bliorganisation. Man kommeri denna attkommer attsom
nivå fårPåkommittén. tillsyns-nationellEOTCiden svenskamedlemmar

något Möjligheteninflytande.iövrigt knappastmyndigheterna och parterna
så och EGsektorsförhandlingar mellan EFTAvidkan bli fallet nya ar-om

direktiv.tikel 100 a

kvali-EG fastställer formen fördock nämntsl sista hand är det somsom
Något di-i det europeiskapartsinflytande den hartetssäkring. typ manav

kommitténsociala närför ekonomiskt ochrektivarbetet eller inom ramen
ifrå-kommainre marknadsdirektiv torde knappastEG skall fastställa nya

ga.

frågan privatisering-effekt den ökadenaturligtvis ställa sig vilkenMan kan

fö inre marknadsdirektivenkvalitetsövervakningen, liksom de somen av
få påpåsådana dentillverkarna, kan kommamed dess ökade attansvar

produktområden berörs.inom desvenska arbetsmiljöpolitiken som

Sverige inträffarpartsinflytandet iförmodade försvagningenDen ovan av
EG eller inte. Med hänsyn till desannolikt sig ställer utanförvare oss

EG Sverige med all säkerhet förhandelsutbytet mellan och tvingasstora

kontroll-de produkter ochkunna överleva industrination. godtaattatt som
EGs inreordningar följer marknad.som av

EG ll. l.

EG k EESInför det förväntade förhandlingarna mellan och EFTA ettom s
Space med hjälpavtal European Eoonimic har den svenska regeringen

genomgångberörda gjort EGs regelmassa i rele-myndigheterav en av
ingår såväl model-delar. Hår direktiv utarbetas enligt den äldrevanta som

På arbetsmiljöområdetlen enligt har även jämförelseartikel 100som a.
Ävengjorts EGs minimidirektiv enligt artikel forsk-med 118 diversea.

nings- och utvecklingsprogram liksom regelverk berör arbetstagar-som
medinflytande har tagits med.etcnas
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Genomgången följer i allt väsentligt EGs hittills genomförda föreskrifter och
programområden direktivområdenAoquis visaretc. inom vilka överens-

kravnivåernastämmelse i kan sägas föreligga EGmellan och Sverige och
det finns problem. svårigheterl tiotal EGsfall innebär reglerett förvar en

kravnivåersvensk anpassning EGs lågabedöms för eller inte över-p g a
påensstämma med den svenska arbetsmiljön. Som exempel kansynen

nämnas påmaskindirektivet svenskt krav typgodkännande särskilt far-av
ljudnivåliga maskiner, ijordbruks- och skogsmaskiner regler församt

arbetstagarnas medinflytande iarbetslivet. Vidare kan nämnas kemikalier

och andra farliga ämnen där svenska regler ställer högre skyddskravupp
och andra kontrollmetoder än EG.motsvarande regler i Detta gäller främst
tillverkaransvar, sådanaäven aspekter märkning och klassifice-men som
ring olika kemikalier inklusive kosmetika och bekämpningsmedel. Prob-av
lem ocksåföreligger rörandeart marknadsföring och använd-av samma
ning farliga ämnen PCB, kadmium och asbest.Tanken ärt attav som ex
genomgången skall bilda underlag förväntade EESför de förhandlingarna.

Regeringen har nyligen till den svenska EFTA delegationen överlämnat

genomgången.den samlade acquis Denna har sedermera till delarstora
kommit offentliggörasatt enskilda ledamöter delegationen.genom av

EES m . I I

Den december19 beslöt i Bryssel EFTA-ländernas EGs1989 och minist-

inleda förhandlingar brett upplagt EES-avtal.att Därmedettrar om upp-
nåddes också målförsta det riksdagen och regeringenetapp moten som
fastställt Sverigesför deltagande i det västeuropeiska integrationsarbetet.

Avsikten är EES-avtal skall kunna trädaatt ett ikraft samtidigt med fullbor-

dandet EGs inre marknad, dvs den januari1 1993.av per

Förberedelserna inför de förhandlingar planeras har gradvis inten-som
sifierats.

Mot bakgrund de förberedelser gjorts, konstaterade EFTAs minist-av som
i april tiden1990 är inledaatt formella förhandlingaratt medrar nu mogen

EG. EES-förhandlingarna så ministerrådkan inledas EGs fattat be-snart
slut förhandlingsmandat EG-kommissionen,ett till vilket förväntas skeom

månadmed början ijuni 1990.



kapital ochuppnå tjänster,rörlighet förfriMålet är personer.att varor,
områden FoU, ut-angränsandeomfattaskall dessutomSamarbetet som

utjämnatillsyftavälfärd och även attsocialarbetsvillkor ochmiljö,bildning,
EES-området. balansenärTanken attiolikheterregionalasociala och

skalliavtalet garanterasförpliktelserochrättigheter gemen-mellan av en
medstrukturinstitutionellEES-rätt och gemensammaav enomgessam

skall till-samråd beslutsfattande. Parternaochadministration,förorgan
skall liggaregelverkexisterandeEGsdelardeidentifiera somavsammans

och medivissa fall ut-härtill kananslutningEES-avtalet. lgrund förtill
EFTA-ländernaförsärlösningarfrån nationella intressengångspunkt vitala

övergångsåtgärder.ellerundantagi formaktualiseras av

ambitionsnivåbibehålla högviktenklargjort attharEWA-ländema enav
miljöfrågor.ochkonsument-säkerhets-,gäller hälso-,exempelvisnär det

områdenpå därfrån EG dehållning kan förväntasmotsvarande manEn
inställning ärEGs attEFTA-ländema.medjämförthögre un-har normer

omfattande kravalltföreftersommåste minimumtillbegränsas ettdantagen
ibalansenoch rubbasubstansenundergrävapå riskerarsärlösningar att

frågan själva för-lösas iskallBåda enigaär attEES-avtal. parterett om
beredningföremål förvaritintedärförDen harhandlingsskedet. gemensam

visaproblem kanVissautredande fasen.EG denunderEl-FA ochmellan
till dessperioden framunderkan lösasdekaraktärenden attsig vara av

problemandraFörijanuari 1993.kraftträda iplanerasEES-avtalatt ett
övergångsåtgärder. Vadellerundantagkrävanödvändigt somblir det att

svårt bedöma.idagsjälvfallet attförhandlingar ärEESkommakan ut av
påverkaskan komma attbehandlasfrågeställningar härMånga de somav
in-formellttilllångtgående Sveriges möjlighetermindre texellermer

på arbetsmiljöarbete.EGsflytande

iI

ihåg de flestakomma attovanstående därför viktigtär det attl ljuset avav
marknadsdirek-arbetsmiljöområdet, minst de inreinteEGs direktiv inom

Ingetproduktgrupper.produkter ochkändalängesedantiven omfattar
områden, alltförteknologiskaSverige inomsjälvfallethindrar att nya

gå högt ställdaföre ochdirektiv,regleras 100inte genomgenom asom
föraktiv politik atttillsynsforrner drivapå tekniskaocharbetsmiljökrav en

viktigaskyddsnivå Om antalEGIEFTA.inom etthögframtidasäkerställa en
svårtambitionsnivåer EGförblir detkring högakan samlasindustrinationer
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lägga nivåersinaatt väsentligt lägre artikel 100 direktiv blir aktuella.om a
Detta eftersom det oftast är politiskt omöjligt för EG kräva sänktaatt
skyddsnivåer på nivånationell redan påetablerat sig högre.om man Etten
aktivt nordiskt samarbete iform forskning och utveckling och inte minstav
samordning föreskrifter och tillsynsformer, liksom självfalletav gemensamt
uppträdande i standardiseringsorganisationer, förefaller därför alltmer viktigt
i det europeiska perspektivet.

VIII. DEN SOCIALA DIMENSIONEN

Den sociala dimensionen är inom EG mycket vittomfattandeett begrepp
berör breda samhällsområden. Vikten densom socialaatt utvecklingenav

sker i takt med den ekonomiska utvecklingen och den inre marknadens
framväxt många gångerhar framhållits inom EG. EGs ochstats- rege-
ringschefer har vid såvälsina möten under 1988 1989 givit uttryck försom

inställning. Den sociala dimensionen densamma inre marknaden harav
fått konkret innebörd arbetet meden utformamer att socialgenom en

påstadga EG-nivå. EGs ekonomiska och sociala kommitté presentera--
påde, uppdrag kommissionspresidenten Jacques Delors, ifebruariav

1989 sina förslag sådantill vad innehålla.stadga skulle Europapar-en
lamentet och i hög grad arbetsmarknadens har aktivt deltagitparter i dis-
kussionerna den sociala dimensionen, och framfört påsynpunkterom
kommissionens arbete med den sociala stadgan.

Storbritannien, hela tiden ställt sig awisande idéntill socialsom om en
påstadga EG-nivå, kunde förmåsinte detatt acceptera utarbetade

förslaget.

Således det stats- och regeringscheferna ielvavar medlemsländer som
vid rådetsEuropeiska möte Strasbourgi 8-9 december 1989 antog en
EGs sociala stadga", eller med den fullständiga titeln den Europeiska- -
gemenskapens stadga grundläggande sociala rättigheter för arbets-om
tagare.

Stadgan, iformantogs högtidlig deklaration", någotsom är inte juri-av en
diskt bindande dokument utan politiskt instrumentett innebärmer som
moraliska förpliktelser för medlemsländerna tillatt de grundläggan-attse
de sociala rättigheter stadgan behandlar isom garanteras respektive land.
Samtidigt stadgan uppmaning till, och stödger för kommissionenen att -
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direktiv,kompetensområde förslag tillerforderligalägga framsittinom -
denimplementeringenförandra instrumentochrekommendationer av so-

ciala stadgan.

sittockså, stadgan presenteratredan innan antogs,hadeKommissionen
Hand-sociala stadgan.denimplementeringenförhandlingsprogram av

åtgärdertill presente-antal förslagettlingsprogrammet upptar som avses
förnödvändiga garanterakommissionen attoch1990-92, somsersomras

omfattas denrättighetergrundläggandeviktiga,tillämpningen avsomav
densociala dimensionenutveckla denhärigenomochsociala stadgan, av

har närarbetsmarknadensviktiga roll partermycketmarknaden. Deninre
framhålls iutveckling programmet.gäller dennadet

åtgärderna följandebehandlarföreslagnahandlingsprogrammetDe i a
områden:13

levnads- ochförbättringoch avlöning,Arbetsmarknad, anställning ar-av
förhandlingsrätt,förenings- ochsocial trygghet,rörlighet,betsvillkor, fri

mellan könen,samråd jämställdhetmedbestämmande,ochinfonnation,
på ochskydd för barnarbetsplatsen,säkerhetyrkesutbildning, hälsa och

handikappade.äldreungdomar, personer,

initiativnyanärmare 50handlingsprogrammetSammanlagt omfattar -
direktiv. Av demestadelsinstrumentbindandehälften avservarav ca

arbetsmiljöområdet.hälftendirektivförslagenplanerade caavser

påstörre rörlighetmedlemsländerna införKommissionen att enanser a
kriterierna för listasamstämmigabör försöka bliarbetsmarknaden enom
underskatta nationellaskallyrkessjukdomar. Det betyder inteöver att man

rekommenda-Kommissionen dockregler för socialt skydd. att ge enavser
EG för yrkessjuk-lista inomtion vikten att antaga gemensamom av en

domar.

drabbade rätt tillEG lista över yrkessjukdomarVarje land har som geren
på rekommendationertalet givitersättning. Kommissionen har redan 1960

sådan rekommenderalista. Kommissionenupprätta att attatt avserom
sådansånå samstämmighet möjligtländerna försöker stor som om enen

på EG-nivå.föreskrifterför harmoniseringlista möjliggöraatt en av
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Detta är onekligen intresse för den svenska debatten arbetsskadorav om
vårtl land sådanetc. saknas lista. tidigare fanns det lista överen en

yrkessjukdomar den slopades frånefter starka krav fackförenings-men
rörelsen. Numer sker bedömningen arbetsskador och yrkessjukdomar iav
Sverige helt individuellt med hänsyn till möjliga samband.

Flådsresolutionl från 1987 bad Kommissionen förslagen förman attom
förbättra informationsinsamling och informationsspridning arbetarskydd.om
Man önskade även EG-åtgärdernasstudier återverkningar på nationellav
nivå. Arbetsmarknadens har framförtparter till Kommissionen vikten attav
råd och hjälp till företag och organisationer såberöres,ges de kanattsom

ällgganden.fullgöra sina Kommissionen planerar därför nämnts attsom
bygga EG-institutett för arbetarskydd. Det skulle kunnaupp tekniskge
och vetenskaplig assistans arbetarskydd. EG-organet Dublin Founda-om
tion främst forskar kring frågorarbetslivs- och socialasom bör även kunna
utnyttjas.

Kommissionen finner ocksådet nödvändigt med förändringar i äldre direktiv
hållaför dematt ifas med utvecklingen sedan de Nya initiativantogs. bör

främst områdeninomtas har säkerhetsproblem.som

Noteras bör dock fleraatt dom k initiativen i själva verket är pla-av s nya
nerade 118 direktiv redan tidigare varit under diskussiona ellersom utar-
betande.

Det kan noteras kommissionen påatt vissa kontroversiella områden som
anknyter till arbetsmiljöområdet valt inte klargöraatt vilken legal destatus

åtgärdernaplanerade kommer få. Detta gälleratt de föreslagnat initia-ex
tiven avseende information, samråd och medbestämmande och förslagen
gällande arbetsvillkor vid entreprenadarbete utförs i land änannat detsom

Bland andra uppmärksammade nya initiativegna. i handlingsprogrammet
kan nämnas påt planerna direktivförslagettex arbetstider, förslag tillom
EG-instrument tillgångrätt och till vidareutbildning.om

ETUC har uttryckt sin besvikelse över handlingsprogram-
hållermet, lågför ambitionsnivå.som man Man kritiseraranser avsak-en

naden ordentlig tidsplan för åtgärderna,de listadeav en och skulleman
velat fler förslag till bindande instrument.se iform direktiv. ETUC hadeav
också önskat självaatt sociala stadgan skulle ha givits bindande karak-en
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hand-Med anledningförpliktigande deklaration.för icketär i stället aven
med antal 15listaETUC redan överlämnat ettharlingsprogrammet en

vill Kom-karaktäråtgärder bindande attlegaltprioriterade som manav --
halvåretunder första 1990.missionen ska presentera

ocksåsamarbetsorganisation, har ut-europeiskaLLNIQE, arbetsgivamas
utgångspunkter, dåutifrån andrahandlingsprogrammet,skepsis tilltryckt

föreslås befrämjar företagsamhetintemängden regleratt somanserman
med-gällandetill förslagenMan är kritisksysselsättning.och a-

många förslag tilldearbetstider, ochoch attbestämmande avanserman
lösasskulle kunnabättreiEG-instrument programmettas avuppsom

nivå.på nationellparterna

framgått ensamtStorbritannien.är omovan,som
för majo-reservationeroch harsocial stadgan,awisa denheltatt enman

Från västtysk sidaochitalienski handlingsprogrammet.förslagenritet av
såväl stadgan i detsocialaförstärkningar idenvelatskulle somman se

medlemslän-övrigamajoritet deEnhandlingsprogrammet.anslutande av
tillfredsställelseuttrycktarbetsmarknadsministrar harsocial- ochdernas

aktivt närvarit mycketharfranska ordförandeskapetDetmed programmet.
sociala stadgan.igenom dendrivadet gäller att

ekonomisktutvidgatdeklarerat att ettEFTA-lånderna har gemensamt
dimensionen,socialamåste åtföljas avseende denframstegsamarbete av
EFTA-län-uppnås arbetsmarknadens parter.isamarbete medskasom

utvecklingenockså aktivt bidra tillambitionuttryckt sinhar här attderna av
samarbetsområ-ekonomiskadet Europeiskadimensionenden sociala av

det.

med EFTA-experterpå hoc-gruppsammankallatsvenskt förslagNär en
policy-området. i första skedepå harDen ettexpertgruppensocial nya

existe-fördragsbestämmelser,relevant axquis iformsökt identifiera av
kommittéer,EG-direktiv, institutioner,rande och föreslagna program-

EGförhandlingar mellan ochinförbör beaktasverksamhet erasomm m
på någotintetordeEGs sociala stadgaEFT Slutligen bör nämnasA. att

arbetsmiljöpolitik.påverka ambitiösmöjligheter bedrivasätt Sveriges att en
åtskilda.medbestämmande heltbeträffandeDäremot är synsätten



En hel del förslagen idet har funnitsprogrammet med tidigare iav nya
diskussionerna i rapport presenterades hösten 1988. Emel-a en som -

pålertid förefaller områdenvissa försöka ta tag beträffandeman nya en
frågordel besvärliga avseende medbestämmandet och arbetsvillkorex-

vid entreprenadarbeten samtidigt torde ha avsevärd betydelse försom-
utvecklingen den sociala dimensionen.av

Av största betydelse härvidlag torde dock själva det faktum EGsattvara
sociala åratalsstadga efter diskussioner faktiskt antagits stats-nu av- -
och regeringschefema i elva länder, och Kommissionenatt utarbetat och

anslutandepresenterat handlingsprogram,ett ska genomförassom sam-
tidigt med inre marknadsprogrammet iövrigt. Förberedelsearbetet dis--
kussionema, åsiktsutbytetinformations- och har ocksågivetvis bidragit-
till skapaatt ökad medvetenhet frågorna.de aktuellaom

vårUr och övriga EFT A-länders synvinkel kan säga detattman nya- -
handlingsprogrammet kommer lägligt i tiden. Efter ha identifieratatt och
tagit ställning till påexisterande acquis arbetsmiljöområdet, bör hära
ha goda förutsättningar med ledningatt den information handlings-av-

åtgärderplaneradeprogrammet aktivt på-kunna bidra till ochger om - -
verka utvecklingen den sociala dimensionen i framtida EES.ettav-

Mycket det samarbete arbetsmiljöområdetinom följer denav som av so-
ciala stadgan kan lösas inom för den samarbetsöverenskommelseramen

finns mellan EG och Sverige.som
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UPPBYGGNADORGANISATORISKAEGs

Ftå-Rådet, EuropeiskaKommissionen,ärinstitutionerEGs gemensamma
kommitténsocialaEkonomiska ochDomstolen,Europa-Parlamentet,det,

Rådet de stän-fungerarförSom beredningsorganFlevisionsrätten.samt
kommitté Coreper.diga representanternas

KOMMISSIONEN

Rådetsverkställainitiativ,huvuduppgifter, atthar att taKommissionen tre
också till-Kommissionen harföljs:EG-avtalenövervaka attbeslut och att

områden.på januari framläg-lbeslutsbefogenheter vissasärskildadelats
året Europa-för införsitt arbetsprogrampresidentKommissionensger

Parlamentet.

två från land. Debestår högstledamöter,Kommissionen 17 sammaav
mandat-Innevarandeår regeringar.på medlemsstaternasfyrautnämns av

tvågång återfinns bland le-kvinnorFör förstajanuari 1989.tid började 5
fransyska.ochgrekiskadamöterna. enen

vicepre-president ochregeringarnaledamöternaBland de utser17 sexen
sidenter presidentnuvarandetvå Kommissionenspå år. omväljas.kanAlla

Delors.JacquesfinansministerFrankrikesärtill januari 1991med mandat

intresseGemenskapens oavsetthelaarbeta förskallKommissionärerna
inför Domsto-försäkranhögtidligfrån Devilket land de kommer. avger en

från eller intressegrupp.regeringinstruktionerbegära ellervarkenlen taatt

åtta kom-medbeslutsförvecka och ärvarjesammanträderKommissionen
majoritet.med enkelkollegialtBesluten fattasnärvarande.missionärer
publicerasdiskusslonsprotokollenoffentliga ochär inteFörhandlingarna

inte.
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frågorRutinbetonade avgörs i skriftligt förfarande. En kommissionär före-
slår beslut. Förslagetett skickas till de övriga ledamöterna. Omrunt ingen
gjort invändning före angiven tid, beslutet Kommissionen.tagetanses av

behandlade1988 Kommissionen förordningar,6 799 beslut, direktiv, re-
kommendationer och yttranden godkändesamt 192 rapporter.

Generald irektoraten

Varje kommissionär är chef för eller flera deett 23 generaldirektoratenav
DG l-XXlll. Ledamöterna kommer sinsemellan överens fördelningen.om

Utrikesrelationer. Ekonomi och finansiering. Ill. Inre marknaden. In-
Småföretag.dustri. IV. Konkurrens. Sysselsättning.V. Arbetsmarknad. S0-

cial välfärd. VI. Jordbruk. VII. Transport. VIII. Utvecklingsländer. lX. Intern
förvaltning. X. Information. Kommunikation. Kultur. XI. Miljö. Civilskydd. XII.
Vetenskap. Forskning och utveckling. Xlll. Telekommunikation. Data-
industri. XIV. Fiske. XV. Finansinstitut. Bolagsrätt. XVl. Regionalpolitik.
XVII. Energi. XVIII. Kredit. Investeringar. XIX. Budget. XX. Revision. XXI.
Tullunion. Indirekt skatt. XXIl. Strukturpolitik. XXIII. Företagspolitik. Handel.
Turism.

Ytterligare enheter: Generalsekretariat. Språktjänst.Rättstjänst. Statistik.
EG-publikationer. Säkerhet.

lnitiativrätt

Kommissionen är det enda EGinom har rätt förelägga för-attorgan som
Rådetslag till fårbeslut i vilka karaktär lag med bindande verkan förav

medlemsstaterna. 700rörde1988 det sig förslag.om ca

Beredning

Förslagen genomgår tidskrävande rådgivandeett remissförfarande i EGs
i Europa-Parlamentet, imedlemsländernas förvaltningorgan, och i berörda
intresseorganisationer.parters Ibland har förslagen gång-omarbetats flera

innan de Rådet.överlämnas tiller,
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Rådets möten.vidledamotminstrepresenterad medärKommissionen en
Kommis-omarbetning tillåtergår förförslagetRådet kanOm inte enas,

nedan.Coreper seochsionen

Kontrollbefogenheter

medlemsländer-Rådets genomförs ibeslutkontrollerarKommissionen att
begärauppgiftKommissionens attdetdetta ärOm försummarstatenna.

förarättelse inte sker,påpekande och.göraeller ettredogörelse att om
redogö-infordrades 572EG-domstolen. 1987införfelandedentalan mot

medbåda jämförtökningpåpekanden, fallenioch gjordes 164relser en
avtagande.igår däremotDomstolen ärtillfallAntalet1986. som

förordningarpå Rådets utfärdauppdragKommissionenkanrutinärendenl
detverkan för denbindande parträttsligtmedbeslutfattadirektivoch samt

ochdumpingundersökningarföretabefogenhetKommissionen hargäller.
icke-EG-iföretagävenDetta gällerföretag.enskildaböterutdömaatt av

EGs konkurrens-följaförbundit sigEG attavtal medsittlandet iland, om
regler.

Förhandlare

handelspolitiska för-devidmedlemsländernaföreträderKommissionen
Etta-länderna.medsamarbetetGATl och ihandlingarna inom

Rådet efter egettillvänder sigmedlemskapland sökerEtt en-somsom
Kommis-Europa-Parlamentetimajoritetsbeslutoch efterhälligt beslut ger

förhandla.mandatsionen att

Kansli

förvaltningenoch föradministrationEGsförKommissionen avansvarar
med-i de tolvfinnsBryssel. FilialkontoriliggerEGs Huvudkontoretfonder.

tjugotal hu-iytterligareivissa u-länder, ettochhuvudstäderlemmarnas
och flera inter-generalsekretariatGeneve, där Eftasivudstäder samt

säte.organisationer har sittnationella

vid huvud-verksamhetenidagligt tal helabetecknarOrdet Kommissionen
anställda.arbetade där 80011Bryssel. l slutet 1988kontoret i av



RÅDET

Rådet fastlägger EGs budget och stiftar områden,lag inom de där med-
lemsländerna har förbundit sig föra Rådetatt politik. är detgemensam
högsta beslutande inom EG.organet I massmedierna används ofta be-
teckningen ministerrådet.

Rådet består ledamöter,12 regeringsmediem frånav vardera med-en
lemslandet. Ministrama företräder sina länders intressen. Deltagarna Rå-i
det växlar. Utrikesministrama möts gång månaden.regel i Desom en
samordnar de övriga ministramas arbete och frågorbehandlar fack-som
ministrarna har remitterat till dem. Fackministrarna frågormöts, när inom
deras ansvarsområde behandlas. Minst ledamot Kommissionen ären av
alltid närvarande Rådetsvid hållsmöten. Mötena i Luxemburg ellersom
Bryssel är inte offentliga, vid presskonferenser talesmän utförligmen ger
information.

Coreper

rådsmötenaMellan företräds ministrarna ambassadörer är ack-av som
rediterade hos EG och chefer för sina respektive länders delegation i
Bryssel. De bildar de ständiga kommitté,representanternas kallad Coreper.
Den tillkom 1967 praktiska skäl för underlättaatt den dagliga kontaktenav
mellan EG och medlemsländernas regeringar och är ett utanförorgan
Rom-fördraget. Ambassadörerna handlar efter instruktioner sinaav rege-
ringar.

Med hjälp över hundra kommittéer frånmed tjänstemänav hemländernas
fackdepartement, vilka i sin har kontaktertur med berörda inomparter

gårsamhället, Coreper igenom Kommissionens förslag och jämkar sam-
de tolv regeringarnas ståndpunkter.man

Alla ärenden föreläggs Rådet har Coreper alltsåsom passerat spelarsom
nyckelroll i beslutsprocessen.en



Röstningsreg ler

från skall be-Rådets Kommissionen. Deår förslagbeslutUnderlaget för
Önskarförfaller de.månader överlämnandet,efterhandlas inom tre annars

måste enhälligt.frångå beslutetRådet förslagett vara

kvalificeradmedbeslut kan fattasangivet vilkafinnsRom-fördragetl som
pånågonmotstånd från tidunderFrankrikemöttemajoritet. Detta som

från Rådets Luxemburg inomtills i 1966möten,uteblev1960-talet man
Om medlemslandRådet enhälliga beslut. ettalltid fattaenades att an-om

hadeberördes, vilka det inteviktiga nationella intressenförmälde attveto
Rådet kom-kundeoch intemotivera,skyldighet närmareatt enenas om

återgick Kommis-tillFörslagetomöjligt fatta beslut.blev detpromiss, att

försenades.utvecklingenförväntadesionen. Den

Beslutsformerna

ochrekommendationerRådet direktiv,förordningar, beslut,Av antagna
OfficialiEGs Journal.yttranden publiceras

företag ohmedlemsstater,för allaomedelbart bindandeär -
över inhemsk lag.och tarpersoner -

Beslut är bindande för den part som anges.

målet när det skallgäller ochvadDirektiv bindande för medlemsstaternaär
uppnåsuppnått. själva.avgörHur det skall staternavara

bindande verkan.rättsligtoch Xtttandan saknar

Rådspresidenten

månader bokstavsordning efteriordförandeposten isexVarje land innehar

EGsgäller iSamma ordförandebyteinhemska regellandets omnamn.
har titelnkommittéer Ordförandelandets utrikesministeroch arbetsgrupper.

Rådspresidentenrådspresident, företrä-ordförande.fackministrama kallas

toppmöten.EG generalförsamling och vid internationellai FNsder a
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Rådspresidenten Rådetinbjuder Europeiska till möte isitt hemland för att
påskissera EGs verksamhet sikt. Han till Europa-Parlamentetrapporterar

Strasbourg sådanavad förevarit vid möten. Enligt Enhetsakten skallsom
ocksåhan inför Parlamentet redogöra för EG-Iändernas utrikespolitiska

rådspresident.samarbete under hans tid som

Kansli

Rådet årsberättelsenhar fast sekretariat. framgår Rådetett Av att 1988
hade 1990 anställda, höll möten77 och antog 434 förordningar, beslut131

Rådspresidentenoch direktiv.63 har regel kansli inomett eget sittsom
lands utrikesdepartement.

rådetEuropeiska

Rådet bestårEuropeiska enligt Enhetsakten medlemsländernas stats-av
eller regeringschefer, dvs Frankrikes president och de övriga ländernas
premiärministrar, biträdda utrikesministrarna, Kommissionenssamtav pre-
sident och viceprecident, vanligen "EGs utrikesminister", dvs den kom-en
missionär har hand förbindelserna utomståendemed länder.som om

RådetEuropeiska gång åretsamlas till möte gångi Bryssel och ien om en
rådspresidentens hemland för tillstånddiskutera EGsatt och fortsatta ut-

Påveckling. grund ledamöternas ställning Rådetär Europeiska iprak-av
tiken EGs högsta instans. även det saknar lagstiftande befogenhet.om

Ministerrådets president är sammankallande, värdlandets premiärminister, i
Frankrike presidenten, är ordförande. Ordförandeskapet halvårsvisroterar

Ãrendenapå Rådet.sätt i förbereds i samarbetesamma mellan desom
tolv utrikesdepartementens politiska chefer.

Parlamentet

Genom Enhetsakten har i EG-fördragen beteckningen Församlingen ut-
bytts Europeiskamot Parlamentet.

Parlamentet rådgivandeär ett lagstiftandeutan makt. Det väljsorgan ge-
direkta val. Det utövar viss demokratisk kontrollnom över Kommissionen

Rådet.och RådetInnan kan besluta de icke-obligatoriska anslagen iom
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föreskrivermåste Enhetsaktengodkänts Parlamentet.de habudgeten, av
rådsbeslut beslutförslag till ochskall sig att tag-Parlamentet yttraatt om

Flådet skall föreläggas Parlamentetkvalificerad majoritetmed somavna
månader.dem inomeller förkastagodkänna trehar att

kommitténsocialaochEkonomiska

består före-Den 189kommitté i Rom-fördraget.är föreskrivenDenna av
energi,särskilt jordbruk.samhällslivet, transport,olika delarträdare för av

arbetsmarknadens regionaloch hantverk,industri, handel parter,ekonomi,
konsumentfrågor.hälsovård Olikamiljövård, förslagochutveckling, som

rådgivande kommittén.arbetsmiljöområdet remitteras tillberör

arbetsmiljöfrågorrådgivande kommitté förEGs

består arbetsgivare ochkommitté regeringen,företrädare förDenna av
från medlemsländerna.organisationerfackliga

Domstolen

CECA-fördraget och den före-redanDomstolen inrättades 1952 genom
Domsto-också EEC- Euratom-fördragen.ochi tillkomnaskrivs de senare

Rådetlagkaraktär, vilkabeslutDen kontrollerarfördragen. attlen tolkar av
på juridiskt riktiga.fördragen, ärtagit grundvalKommissionenoch av

ombud gene-består allmännadomare ocherfarnaDomstolen 13 sexav
Rådet på En do-regeringarnas förslag.De utnämnsraladvokater. avav

år.är Depresident. Mandattidende övriga tillutses sex repre-avmarna
sina länder.intesenterar

Två instanser

Kommissionen ochmellanhandlägger Domstolen tvisterl huvudinstansen

EGs institutionermellanmedlemsstater ochmedlemsstat, mellan egnaen
utlåtanden avtal.samt ger om

Även EG ochbeslut fattatskan anföra besvär överfysisk som avperson
åtgär-Domstolen kan upphävaberör direkt och personligen.honomsom

förorsakade besväret.den som



RådetOm underlåtitKommissioneneller fatta beslut kan övrigaatt in-
stitutioner, Parlamentet,tex medlemsstat eller fysisk eller juridisk person
anföra besvär.

På Rådet frångrundval Enhetsakten påhar tvåhösten 1989 underav prov
år insatt lägre instans konkurrensmål,skall handlägga ärendenen som

faller CECA-fördragetunder tvister mellan EGs anställdasamt ochsom
deras arbetsgivare inom gränserna för anställningsavtal och befatt-

ningsbeskrivning. Besluten kan överklagas hos Domstolens huvudinstans.
Omorganisationen föranleds Domstolen förväntaratt ökad arbetsbörda,av
då den inre marknaden börjat fungera 1993.

ORGANISATORISKAEFT As UPPBYGGNAD

Den europeiska frihandelssammanslutningen, tvåEFTA, har huvudsakliga
uppgifter. Organisationen frihandelsområdetsskall dels administrera verk-

samhet, dels utgöra plattform för diskussioner EG.med För dessa än-en
damål har. Stockholmskonventionen från 1960, skapats in-genom en

rådet.stitutionell Det har under sig kommittéerantalett ochram, ar-
betsgrupper där huvuddelen det löpande tekniska arbetet inom El-I Aav
utförs.

Stockholmskonventionen har inga övernationella inslag.

Rådet

Rådet är EFlAs högsta beslutande och samtidigt forum ivilketettorgan
rådgörmedlemsländerna och samverkar med varandra. ordförandeskapet

innehas månader.land i perioderett Varje medlemsland harav av sex en
Rådetröst. kan utöva sina påbefogenheter antingen minister- eller äm-

betsmannanivå. Det två gånger månadensammanträder i påregel i äm-
betsmannanivå, dvs med deltagande respektive medlemslandsav per-

Geneve, två gångeri året påmanenta ministernivå.representant och om
Rådet äger oinskränkt frågorbeslutanderätt i alla politisk be-naturav som
rörs Stockholmskonventionen.i Rådet kan besluta ändring konven-om av
tionen. l den dagliga rådetverksamheten utövar sina befogenheter anting-

i form beslut vilka är bindande för alla medlemsländer eller i formen av av



dårekommendationer. Beslut fattas enhälligt det finns klara be-utom

stämmelser ikonventionen majoritetsröstning.om

halvåretOrdförande det första Finland ochunder 1988 under det andravar
Österrike.halvåret

kommittéerPermanenta

Rådet kommittéerupprättat antalhar vilka biträder iett detpermanenta

Kommittéerna intearbetet. kan fatta juridiskt bindande beslut derasutan

befogenheter är begränsade till framlägga rekommendationer och för-att

kommittéernaslag. Bland de kan nämnas:permanenta

Kommittén för tekniska handelshinder-
Tullexpertkommittén-
Rådgivande kommittéen, frånär särskilt intresse arbets-som av-

bestårmiljösynpunkt, för näringslivet och Iöntagaror-representanterav
påganisationer i medlemsländerna. Varje land fem ledamöter,utser

Rådgivandegrund kommittéenpersonlig kapacitet. har antalettav un-
derkommittéer, konsumentfrågor.föra

Arbetsgrupper

En rad rådetarbets- och finns underexpertgrupper eller de permanenta
kommittéerna. l EGsamarbetet med har särskilda arbetsgrupper EFT A-

EG upprättats. sådanaF finns närmare 30n grupper.

Eftasekretariatet

Rådet, kommittéerna och arbetsgrupperna biträds sekretariat. Sek-ettav
retariatet har inga beslutsbefogenheter.

Relationerna Sverige-EFTA-EG

Inom EFTAs skapades frihandelsområderedan 1966 ett tullar förutanram
industrivaror och vissa jordbruksprodukter mellan medlemsländerna. Ge-

frihandelsavtalen mellan EFTA-länderna och gemenskapen utsträck-nom
frihandeln tilltes omfatta EGsatt alla och EFTAs medlemsländer. Full tull-

frihet för industrivaror uppnåtts utgångenhade vid Samarbetet1983. harav



påsedan byggt frånvidare dessa avtal. Med Luxemburgdeklarationen

Måletskapades1984 för detta arbete. är skapa dynamisktatt etten ram
samarbetsområdeeuropeiskt ekonomiskt EES omfattande samtliga EGs

och EFT As medlemsländer.

Sedan har möten mellan EFTAs1985 ministrar och den utrikesansvarige
ledamoten hållits årEG-kommissionen varje i samband med EFI Asav
ministermöten. Mellan EFTA och EG har särskild inrättats,styrgruppen
High level Contract Group två gångerHLCG, år.träffas Allt ef-som per

samarbetet framskridertersom har arbetsgrupper EFT A-gemensamma
EG bildats.
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