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statsrådetTill
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Sammanfattning

Nuvarande regler

för-enligt lagen allmänallmänna pensioneringen 1962381Den om
och tilläggspension ATP. Förmånersäkring består folkpensionAFL av

efter-ålders-, förtids- ochinom båda i form bl.a.utges systemen av
levandepension.

medborgarskaptilläggspension inte beroende svenskttill ärRätten av
intjänat pensionsrättbosättning här i landet. Till påeller personer sorti

tilläggspensionarbetsinkomster här utbetalas sålundagrundval oavsettav
de bosatta i Sverige eller utomlands.ärom

och bosättning ñrfolkpensioneringen däremot medborgarskapInom är
pension.såvitt gäller erhållanärvarande betydelse rätten attstorav

i SverigeFolkpension alltid till svenska medborgare bor utanutges som
fullgjorts. Pensionenkrav försäkrings- eller bosättningstid ärpå någonatt

försäkringsförhållandena ñreockså storleksmässigt oberoende av
svenskabosättning utomlands emellertid förpensionsfallet. Vid år

vilka tillgodoräk-folkpensionen beroende det antal förmedborgare årav
minstpensionspoäng för oavkortad pension krävs då 30 årATP. Förnats

Ävenpensionen i motsvarandemed reduceras mån.ATP-poäng. Annars
oavkortad folk-utländska medborgare bor i Sverige har tillrättsom - -

tid.förutsättning de bott här i landet under viss minstapension under att
minst fem omedel-ålderspension krävs tio bosättning här, årFör års varav

kvalifikationstid kortarebart före pensionsansökningen, medan denna är
efterlevandepension. regler finns i dagbeträffande bl.a. förtids- och Några

tillinte i den svenska lagstiftningen utländska medborgare rättsom ger
fall sådanafolkpension vid bosättning utanför Sverige, i de då personerens

iBestämmelser härom finns dockbott och arbetat här i landet.tidigare
andraingåtts mellan Sverige och radsocialförsäkringskonventioner ensom
andrabl.a. flertalet tillhörande och EFTA ävenländer, EGstater men

konventioner i allmänhetländer inom och Enligt dessaEuropa.utom ges
folkpension vid bosättningmedborgare i det andra landet till svenskrätt

gäller för svenska medborgareutanför Sverige villkorpå somsamma
bosatta utomlands.

principförslagEES-avtalet pensionsberedningensoch

den EuropeiskaUnder början har förhandlingarna mellanår 1992av
Frihandels-tillhörande den EuropeiskaGemenskapen och ländernaEG
Europeisktresulterat i avtalsammanslutningen, EFTA, ettett om
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ekonomiskt samarbetsområde, EES, räknar med skall kunnasom man
undertecknas under våren Avsikten1992. är EES-avtalet efteratt
ratificering skall kunna träda i kraft den januaril 1993.

En viktig del i EES-avtalet är åstadkomma regelverk iatt ett storasom
delar det gäller inom EG, bl.a. i frågamotsvarar samordningensom om

regelsystemen för social trygghet beträffande flyttar inomav personer som
EES-området. Parterna har därvid deöver EG-reglerenats att taom som
gäller och dem till EES-sammanhang.anpassat ett

Inom gällerEG socialförsäkringsområdetpå särskild ñrordning,en
rådets förordning EEG 140871 tillämpningen försystemennr om av
social trygghet anställda,när egenföretagare eller deras familjemedlemmar
flyttar inom gemenskapen. Avsikten denna förordning,är anpassad tillatt

EES-sammanhang, skall inkorporeras i den svenska lagstiftningenett
särskild lag den tillämpliggör här i landet och innebärgenom en som som

förordningens regler skall ha företräde framföratt svensk nationell
lagstiftning i den den innebärmån utvidgningar eller inskränkningar.

EGs förordning 140871 bygger på vissa grundläggande principer bl.a.
likabehandlingsprincipen, sammanlâggningsprincipen och exportabili-
tetsprincipen. Till realiserande dessa principer innehåller förordningenav
många och detaljerade regler, inte alltid kan helt lätta tolka.attsom vara
Syftet med bestämmelserna âr anställda och egenföretagareatt samtge
deras familjemedlemmar, är medborgare i någon EGs med-som av
lemsstater, tillfredsställande skydd i fråga den sociala trygghetenett om

de flyttar från land till inom ellerEG på sätt kan haett ett annat annatom
möjlig anknytning till landsän trygghetssystem. Principemaettmer
innebär bl.a. medborgare i EG-land, omfattas förordningenatt ett som av
och bosattaär i sådant land, har rättigheter ochett annatsom samma
skyldigheter i fråga socialförsäkringsförmåner det andra landetsom som

medborgare. betyderDetta villkor medborgarskap, viss tidsattegna om
försäkring e.d. i medlemsstats lagstiftning angående tillrätt t.ex.en
pensionsförmåner inte kan göras gällande i förhållande till dessa personer.
Sammanläggningsprincipen anställda eller egenföretagaregaranterar att

flyttar inom inteEG grund häravpå skall mistegå rättighetersom om som
de tidigare intjänat eller frånutestängas rått till förmåner på grund attav
dei inflyttningslandet inte fullgjort uppställda villkor försäkrings- ellerom
bosättningstided. Exportabilitetsprincipen medför socialförsäkringsför-att
måner måste utbetalas inom EG-området den berättigadeoavsett var som

bosatt.är Fri rätt skall alltså föreligga till inom EG bl.a.export av
pensionsñrmåner.

betänkandetI SOU 199076 Allmän pension gjorde pensionsbe-
redningen dengenomgång svenska pensionslagstiftningen i för-en av
hållande till EGs förordning 140871. Beredningen fann därvid någraatt
egentliga svårigheter inte skulle uppstå såvitt gäller tilläggspensioneringen

reglerna i EG-förordningen skulle tillämpas i Sverige, eftersom ATP-om
står väl i överensstämmelse med principerna bakom EG-för-systemet

ordningen.
I fråga folkpensioneringen fann däremot pensionsberedningen attom

väsentliga problem skulle uppkomma vid tillämpning EG-för-en av
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förordningenomfattasUtländska medborgareprinciper.ordningens avsom
bosättningdirekt fr.o.m.folkpension i Sverigetillskulle behöva rättges

skullefolkpensionbegränsningar i frågaNuvarandehär. export avom
svenska ellerför sigupprätthållasEES-området inte kunnainom ut-vare

i EES-alla medborgare någotVidare skulle ärländska medborgare. som
svenskoreduceradberättigade tillEES-områdetinomland och bosatta vara

under livet varit bosattadeförutsättning någon gångfolkpension under att
Sverige.i

skullenuvarande reglerfolkpensionsområdet medKonsekvenserna på
resultat inte kanlångtgående och leda tillmycketsålunda bli ansessom

skulle ökafolkpensionutgifterna förföljd skulleacceptabla. En attvara
år.flera miljarder kronorstorleksordningenmed belopp i per

pensionsberedningenslag ladeöverväganden dettabakgnmdMot avav
införasi Sverige skallinnebärandeprincipförslag,fram ett systemattett

bosättning härgrundval tid förfolkpensionintjänande till påför rätt avav
i landet.

övervägandenVåra allmänna

pensionsberedningensfrånmed utgångspunkti uppdragVi har haft att
behöverändringar görasñrslag till deutarbeta närmareprincipñrslag som

betänkandevi behandlar i dettapensionslagstiftningen. Vadi den svenska
Vitilläggspension.och förfolkpension olika formerreglerna föralltsåär

intebehandlar alltsåförmånssida ochpensioneringensenbarttar upp
avgiftssidan.konsekvenserna på

redovisa över-viarbete kommerkommande vårtI attetapp aven
ochsocialförsäkringsförmånerövrigabeträffandeoch förslagväganden

regelsystem.för dessa till EGsanpassning reglernabehovet avav en
varitförslag haröverväganden ochñrUtgångspunkten våra att

pensionsreglema till EGsanpassning de svenskaåstadkomma aven
framvi här läggerEmellertid de förslagområdet. ärregelsystem på som

blirförordning 140871iinte reglerna EGsavhängiga enbart attav
Även detmening förtalar enligt vårgällande andra skälhär i landet. att

folkpension ärintjänandeinförs förSverige anpassati ett system somav
land.pensionsrätt i änñrvärvarmänniskormånga etttill att mernumera

påkallat fördettanationsgränsema ärtid med ökad rörlighet över attI en
pensionsför-sammanfallandedubbelförsäkring och allt fler fallundvika av

från flera länder.måner
intevarit detför hargrundläggande utgångspunktYtterligare attossen

motsvarande deöverföra reglerförsöka till AFLkomma i frågakan attatt
skulleuppgift140871. sådanförordning Eni EGsär upptagna varasom

Sverigestrid med vadstå ioch skulle dessutomsynnerligen arbetskrävande
detta ärkonsekvensfolkrättsligt EES-avtalet. Enåtagit sig attavgenom

heltäckandeblikommerñr framtiden interegleringen i AFL utan attatt
bestämmelser och AFLsi relation till EGsreglerna där alltid måste attses

dessainskränksochavseenden utvidgasregler i flera och väsentliga genom
bestämmelser.senare
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Liksom pensionsberedningen föreslår vi det i Sverige skall införasatt
särskilda regler förvärv rätt till folkpension på grundval tid ñrom av av
bosättning här i landet. Enligt meningvår bör emellertid detta regelsystem
kompletteras med det samtidigt införs alternativtatt Öppnarett system som
möjlighet till förvärv folkpension i relation till den ATP-rättav som
intjänas. Detta framstår motiverat för förvärvsarbetandeattsom ettge
tillfredsställande pensionsskydd för den del inkomsten motsvararav som
det första basbeloppet.

Vi föreslår således skallrätt kunna intjänas till folkpensionatt enligt två
alternativa antingen i förhållande till tid ñrsystem bosättning här i landet
eller också i relation till antalet år för vilka tillgodoräknats ATP-poäng.
För flertalet kommer pensionsrätt intjänas med tillämpningattpersoner av
båda dessa I sådana fall skall kunnasystem. pension enbart enligtutges ett

och skall då tillämpas detsystemen det för den pensionsbe-av som ger
rättigade förmånliga resultatet.mest

De föreslagna intjänandereglema skall gälla på villkor församma
svenska och utländska medborgare.

Den ATP-anknutna intjänanderegeln

Rätt till folkpension skall enligt förslagvårt intjänas på grundval detav
antal år för vilka tillgodoräknas ATP-poäng. Sådana poäng kan enligt
reglerna för ATP förvärvas fr.o.m. 16 64 ålderårs på grundvalt.o.m. av
inkomster anställning eller Förvärvsarbete. För rätt till oreduceradannatav
ATP krävs enligt huvudregeln 30 år med ATP-poäng. Vi föreslår detatt
också för tillrätt oavkortad folkpension skall krävas 30 år med ATP-

Ärpoäng. antalet ATP-år färre, skall folkpensionen reduceras med 30-en
del för varje år saknas. Med för vilkaår tillgodoräknats ATP-poängsom
skall likställas viss tid, bl.a. föreår förår 1960 vilka beräknats tillannan

Ävenstatlig inkomstskatt taxerad inkomst. tid då sjömansskatt uttagits
likställs med ATP-år.

Vid beräkning förtids- och efterlevandepension från folkpensione-av
ringen skall hänsyn inte bara till faktiskatas poängår tilläven förårutan
vilka beräknats s.k. antagandepoäng avseende tiden mellan pensionsfallet
och 65 års ålder.

Svenska medborgare skall enligt förslaget rätt folk-att exportera
pension intjänats på grundval den ATP-anknutna intjänanderegelnsom av

i världen de flyttar elleroavsett bosatta.vart är Utländska medborgare
skall enligt lagstiftningen inte någon motsvarande rätt. Exporträtt tillges
länder inom EES-området kommer emellertid föreligga med stödatt av
reglerna i EG-förordningen 140871 för omfattas för-personer som av

Ävenordningen. olika socialförsäkringskonventioner med länder utanför
EES-området bestämmelser sådan exporträtt.upptar som ger

Bosättningsregeln

föreslårVi bosättningstid för förvärvande rätt till folkpensionatt enligtav
bosättningsregeln skall kunna tillgodoräknas under tiden fr.o.m. det år då
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underdvs.då han fyller 64 år,det årfyller 16 årnågon t.o.m. en
oavkortad folkpension skall krävastillrätttidsperiod 49 år. För attom

Är samanlagdadenför minsttillgodoräknats 40 år.bosättningstid
med 140folkpensionen reducerasskallbosättningstideni Sverige kortare,

skallpension huvudfattas. någon övervarje Förför år taget utgesattsom
bosättningstid.minst årskrävs tre

tid föri huvudsak förståsenligt förslagetbosättningstid skallMed
bosätt-löpande och olikaBosättningstid räknasfolkbokföring i Sverige.

bosättningstiden ned tillsamlade sättsDenningsperioder läggs samman.
EG-förordningen eller enligtenligthela antal år. Ennärmaste somperson

lagstiftningomfattats landssocialförsäkringskonvention ett annat omaven
den tiden,bosättningstidi Sverige förtillgodoräknas intepensionsförmåner

folkbok-skall den inte ärfolkbokförd här. Däremothan äräven somom
i fall då han medtillgodoräknas bosättningstid härdettaförd i Sverige trots

omfattaskonvention skallEG-förordningen ellertillämpning avenav
beviljatsharutländsk medborgarepensionslagstiftning. Ensvensk som

hitförst viss tid efter ankomstenbosättning i Sverigeuppehållstillstånd för
ansökningeneftertillgodoräknas tiden för vistelse härskall kunna om

bosättningstid.uppehållstillstånd såsom
svenskabiståndsarbetare, ärmissionärer och vissabl.a.För som

föreslår vi särreglerfamiljemedlemmarderasmedborgare, samt av
land för arbetede varit utsända tillföre 1993 dåinnebörd tid år annatatt

bosättningstid i Sverige.tillgodoräknasdär skall kunna som
tillgodoräknatstid ñr vilkenregel innebärföreslår viVidare atten som

bosättnings-tillgodoräknasjämställd tid ocksådärmedochATP-poäng som
tid.

bosättningstidgrundvalfolkpensionberäkning påReglerna avavom
utländska medborgare.för svenska ochvillkorskall gälla på samma

lagstiftningenskall enligtberäknad enligt bosättningsregelnFolkpension
frågabosatta i Sverige. Itill försäkrade ärkunna utbetalas enbart omsom
dock tillEES-land kommeroch medborgare isvenska medborgare annat

utbetalningtillregler uppkommaföljd EG-förordningens rätt att avav
EES-området.land inomvid bosättning isådan folkpension även annat

bosättningsregelngrundvalFolkpension i form ålderspension på avav
tillgodoräknats denbosättningsår faktiskttill demed hänsynberäknas som

till makeefterlevandeålder. I frågapensionsberättigade fram 65 års om
uppburit hel särskild efterlevande-ålderspensiontillvid övergångensom

erhållaskulle ha kunnakvinnor fått ellerliksom ñr vissapension som --
vi dock denÖvergångsbestämmelser föreslårstödänkepension med attav

pensionsberäkningen,grund förbosättningstid skall läggas tillavlidnes om
ålderspensiondet ñrmånligare,förmånligare. Likaså skall, ärdet är om

beräknasuppburit hel förtidspension påfyllda 65till den vid årsom
förtidspensionen.bosättningstidgrundval somav samma

tillskall beräknas med hänsynförtidspensionFolkpension i form av
pensionsfallet.fram förebosättningstid i Sverige åretfaktisk t.o.m

tillförsäkring i Sverige elleraktuellskall oberoendeDessutom av --
bosättnings-framtidapensionsberäkningen kunna läggasñrgrund antagen

dendet dåför pensionsfallet årperioden fr.o.m. årettid för t.o.m
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pensionsberättigade uppnår 64 års ålder. Däremot skall faktiska bosätt-
ningsår efter pensionsfallet aldrig kunna tillgodoräknas för förtidspension.

Vi föreslår det skall gälla regel innebörd denatt att,en av om
pensionsberättigade varit bosatt i Sverige under minst 45 tiden mellanav
16-årsåret och föreåret pensionsfallet, hela tiden fr.0.m. föråret
pensionsfallet det dåår han uppnår 64 års ålder tillgodoräknast.0.m. som

Årframtida bosättningstid. den faktiska bosättningstiden i Sverige före
pensionsfallet kortare, tillgodoräknas proportionell del tiden efteren av
pensionsfallet framtida bosättningstid.som

För uppbär halv eller två tredjedels förtidspension ochpersoner som
får sin arbetsförmåga ytterligare nedsatt och blir berättigadesom senare

till hel sådan pension skall göras beräkning faktisk och framtidaen ny av
bosättningstid med utgångspunkt från tidpunkten för försämringen av
arbetsförmågan. Ett pensionsfall skall alltså inträffatha inytt anses
situationer detta slag. skallDäremot enligt förslagvårt någon sådanav ny
beräkning bosättningstid inte göras i den omvända situationen, dvs. närav
hel förtidspension ersätts halv eller tredjedelstvå sådan pension ellerav
två tredjedels förtidspension omvandlas till halv förtidspension. Inte heller
vid s.k. vilande förtidspension skall göras beräkningnågon bosätt-ny av
ningstid, fönidspensionen skall börja påutges nytt.om

För situationer då pensionsfallet inträffar under det år då försäkraden
fyller föreslår16 år vi särskilda regler beräkning framtidaom av
bosättningstid.

l fråga fått arbetsförmågan nedsatt ñre det då deårom personer som
fyllde 16 föreslår viår särskilda regler skall gälla med avseende påatt
förtidspensionsrätten. Enligt dessa regler skall sådan ären person som
svensk medborgare och bosatt i Sverige i princip tillgodoräknas hela tiden
fr.0.m. 16-årsåret 64-årsåret bosättningstid. Detsamma skallt.0.m. som
gälla beträffande utländska medborgare villkorpå de bosatta iäratt
Sverige sedan tid åtminstone fem år.en av

Detta förslag förenatär med nackdelar och får tillfälligses som en
lösning. Nya och ingående överväganden bör därför enligt vår meningmer
företas för försöka finna definitiv lösning.att en mer

Enligt särskild regel vi föreslår skall folkpension i formen som av
ålderspension till den uppburit hel förtidspension på grundvalutgessom

bosättningstid förtidspensionen, sådan beräkning ärav samma som om en
förmånligare för den pensionsberättigade. demFör erhållit halv ellersom
två tredjedels förtidspension vid övergången till ålderspension beräknas
däremot ålderspensionen alltid på grundval faktiska bosättningsår enligtav
huvudregeln.

Efierlevandepension skall enligt vad vi föreslår kunna utbetalas till
efterlevande make och barn under förutsättning den efterlevande äratt
bosatt här i landet. På grundval EG-förordningen 140871 kommerav
dock sådan pension kunna utbetalas också till utomlands bosatta i vissaatt
situationer.

Förslaget sikte folkpensionpå i form barnpension, omställnings-tar av
pension och särskild efterlevandepension dessutom sådan änkepensionsamt
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med stöd övergångsreglema till 1988 efterlevandepen-årsutgessom av
sionsreform.

Efterlevandepension skall alltid beräknas grundval den bosätt-på av
ningstid tillgodoräknas tillden avlidne. Härvid skall hänsyn äventassom
sådan framtida bosåttningstid medkan tillgodoräknasantagen som
tillämpning förtidspension.reglerna för För oavkortad efterlevandepen-av
sion skall på för ålderspension krävas bosättningstidsättsamma som en

minst reduceras pensionen proportionellt.40 år. Annarsom
Till barn efter avliden förälder, omfattats förordningEGsen som av

140871 och lagstiftningen Sverige,täckts kan gnmdvalpåsom av av
regler i den förordningen barnpension i vissa fall komma utbetalas medatt
högre belopp än vad följer bestämmelserna i den svenskasom av
lagstiftningen.

Särskilda folkpensionsformåner

Vi föreslår handikappersättning tillägg ellerutgör till ålders-att som
förtidspension skall beräknas huvudförmånen, dvs. ipå sättsamma som
förhållande till bosättningstid eller Sådan handikapper-år med ATP-poäng.
sättning skall alltså med kvotdel ålders- förtids-ellerutges samma som
pensionen. Också i fråga föreslås gälla reglerexporträttom samma som
för huvudförmånen.

Handikappersättning förmån förslagsåsom självständig skall enligt vårt
kunna endast till bosatta i försäkradeär Sverige ochutges personer som
här. Sådan förmån skall inte kvotdelsberäknas, och tillnågon rätt
utbetalning utomlands uppkommer inte. Vi förordar det vid kommandeatt
förhandlingar med EG revision EES-avtalet i anledning ettom av av
tillägg till förordningen 140871 intas den ståndpunkten handikapper-att
sättning förmån för handikappadehår berört slag uteslutandeutgörav en
och den förs förteckning icke exportabla förmåner.på överatt upp en

frågaI Vårdbidrag föreslår vi inga ändringar i den svenskaom
lagstiftningen kvalifikationstiden för utländska medborgaresänannat att
rätt till Vårdbidrag vid bosättning Sverige upphävs. fortsättningen skallI
därför alla bor här i landet ha till Vårdbidrag, övriga villkorrättsom om

uppfyllda. utbetalningär Någon till utomlands skall inte finnas.rätt
Enligt bedömning vårdbidragetvår är det säkert avgörasvårt att om

omfattas EG-förordningen 140871 eller inte. Vi förordar dock detattav
beträffande handikappersättningVårdbidrag, motsvarande förpå sätt som

självständigsåsom förmån, från Sveriges sida vid förhandlingar med EG
revision förändringarEES-avtalet i anledning vidtagna iom av av

förordningen hävdas Vårdbidrag förmån den inteäratt typen av som
behöver och vårdbidraget därför förtecknas i den bilaga tillexporteras att
EG-ñrordningen sådana förmåner.avsersom

När det gäller barntillâgg, kan utbetalas ytterligareövergångsvissom
tid framöver, föreslår vi i princip inga regler i den svenskaen nya

lagstiftningen. Någon kvotdelsberäkning sådant tillägg skall alltså inteav
Liksomgöras. hittills bör huvudregel gälla bamtillägg utbetalasattsom

endast vid bosättning i Sverige.
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Bamtillägg torde tvivel omfattas förordningEGsutan 140871 ochav
följer enligt den förordningen särskilda regler förmåner till pensionär-om

minderåriga barn. Dessa innebär bl.a. bamtillägg under vissaatters
speciella förutsättningar kan helt eller till viss del få också då barnetutges

bosattär i något EES-land.annat
Pensionstillrkøtt skall enligt förslagvårt kvotdelsberâknas på grundval
bosättnings- eller ñrvärvstid på sätt huvudförmånen inomav samma som

folkpensioneringen. betyderDet pensionstillskott utbetalas medatt samma
andel huvudförmånen. Enligt AFL skall pensionstillskott inte kunnasom
utbetalas vid bosättning utanför Sverige.

Pensionstillskottet omfattas otvivelaktigt EGs förordning 140871,av
varför exporträtt tillägget kommer föreligga på grundval reglernaattav av
där.

Vi föreslår det skall införas särskilda regleratt avräkning medom
hänsyn till tilläggspension på pensionstillskott, med vissutgår andelsom

oavkortat sådant tillskott enligt och30- 40-årsreglema.av
Beträffande särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård
sjukt eller handikappat barn föreslår vi skall i tillämpliga delar gällaav - -

motsvarande regler för pensionstillskott.som
Systemet med kommunala bostadstillägg till folkpension ñrär

närvarande föremål ñr översyn särskild utredning, skall beaktaav en som
även EG-aspekter. Vi lämnar därför inte förslagnågra beträffande den
ñrmånen.

Hustrutillägg skall enligt vad vi föreslår beräknas på grundval denav
bosättningstid eller de år med ATP-poäng ligger till grund försom
beräkningen ålders- eller förtidspension. Detta innebärav att,mannens om

pension med viss 30-del eller 40-delutges oavkortadmannens av en
pension, hustrutillägget utgår med motsvarande andel oavkortatettav
sådant tillägg. Vi föreslår prövningen inkomsten skall föregörasatt mot
denna kvotdelsberäkning.

Enligt lagstiftningen skall hustrutillägg kunna utbetalas endast vid
bosättning i Sverige. Till följd EG-ñrordningen 140871 kommer dockav
sådant tillägg kunna vidäven bosättning i landatt inomutges EES-annat
området.

Eftersom regeringen nyligen lagt fram förslag till delpensionrättenatt
skall avskaffas, lämnar vi inga förslag eller anlägger några synpunkter med
avseende denpå förmånen inför ikraftträdande EES-avtalet.ett av

Flyktingar

I enlighet med våra direktiv har vi övervägt behovet särskilda regler förav
tillgodoräknande rätt till folkpension såvitt gäller flyktingar. Skäletav
härtill är många i den kategorin inteatt på sätt andrasamma som personer
vilka bott utomlands har möjlighet i Sverige erhålla någon pension frånatt
sitt hemland.

Vi föreslår för viss skall införasatt särregler avseendeen grupp
beräkning bosättningstid för folkpensioni Sverige. Dessa särregler skallav
enligt förslaget enbart s.k. konventionsflyktingar, dvs.avse personer som
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täcks juli angående flyktingars rättsligaFNs konvention den 28 1951av
ställning. Visserligen finns enligt mening skäl viss styrka låtavår attav
motsvarande regler gälla s.k. de facto-flyktingar och krigsvägrare.även

tillämpa i praktiken, eftersomSådana regler skulle emellertid bli svåra att
det inte finns heltäckande dokumentation orsaken tillnågon attom en

här. torde flertalet deutlänning beviljats uppehållstillstånd Dessutom av
facto-kommit till Sverige detidigare under årenpersoner som som

flyktingar pension i sitt hemland grundval därha till pårätt avnumera
ipolitiska förhållandena deintjänad pensionsrätt med hänsyn till deatt

förföljelse e.d. inte längeländerna förändrats och risk förnågonnumera
föreligger.

tillämpningfråga konventionsflyktingar föreslår vi de vidI att avom
hemlandetbosättningsregeln skall få tiden för bosättning iräkna som

denbosättning här alltsedani Sverige, under förutsättning de bott kvaratt
första för tid under vilken deankomsten hit. Motsvarande skall gälla

Sverige.vistats i flyktingläger i land före den första ankomsten tillannat
flyktingar uppehållstillstånd och föreFör efter det de beviljatsattsom

pensionstillfället bott i land särskilda regler viss delskall enligtannat av
tiden i fåhemlandet kunna bosättningstid i Sverige. Rätten attanses som
tid i hemlandet skall dock intetillgodoräknad bosättningstidi Sverigesom
gälla tid för föreligger vid bosättningvilken till pension från det landeträtt
i Sverige.

gällaDessa särregler för konventionsflyktingar skall enligt förslaget
enbart den tid dåunder förutsättning de bosatta här i landet underäratt
pension utbetalas.

föreslagna tillämpliga i fall då flyktingenDe särreglema skall ävenvara
situationer dåblivit svensk medborgare före pensionsfallet liksom i

förhållandena i flyktingens hemland ändats såtillvida han inte längre äratt
konventionsflykting i Sverige han eljest förlorat sittelleratt anse som

flyktingskap.

Övergångsbestämmelser

skall i kraft den januari 1993.Vi föreslår de reglerna träda latt nya
grundvalför förvärv till folkpension påDet rättsystemet avnya av

i och med ikraftträdan-bosättningstid alternativt förvärvstid i Sverige bör
pensionerfolkpensioner förför redan utgåendedet gälla såväl då somsom

nybeviljas därefter.
till bosätt-ocksåskall därvid hänsynVid beräkningen pension tasav

liggertiddärmed jämställdliksomningstider och med ATP-poängår som
före ikraftträdandet.

med dei ochfolkpensioneni frågaEmellertid kan det inte komma att
eller haruppbärdå redanförreglernas införande minskas någon somnya

princip allaidärför fram förslagtill folkpension. Vi lägger atträtt om
vilketbelopp,med oavkortatfolkpensioner i december 1992 utgessom

alla folk-beträffandefalletmed nuvarande regelsystem i huvudsak är
pensioner, ikraftträdandet räknas tillskall i och med att anses varaom

löpandegrundade bosättningstid betyderpå 40 år. Detta atten om
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pensioner fr.o.m. januari 1993 kommer med 4040, dvs. medatt utges
oavkortat belopp. minskningNågon folkpensionen till dem har rättav som
till pension vid de reglernas ikraftträdande kommer därmed intenya att
göras.

I och med EG-förordningen börjar gälla iatt Sverige uppkommer rätt
fritt folkpensionatt inom EES-området,exportera även sådan rätt inteom

funnits dessförinnan.
För situationer där förenågon ikraftträdandet uppbär förtidspension och

pensionen efter ikraftträdandet skall höjas på grund försämringav av
arbetsförmågan föreslår vi i viss utsträckning särskilda regler.

frågaI vid de reglernas införande inte harom ännupersoner som nya
till folkpension skall,rätt nämnts, det regelsystemet i principsom nya vara

tillämpligt. Detta gäller även beträffande kommer igåattpersoner som
pension inom de närmaste framöver.åren För inte pensionsför-att
väntningama för människor skall kunna drastiskt förändras från dag tillen

föreslår vi dock för viss särskilda övergångsregler,en annan, en grupp
inom för vad möjligtär med hänsyn till EGs regler ochramen som
bestämmelserna i EES-avtalet. Dessa särregler enbart den föreslagnaavser
bosättningsregeln och bara sikte på folkpension i formtar ålderspen-av
sion. Med avseende på den ATP-anknutna intjänanderegeln generellt sett
och i fråga förtids- och efterlevandepension grundad bosättningpå harom
vi gjort den bedömningen det inte påkallatär med särskildaatt över-
gångslösningar.

Dessa särskilda regler för ålderspension med tillämpning bosättnings-av
regeln måste gälla på villkor för svenska och utländska med-samma
borgare. De kan emellertid, till skillnad från de huvudregler visom
föreslår, begränsas till rätt till förmånligare beräkningatt ge en av
folkpension i form ålderspension för varit bosatta iav personer som
Sverige under viss bestämd tid, sammanläggning behöver skeutan atten
med bosättningstidi EES-land.annat

Mot bakgrund härav föreslår vi föddär år 1935 elleratt en person som
tidigare, dvs. är 57 ellerår äldre vid ikraftträdandet, och vid ansökansom

pension bosattär i Sverige sedan minst fem år och efter fyllda 16 årom
har varit bosatt här under sammanlagt minst tio år skall bosättningstidsom
i Sverige vid tillämpning 40-årsregeln få räkna även år varunder hanav
varit bosatt i utlandet. Detta innebär i princip alla uppfyller deatt som
angivna villkoren kommer få rätt till oavkortad folkpension.att

Det undantaget skall dock gälla hänsyn inte skall till tid då någonatt tas
varit bosatt i land och i det landet tjänat in rätt tillannat pension grundad
på bosättning där har rätt uppbära den pensionen ocksåsamt vidatt
bosättning i Sverige. Detta undantag kommer bli betydelsestörst iatt av
fråga förvärvat rätt till grundpension i de andra nordiskaom personer som
länderna.

Den tidigare gällande s.k. 57-62-årsregeln skall med viss modifiering
gälla också efter de föreslagna reglernas ikraftträdande.nu
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Tilläggspension ATP

försäkringen för tilläggspension har vi liksomSåvitt gäller ATP
överensstämmelsepensionsberedningen funnit reglerna härför i godståratt

med principerna för förordning 140871. förändringarEGs Några av
för tilläggspension därför inte påkallade med anledningregelsystemet är

EES-avtalet.av
finns del bestämmelser i EG-förordningen 140871Däremot som,en

innebära inskränkningardenna blivit gällande här i landet, kommernär att
konse-utvidgningar i förhållande till nuvarande tillämpning.och Dessa

och harföjer emellertid direkt EG-förordningen gäller härkvenser attav
ändringar iföreträde framför bestämmelserna i Något behovAFL. av

därför inte enligt be-regler för tilläggspension föreligger vårAFLs
dömning.

Tillförsäkringstillhörigheten.effekt EG-förordningenEn sådan av avser
olikabestämmelser vilket lands lagstiftningföljd förordningens somomav

i dag ärpersonkategorier skall omfattas kan vissa personer somav
EES-landsförsäkrade för komma i stället täckasATP att ett annatav

inteenligt reglerna i AFLpensionslagstiftning, medan andra personer som
det iblitilläggspension i Sverige kan kommaförsäkrade förär att

framtiden.
villkoretkonsekvens det vid prövningenEn är att omav omannan

alls skallför pensionminst med uppfyllt, någonår ATP-poäng är atttre
EES-land.också försäkringstid ii beaktandemåste annattasutges,

pensionberäkningsärskilda reglerEG-förordningen finns ocksåI avom
EES-land.lagstiftningenii fall omfattats ändå pensionstagaren ettav mer

Även ändringintetillämpliga och kräver någondessa regler blir direkt av
sådanafår tillämpas försäkringskassomaregelsystem. reglerAFLs EGs av

frånsituationerförsäkrad kan i vissareglerna följd dem ärär. En attav en
medvad blir resultatetSverige till högre tilläggspension änrätt somen

användning enbart reglerna i AFL.av
förtids-beräkningeneffekter EG-förordningenYtterligare avavserav

antagandepoäng. Bl.a. kan rättefterlevandepension med s.k.och att
sådanockså i fall dåantagandepoäng uppkommapension beräknad med

lagstiftningen.enligt den svenskainte föreliggerrätt
upphov tillEG-förordningenkanbampensionsområdetOckså på ge

regler.med Iblir effekten AFLsfrån vadavvikerföljder somsom
antingenfrånbarnpension ATPhuvudsak innebär dessa utgesatt oav-

ibarnet borinte alls,Sverige, ellerbor i annatkortad, barnet omom
bosattatill utomlandstilläggsbeloppdockIbland kanEES-land. utges

bam.
gällertidigare,eller1923födda årärsvenska medborgare,För som
ATP.30-årsregeln inomtillämpningvidsärskilda reglerenligt AFL av

tillämpningmedövergångsgenerationen måstesärregler för den s.k.Dessa
förockså140871 gällaEG-förordningenlikabehandlingsprincipen iav

meningenligt vårkonsekvens kanmedborgare i EES-land. Dennaannat
kostnadsökningar.markantainte medföraoch torde någraaccepteras mer

ireglerna AFL.gällandeVi föreslår därför ingen ändring deav nu
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Vidare uppkommer till följd EG-förordningens tillämpning här vissaav
effekter frågai s.k. ATP-förbindelser. Enligt bedömning kanvår sättasom
i fråga de möjligheter teckna ATP-förbindelserAFL öppnar attom som

istår överensstämmelse med reglerna i EG-förordningen 140871. Vi
föreslår dock inga ändrade lagregler. Vi emellertid det generelltattmenar

bör övervägas i avskaffa förAFL ATP-förbindelser. Ensett att utrymmet
sådan åtgärd har vi dock inte haft möjlighet utreda till fullo, varför viatt
inte lägger fram förslagnågra med den inriktningen.

Kostnadskonsekvenser

De förslag till ändrade regler i vi läggerAFL fram kommer i sigsom nu
inte upphov till ökade utgifter för folkpensioner. kanTvärtomatt ettge

med beräkning folkpension i förhållande till bosättnings- ellersystem av
ATP-år innebära reducerade folkpensionsutbetalningar, eftersom folk-
pension till del bor här i landet kommer i framtidenatten personer som
utbetalas med enbart viss kvotdel oavkortad pension. Dennaav en
kostnadsminskning kan ligga i intervalletår 20-50 milj. kr vidantasper
ikraftträdandet år 1993 och kan uppskattas till någontinguppgå i storleks-
ordningen 50-200 milj. kr 2005.år

Däremot uppkommer kostnadsökningar till följd det väsentligt störreav
för utbetalning folkpension utomlands uppkommerutrymmet av som

fr.o.m. år 1993. Detta inte följd förslagär våra konse-ärutanen av en
kvens de exportregler finns i förordningEGs 140871 och i denav som

nordiska konvention social trygghet räknar med kommernya om som man
börja gälla vid kommande årsskifte. Kostnadsökningen grundpá häravatt

kan beräknas utgöra år någonting i storleksordningen 25-100 milj. krper
ochår 1993 50-200 milj. kr 2005.år

Totalt kan de samlade reglerna upphov till viss smärresett nya ge en
Ökning kostnaderna för folkpension.av

Utan de regelförändringar vi föreslår skulle emellertidsom nu en
tillämpning EGs förordning 140871 den svenska folkpensioneringenpåav
innebära väsentligt ökade folkpensionskostnader. Dessa skulle hasnart
kommit i rniljardbelopp för varje år.upp

Den samlade kostnadseffekten på ATP-omradet förordningEGsattav
140871 blir gällande här är uppskattasvår kanatt antasmen vara av
begränsad omfattning.

Administrativa konsekvenser

Tillämpningen de föreslagna reglerna för folkpensionav av oss nya
kommer innebära visst merarbete för försäkringskassoma. kanDettaatt
dock tämligen begränsat och torde kunna inomantas vara rymmas ramen
för nuvarande resurser.

betydelseAv större för arbetsbelastningen kan förutsättas bli det
förhållandet EGs regler samordning socialförsäkringssystemenatt om av
skall tillämpas försäkringskassoma. Detta kommer medföraattav
merarbete och kan behöva föranleda ändringar nuvarande försystemav
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pensionshandläggning. Tämli omfattande utbildningsinsatsertorde ocksågen
bli erforderliga.

De regler vi föreslår beräkning folkpension på grundvalsom om av av
bosättningstid här i landet skall tillämpas inte bara med avseende på
bosättning för framtiden också för förfluten tid, 45-50 årutan motupp
tillbaka i tiden. Vid tillämpningen kan uppkomma problem admini-att
strativt utreda varit bosatt under olika perioder denvar en person av
yrkesaktiva delen livet. Uppgifter härom finns förinte alltid tillgängligaav
ñrsäkringskassorna. För utredningeni sådana fall krävs medverkan denav
pensionssökande själv. gäller frågaDetsamma i del andraäven om en av
de regler vi fram förslaglägger till. Ett exempel särreglema förärsom nu
flyktingar.

Detta innebär ålderspension inte i dag alltid kan beviljasatt utansom
föregående ansökan. Vi föreslår därför principiell till tidigareåtergången
ordning med krav ansökan för ålderspension.på

Emellertid kan det också i framtiden fallkommer i mångaantas att att
finnas tillräckliga uppgifter tillgängliga för försäkringskassoma för att
ålderspension skall kunna beviljas föregående ansökan. gällerDettautan

de situationer där vilket förutsättaskan fallet för det alldelest.ex. vara-
övervägande antalet försäkrade ATP-poäng har tillgodoräknats för minst-

Uppgifter30 år. härom finns hos försäkringskassoma, och behovnågot av
ansökan föreligger då inte. Likaså torde det för framtidenmöjligt attvara
bygga för registrering bosättningstid löpandeett systemupp av som
innebär uppgifter härom bevaras och finns tillgängliga för försäkrings-att
kassorna.

sådana situationerFör kan sålunda också i fortsättningen undantaggöras
från kravet pensionsansökan. Vi föreslår ipå det AFL skall intasatt en
regel möjlighet för regeringen i förordning dessanärmareattsom ger ange
situationer då ålderspension skall kunna beviljas föregående ansökan.utan

förordningI eller i föreskrifter riksförsäkringsverket bör vidareav
meddelas bestämmelser vilkanärmare krav skall ställas påom som
medverkan de pensionssökande själva när det gäller uppgifter ochav
utredning bosättning, flyktingskapom m.m.
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Författningsförslag

till1 Förslag
1962381ändring i lagen allmänLag omom

försäkring

försäkringföreskrivs i fråga lagen 1962381 allmänHärigenom omom
nuvarande 5 kap. skall betecknas 5 kap.dels 6 § 18att

1-5 kap. och kap. 7 ochdels kap 5 kap. §§, 8 9 12 §§, 14 §3 13att
skall ha följande lydelse,kap. den 5 kap. 1816 §1 samt nya

införas paragrafer, 5 kap. ochdels det i lagen skall 13 6-17 §§ 20att nya
före 5 kap. och 15 rubriker15 6 §§kap. närmastsamt avnyaa

ñljande lydelse.

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande

kap.3
13

för-enligt detta kapitel den allmännaförmåner prövasFrågor avom
ha varitförsäkrade inskriven eller skullesäkringskassa hos vilken den är

för-uppfyllt åldersvillkoret i kap.inskriven, han 1 4 Dennaom
försäkringskassasäkringskassa uppdra prövafår dock åt en attannan

sådana frågor i 5med undantag frågorav som avses
sjukpenning.Bestämmelserna tillämpas i frågai kap. 13 § även2 om

tillämpning tillVid andra stycket skall hänsyn intekap. 13 §2 tasav
personskadeskydd.statligtsärskild sjukpenning enligt lagen 1977265 om

5 ochBestämmelserna iBestämmelserna i 5 och
förtidspensioni fråga förtidspension i fråga§§ 8 §§8 omom

försäkradeförsäkrade tillämpas där dentillämpas även där den även
pension,ha skulle erhållit sådanskulle erhållit sådan pension, ha

han hade tillgodoräknatshan svensk medborgare.varit rättomom
enligt bestämmel-till folkpension

ellerkap. §§ 6-i 5 3-4serna
§§,14

tillämpliga,försäkrad, bestämmelserna i kap. 3 § ärHar 3utan atten
sextiofem ålder,efter ingången månad, då han uppnådde årsdenav

får allmännaerhållit sjukpenning etthundraåttio dagar, denunder
skallförsäkringskassan besluta sjukpenning inte längre utgå.att

Lagen omtryckt 1982120.
2 lydelseSenaste 19911040.
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5 kap.
1§

Svensk medborgare, bo- Rätt till folkpension tillgodoräk-ärsom
riket,i berättigad till folk- enligt vadär dettasatt isägsnas som

pension enligt vad denna lagi kapitel.
sägs. Folkpension tillgodoräknas

enligt reglerna 2 gälleri § såvitt
ålderspension, förtidspension,
barnpension, omställningspen-
sion, särskild efterlevandepension

handikappersättningsamt som
tillägg till pension.utgör

Rätt till vårdbidrag och handi-
kappersättning inte utgörsom
tillägg till pension tillkommer
försäkrad bosatt i Sverige.ärsom

2§3

Vid bosättning riket Folkpensionär i 1§utom som avses
svensk medborgare, har andra stycket beräknasrättsom
till tilläggspension enligt denna enligt reglernaa i 3 och 4 §§
lag, berättigad till folkpension i förhållandei till det antal år för

form ålderspension, förtids- vilka tillgodoräknatsav pen-
eller efterlevandepensionpension försionspoäng tilläggspension,
tillägg till formpension i ellerävensom

handikappersättning. I fall b enligt reglerna i 6-15 §§ iav
folkpen-utgår förhållande till det antalsagts årsom nu som

sionsförmånen förhållandei till tillgodoräknats bosättnings-som
det antal förår, vilka den tid i Sverige.pen-
sionsberättigade eller, fråga Föreligger till folkpensionnär rätt

efterlevandepension, den såväl enligtär de regler iom som avses
avlidne vid tilläggspensionens första stycket enligt dea som reg-
beräkning tillgodoräknats ler i styckepen- som avses samma
sionspoäng. beräknas pensionen grundvalpå

Har pensionspoäng tillgodo- endast dessa regelsystemettav av
räknats för minst trettio år, utgår och skall därvid tillämpas det

folkpensionsförrnånen med regelsystem det för denoav- som ger
kortat belopp. I fall utgår pensionsberättigade förmån-annat mest
förmånen med andelså liga resultatet.stor

3 Senaste lydelse 1988881.
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

därav förhållan-motsom svarar
vilkadet mellan det antal förår,

tillgodoräknats,pensionspoäng
och talet trettio.

Är makar båda berättigade till
folkpension enligt denna paragraf

föroch skulle pensionen en av
makarna, endast denne varitom
berättigad till ha utgåttpension,
med högre belopp detän sam-
manlagda beloppet makarnasav
enligt andra stycket beräknade

skall tilläggpensioner, ett mot-
svarande skillnaden tillutgå

med fördelning eierpensionerna
dessa.förhållandet mellan

Folkpension anknytning till till-i
läggspension

3§

Vid folkpension bosatt i Sverigeberäkning Den ärärav som
där under de villkorenligt skall med2 § år närmare somsom

denna paragraf ochjämställas i 4 §iangesavses
enligtbe- berättigad till folkpensionför vilketår,

under förut-första första stycketstämmelserna kap. 6 § 2 §i 11 a
till till-första han harstycket eller kap. 7 § sättningII rättatt

enligt denna lag. Istycket haft till följd läggspensionpensions-att
fall folkpen-tillgodoräknats,ickepoäng sagts utgessom nu

förhållande det antalvilket till årföre 1960, för sion iår år
pensionsberättigadeberäknats till inkomstskatt för vilka denstatlig

efierlevan-taxerad eller erlagts eller, frågainkomst ärnär om
vid till-depensiøn, den avlidnesjömansskatt, samt,

tillgo-beräkninggäller läggspensionens3. såvitt person som
doräknatsuppburit pensionspoäng.ersättning isom avses

tillgodo-kap. §âärde stycket, före Har11 2 år pensionspoäng
räknats förför vilket skulle ha minst 30 år,år 1963, utges
folkpensionsfönnånen medberäknats till statlig inkomstskatt oav-

fallskattskyldig- kortat belopp.taxerad inkomst I annat utgesom
andelförmånen medhet hade förelegat för såersättning- stor

förhållan-därav motsvararen. som
vilkaantal förhinder till det mellan det årUtan rättattav

tillgodoräknatstilläggspension icke föreligger pensionspoäng
folkpension enligt och taletutgår 2 § 30.om
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antalet år dennai paragrafsom
erfordrassåsägs, när samman-

lagt med år för vilka pensions-
tillgodoräknats, tillpoäng uppgår

minst tre.

4§

Den svensk medborg- Vid beräkningär folkpensionsom av
bosatt i Sverige, enligtär skall3 § medär år därare, men som

på villkor och med jämställassamma samma avses
tilläggsfönnåner svensk år, för vilket bestämmel-som
medborgare berättigad till folk- kap.i 11 6 första§ stycketserna

formpension i eller kap.11 7 dettai lagrumsav
ålderspension,a han lydelse före denär 1 januari 1982,om

bosatt i Sverige sedan femminst haft till följd pensionspoängatt
ochår efter fyllda harår inte tillgodoräknats,sexton

bosattvarit i Sverige under föreår år för1960, vilketsam-
manlagt minst tio år, beräknats till statlig inkomstskatt

b förtidspension eller handi- taxerad inkomst,
kappersättning, han antingen såvitt gäller svensk med-om

bosatt i Sverige sedanär minst borgare, år före ellerår 1960,
fem år eller, han bosatt i såvitt gäller utländskär medborga-om
Sverige sedan kortare tid fem föreårän år 1974, för vilketre,

harår, varit normalt arbetsför erlagts sjömansskatt, samt
oavbrutet minst underår såvitt gällerett person som
bosättningstiden, uppburit ersättning isom avses

barnpension,c antingen kap.I I 2 §järde stycket, föreårom
den avlidne föräldern omedelbart år 1963, för vilket skulle ha
före dödsin hade bosattvarit i beräknats till statlig inkomstskatt
Sverige minst månader och taxerad inkomst skattskyldig-sex om
barnet vid dödsfallet bosatt i het hade förelegat för ersättning-var
Sverige eller barnet bosattärom en.
i Sverige sedan minst må- hinderUtan tillrättsex attav
nader och barnet eller den tilläggspension föreliggerinteav-
lidne föräldern vid dödsfallet folkpension enligt 3 §utgesvar om
bosatt i Sverige, antalet år dennai paragrafsom

d omställningspension eller erfordrassåsägs, när samman-
särskild efterlevandepension, lagt med år för vilka pensionspo-
antingen den avlidne tillgodoräknats, tilläng uppgårom ome-
delbart före sin död hade varit minst tre.
bosatt i Sverige femminst ochår
den efterlevande vid dödsfallet

bosatt i Sverige eller denvar om

Senaste lydelse 1988881.
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

efterlevande bosatt Sverigeiär
sedan och den efter-fem årminst
levande eller den avlidne vid
dödsfallet bosatt i Sverige,var

Vårdbidrag för barn,e om
bosattföräldern i Sverigeär

sedan minst år.ett
likställes,Med bosättningstid

gäller tid för vilkensåvitt .yömam
sjömansskatt erlagts.

5§5

medborgareFörtidspension eller särskild svenskEn ärsom
utomlands har till folk-efterlevandepension, till vilken bosatt rätt

med till-föreligger enligt beräknaspension4rätt ersätts som
lämpning reglerna ochhinder första stycket i 34 §utan avav

fallmed ålderspension från och Ia 4 §§. sagts utgessom nu
ålderspen-med den månad då den folkpension formpensions- i av

förtidspension eller efterle-berättigade fyller 65 år. sion,
vandepension tillägg tillBarn, för vilket förälder har ävensom

handikapper-uppburit vårdbidrag enligt form4 § pension i av
första stycket berättigat till sättning.e, är

handikapper-förtidspension eller
hinder förstasättning 4utan av

stycket b.

Folkpension grundval bo-på av
sättningstid

6§

bosattDen i Sverigeär ärsom
under de villkornärmare som

denna paragraf och i 7-ianges
berättigad till folkpension§§14

första b underenligt § stycket2
han eller,förutsättning såvittatt

efterlevandepension, dengäller
bestämmelsernaavlidne enligt 7i

bo-och kan tillgodoräknas8 §§
sättningstid föri Sverige minst

5 Senaste lydelse 1988881.
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år.tre
Vid beräkning bosättnings-av

tid bortses från tid före det dåår
den berättigade eller, såvitt gäller
efterlevandepension, den avlidne
uppnått 16 ålderårs och tid efter
det dåår han fyllt eller skulle ha
fyllt 64 år.

7§

Som bosättningstid tillgodoräk-
inte följernas, annatom av

bestämmelserna i 11
tida under vilken en person

folkbolfördvarit i Sverige enligt
folkbolgföringslagen 1991 48I;
hänsyn skall dock inte till tidtas
efter vid flyttning tillutresan
utlandet under sådana ornständig-
heter enligt föreskriftatt personen
i nämnda lag skall avregistreras

utflyttad,som
b tid under vilken hären

folkbokförd före tidpunktenperson
för folkbokföringen oavbrutet
vistats i Sverige efter haatt an-
sökt uppehållstillstånd enligt 1om
kap. utlänningslagen4 § 1989
529 eller motsvarande föreskrift
enligt äldre lag,

c tid före år 1993 under
vilken svensk medborgare,en som

svenska kyrkan, svensktav ett
trossamfimd, ett ärorgan som
knutet till sådant samfund ellerett

svensk ideell organisationen som
bedriver biståndsverksamhet varit
sänd till land fär arbeteett annat
för arbetsgivarens räkning,

d tid för vilken tillgodoräknats
pensi för lläggspension
och därmed jämställd tid enligt
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vad i 4sägs samtsom
tid under vilken ie en person

fall än sägsannat som ovan
enligt överenskommelse somen

stycketkap. 15 förstai 20 §avses
enligt lageller i 20nämnssom

omfattats svenskkap. 15 §a av
lagstiftning pensionsför-om
máner.

Bestämmelserna första stycketi
gäller tid varunderinte personen

där enligtsägs överens-som en
kap.kommelse 20isom avses

stycket eller enligt lag15 första§
kap. 15 §i 20nämns a om-som

lagstiftningfattats av om pen-
land.sionsförmåner Det-i annat

dengäller betráfandesamma
förordnandeenligt av rege-som

kap.med stöd 3 §ringen 1av
fjärde stycket undantagenvarit
från svensk socialförsäkringslag-

utomlands.stijining vid arbete
Vad första stycketi sägssom

folkbok-folkbolgföring enligtom
skall gälla ocksåföringslagen i

enligthaga kyrkobokföringom
folkbok-lag ersattssom av

föringslagen eller enligt motsva-
rande äldre författning.

stycketBestämmelsen förstai c
medföljande makegäller även

barn under till18 årsamt person
Med make lik-därsom avses.

giftställs den utan attsom vara
levt tillsammansmed den utsände

med denne, de tidigare harom
gifta eller harvarit gemensamt

har haft barn.eller
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8§

I fråga flykting, ärom en som
bosatt i Sverige, tillgodoräknas

bosättningstid i Sverige,som
vad följer 7utöver som av

tid då han bosattvarit i sittäven
hemland enligt vad isägssom
andra stycket.

flyktingenFör tillgodoräknas
delså bosättningstiden istor av

hemlandet från och med det dåår
han uppnått 16 års ålder till och
med före detåret då han förstår
ankom till Sverige motsvararsom

förhållandet mellan sidanå ena
den tid han har bosattvarit i

frånSverige och med det dåår
han först ankom hit till landet till
och med det dåår han fyllt 64 år
och andraå sidan hela tiden från
och med året för den första an-
komsten hit till och med det dåår
han fyllt 64 frågaår. I för-om
tidspension eller efterlevandepen-

skallsion i stället för året då
flyktingen skulle fylla 64 år som
utgångspunkt året företas pen-
sionsfallet. Vid beräkningen enligt
detta stycke bortses från tid då
flyktingen bosatt hem-varit i sitt
land och för vilken tillrätt pen-
sion från det landet föreligger vid
bosättning i Sverige. Med tid för
bosättning i hemlandet likställs tid
då flylaingen före den första an-
komsten till Sverige bosattvarit i

land där han varitannat att anse
flylaing.som

Med flykting dennaiavses
paragraf utlänning haren som
beviljats uppehållstillstånd i
Sverige med stöd kap.3 1 § 1av
utlänningslagen 1989529 eller
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eljest grund hanpå ansettsattav
flykting enligt konventionensom

den juli angående flyk-28 1951
rättsliga ställning.tingars

fråga flyktingI ärom en som
statslös skall vad dennaisom
paragraf bosättningstidisägs om
hemlandet stället gälla medi
avseende bosättningstid detpå i
land där flyktingen tidigare haft

vanliga visteLseort.sin

9§

Folkpension beräknas grund-på
val den sammanlagda tidav
varunder den pensionsberättigade

efterlevande-eller, gällersåvitt
den avlidne enligtpension, reg-

lerna 7och tillgodoräknats§§i 8
bosättningstid i Sverige.

bosättningstid tillgodoräk-Har
för folk-minst 40 år,nats utges

belopp.pension med oavkortat I
fall folkpension medannat utges

andel däravså stor som svarar
förhållandet mellan det antalmot

för till-år vilka bosättningstid
godoråknats och talet 40.

Vid tillämpning bestämmel-av
denna paragraf skalliserna

bosättningstiden ned tillsättas
hela antal år.närmaste

10§

Folkpension enligt första2 §
stycket b form ålderspensioni av

förhållande antali till detutges
för vilka den pensionsberättig-år

ade tillgodoräknats bosättnings-
tid.

Älderspension till den som
omedelbart före den månad då
han fyllde uppburit hel65 år
förtidspension det ärutges, om
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färmånligare, på grundval av
bosättningstid legatsamma som

till grund för beräkningen av
förtidspensionen.

Ãlderspension till den som
omedelbart före den månad då
han fyllde uppburit65 år hel
särskild efierlevandepension utges

förhållandei till det antal förår
vilka den avlidne tillgodoräknats
bosättningstid, det förmån-ärom
ligare.

11§

Folkpension enligt första2 §
stycket b formi förtidspensionav

grundvalpå denutges av pen-
sionsberättigades bosättningstid
till och med föreåret pensions-

fallet. bosättningstidSom till-
godoräknas tid från och medäven

föråret pensionsfallet till och
med det år då den pensionsbe-
rättigade uppnår 64 ålderårs
framtida bosättningstid enligt
vad andra stycket.isägssom

denOm pensionsberättigade
kan tillgodoräknas fyraminst
femtedelar tiden från och medav
det då han fylldeår till och16 år
med föreåret pensionsfallet som
bosåttningstid, tillgodoräknas
hela tiden från och med föråret
pensionsfallet till och med det år
då han ålderuppnår 64 års som
framtida bosättningstid. dessaOm
förutsättningar uppfyllda,inte är
tillgodoräknas framtida bo-som
sättningstid delså tidenstor av
från och med föråret pensions-
fallet till och med det då denår
pensionsberättigade uppnår 64

ålderårs för-motsom svarar
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densidanhållandet mellan å ena
beräknatsbosättningstid som

andraochförsta stycket åenligt
tidenfemtedelarsidan fyra av

då denmed detfrån och år pen-
tillfylldesionsberättigade 16 år

pensionsfallet.med föreoch året
reglerna itillämpningVid av

bosättningstidendetta stycke sätts
antal hela må-ned till närmaste

nader.
förtidspensiondå halvfallI
tredjedelartillomräknas två av

heleller tillförtidspensionhel
då tredje-eller tvåförtidspension

förtidspensiondelar hel om-av
förtidspension,helräknas till

beräkningskall göras aven ny
bestämmel-bosättningstid enligt

paragraf Pensions-idennaserna
fallsådantfallet skall i ett anses

tidpunkt dåvid deninträffatha
arbetsförmå-försämringden av

har inträtt utgör grun-somgan
förtids-omräkningenden för av

pensionen.

12§

harfrågaI person somom en
grundförtidspension påtillrätt

föreinträfatpensionsfall somav
fylldedå handet åringången av

be-vid tillämpningskallår16 av
vadgällastämmelserna 11 § som

tredjeandra ochföreskrivs i
styckena.

pensionsberättigadFör somen
ochstycketförstai ärsomavses

bosatt imedborgaresvensk samt
bosättningstidskallSverige som

fråntidentillgodoräknasalltid
fyllde 16då handetoch med år
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tillår och med det då hanår
uppnår 64 ålder.års Härvid skall
hänsyn dock inte till tid dåtas
den pensionsberättigade efter
fyllda 16 år uppfyllt förutsätt-

förningarna tillgodoräknande av
bosättningstid enligt 7 och 8 §§.

För pensionsberättigaden som
förstai stycket och inteavses som

svensk medborgare skall,är om
han bosatt i Sverige sedanär
minst fem år, bosättningstidsom
alltid tillgodoräknas tiden från
och med det då hanår fyllde 16
år till och med det då hanår
uppnår 64 års ålder. Härvid skall
hänsyn dock inte till tid dåtas
den pensionsberättigade efter
fyllda 16 år uppfyllt förutsätt-
ningarna för tillgodoräknande av
bosättningstid enligt och7 8 §§.

I3§

Vid tillämpning bestämmel-av
i 11 § skall, pensions-serna om

fallet inträfat under det dåår
den pensionsberättigadewide 16

framtidaår, bosättningstid enligt
första stycket nämnda paragraf
tillgodoräknasunderförutsättning

den pensionsberättigade kanatt
bosättningstid i Sverigesom

tillgodoräknas hela tiden från och
med ingången det då hanårav
fyllde 16 år till och med tidpunk-

för pensionsfallet.ten
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14§

förstaenligt 2 §Folkpension
barnpension,formstycket b i av

särskildellerontställningspension
påefterlevandepension utges

bosättningstiddengrundval av
avlid-dentillgodoräknaskansom
döds-föremedtill och åretne

denbosättningstid förfallet. Som
tillgodoräknasavlidne även,

de förutsättningarunder som
fram-stycket,andra§i 11anges

Ifallbosättningstid.tida nusom
förstället för åretskall isagts

till årethänsynpensionsfallet tas
dödsfallet.för

tidpunktenavlidne viddenOm
folkpensionuppbardödsfalletför

förtidspension,helformi av
efterlevandepensionenberäknas

grund-paragraf pådennaenligt
bosüttningstidval somsammaav

för-detförtidspensionen, ärom
månligare.

bestämmelserGemensamma

15§

formFolkpensionsfärmân i av
handikappersättning utgörsom

påtill pensiontillägg utges
medantal årgrundval sammaav
bo-ellerpensionspoäng samma

grundtillsättningstid liggersom
folkpensionen.beräkningenför av
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16§

Är makar båda berättigade till
folkpension enligt 2 § första
stycket eller b och skullea pen-

försionen makarna,en av om
endast denne berättigadvarit till
folkpension, ha med högreutgetts
belopp det sammanlagda be-än
loppet makarnas pensionerav
beräknade enligt och3 §§4 samt
6-13 §§, skall tilläggett motsva-
rande skillnaden utgå till pensio-

med fördelning efter för-nerna
hållandet mellan dessa.

17§

Vid beräkning pensionav som
enligt reglerna detta kapiteli
skall med viss andelutges av en
oavkortad beräknas förstpension

oavkortad med till-pensionen
lâmpning reglerna i 6-9 kap.av
och 17 kap. 2 sålundaDet
beräknade pensionsbeloppet sätts
sedan ned till den andel med
vilken skallpensionen utges.

6§ 18§

Den, kommit i åtnjutande Den börjat uppbära folkpen-som av som
folkpension enligt vad elleri 4 sion med stöd reglerna dettaiav
5 § enligträtt kapitelsägs rätt enligt nämn-men vars men vars
nämnda lagrum upphört, må även da regler upphört till fojd av
i fortsättningen folkpen-åtnjuta bosättning utomlands, får iäven
sion, därest regeringen för vissa fortsättningen uppbära folkpen-
fall förordnatså eller det med sion, regeringen för vissa fallom
hänsyn till omständigheterna förordnatså eller det med hänsyn
skulle framstå såsom oskäligt till omständigheterna skulle fram-att
indraga pensionen. Vid tillämp- stå såsom oskäligt dra inatt pen-
ning 6-10, 16, och17 20 kap. sionen. Vid tillämpning 6-10,av av
skall pensionsberättigad i 16, 17 och 20 kap. skallsom pen-
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denna paragraf likställassägs med sionsberättigad i dennasom para-
ñrsäkrad, även han icke graf sågs likställas med försäk-om upp-
fyller förutsättningarna i kap. rad, han uppfyller1 även inteom

första3 § stycket. förutsättningarna i kap. 3 §1
första stycket.

Särskild efterlevandepension Särskild efterlevandepension
inte med anledning inte med anledningutges utgesav av

sådan nedsättning förvärvsmöj- sådan nedsättning förvärvsmöj-av av
ligheten för vilken efterlevan-den ligheten för vilken den efterlevan-
de berättigadär till de berättigadär till sjukpenning

förtidspensiona enligt denna eller egenlivränta lagenenligt
lag, eller 1976 arbetsskadeförsäk-380 om
b sjukpenning ringeller egenlivränta eller ersättningmotsvarande
enligt lagen 1976380 enligt författningutgessomom ar- annan
betsskadeförsäkring eller eller regeringenspå grundmotsva- av
rande ersättning förordnande.enligtutgessom

författning eller på grundannan
regeringens förordnande.av
Om den efterlevande uppbär ålderspension eller omställningspension

enligt denna lag, inte särskild efterlevandepension.utges
Bestämmelserna i 5 andra§ stycket gäller i frågaäven särskildom

efterlevandepension.
Vad föreskrivs första ochisom

andra styckena gäller be-även
träffande motsvarande förmån

till den efterlevande påutgessom
grundval utländsk lagstiñning.av

12

förOm någon tid och för nedsättning förvärvsmöjlig-samma samma av
heten har tillrätt såväl särskild efterlevandepension någon nedansom av
uppräknade förmåner, minskas den efterlevandepensionensärskilda med
den andra förmånens belopp. Minskning skall göras med
a delpension enligt lagen 1979 förtidspensiona enligt denna
84 delpensionsförsäkring, lag,om
b dagpenning från berkänd arbets- delpension enligt lagen 1979
löshetskassa, delpensionsförsäkring,84 om

° Senaste lydelse 1988881.
7 Senaste lydelse 19911974.
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kontant arbetsmarknadsstödc dagpenning från erkändc ar-
enligt lagen 1973371 kon- betslöshetskassa,om

arbetsmarknadsstöd, d kontant arbetsmarknadsstödtant
d utbildningsbidrag vid arbets- enligt lagen kon-1973 371 om
marknadsutbildning och yrkesin- arbetsmarknadsstöd,tant
riktad rehabilitering i form utbildningsbidrag vid arbets-eav
dagpenning, marknadsutbildning och yrkesin-

vuxenstudiebidrag enligte riktad rehabilitering i formstu- av
diestödslagen dagpenning.1973349 eller
lagen 19831030 särskild f vuxenstudiebidrag enligt studie-om
vuxenstudiestöd för arbetslösa, stödslagen eller lagen1973349

19831030 särskildsamt om vuxen-
f timersättning vid kommunal studiestöd för arbetslösa, samt
vuxenutbildning komvux, vid timersättning vid kommunalg
vuxenutbildning ñr psykiskt vuxenutbildning komvux, vid
utvecklingsstörda Särvux och vuxenutbildning ñr psykiskt
vid svenskundervisning ñr in- utvecklingsstörda Särvux och
vandrare sñ. vid svenskundervisning för in-

vandrare sfi.
särskild efterlevandepen-Om

till följdsion bestämmelsernaav
kap.i 5 med andelvissutges av

oavkortad sådan skallpension,
minskning enligt första stycket

endast med hänsyn tillgöras
motsvarande andel förmånav

därsom avses.
Bestämmelserna förstai och

andra styckena gäller iäven
fråga motsvarande förmånerom

till den efterlevande påutgessom
grundval utländsk lagstiftning.av

kap.14
7§

Bestämmelserna i kap.8 12 § Bestämmelserna i kap.8 12 §om om
minskning särskild efterlevan- minskning särskild efterlevan-av av
depension sammanträffar depension sammanträffarsom som
med förmån tillämpas även med förmån tillämpas ävenannan annan
i fråga särskild efterlevande- i fråga särskild efterlevande-om om
pension enligt detta kapitel. Min- pension enligt detta kapitel. Här-
skningen skall i första hand göras vid skall vad andrai stycketsom
på tilläggspensionen. nämnda paragraf fallsägs avse

Senastelydelse 1988881.
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avlidne tillgodoräk-då den inte
för det antalpensionspoängnats

krävs för tilldr rättsom oav-
Minsk-kortad tilldggspension.

ningen skall i första hand göras
tilläggspensionen.på

kap.16
1

pension skallpension skall önskarönskar DenDen somsom
ansökan hos allmän försäk-ansökan hos allmän försäk- göragöra

ringskassa i enlighet med vadringskassa i enlighet med vad
regeringen förordnar. Försäk-förordnar. Försäk-regeringen

ifallringskassan skall dock ringskassan skall dock,utan an- som
besluta hel ålderspen-sökan regeringennärmareom anges av

bemyndi-till hos kassan inskriven eller, eftersion regeringensen
riksfärsäkringsverket,pensionsberättigad från och med gande, utan

månad han fyller 65 ansökan besluta hel ålderspen-den år, om om
inskrivenhan inte skriftligen begärt sion till hos kassanannat. en

från och medpensionsberättigad
månad han fyller 65den år, om

skriftligen begärthan inte annat.
ersättning för sjukhusvård ellerñrsäkrad sjukpenning ellerUppbär en

får försäkringskassan tillerkännarehabiliteringspenning enligt denna lag,
därom.han inte gjort ansökanhonom förtidspension hinderutan attav

sjukpenning, ersättning förförsäkrad uppbärskall gälla dåDetsamma en
arbetsskadeförsäkringsjukhusvård eller livränta enligt lagen 1976 380 om

författning ellerersättning enligt påeller motsvarande utgårsom annan
regeringens förordnande.grund av

har handikappersättning ellerUppbär försäkrad sjukbidrag elleren
ñr vilkentillerkänts honom för begränsad tid, får den tidVårdbidrag

Motsvarandeförlängas ansökan har gjorts.förmånen skall utgå utan att
tillerkänts efter-i fråga särskild efterlevandepensiongäller som enom

ñr begränsad tid.levande
försäkringskassaförordnar allmänI den regeringen så måmån

pensionsberättigade pension enligt denna lag hindertillerkänna den utan av
han icke gjort ansökan därom.att

läkarutlåtande vid ansökanFör kostnader för läkarundersökning och om
Vårdbidrag särskild efter-förtidspension, handikappersättning, eller

vad regeringen eller,levandepension skall ersättning lämnas i enlighet med
föreskriver.efter regeringens bemyndigande, riksförsäkringsverket

9 Senaste lydelse 19911040.
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20 kap.
15 §a

Bestämmelser utsträckt ellerom
inskränkt tillämpning reglernaav

dennai lag finns lageni 1992
000 samordning systemenom av
för social trygghet frågai om

flyttar inom Euro-personer som
peiska ekonomiska samarbetsom-
rådet. fall dåI meden person
stöd den lagen skall omfattasav

svensk lagstiftningav om pen-
sionsförmáner, skall han likställas
med försäkrad enligt denna lag,

han uppfyllerinte förut-även om
sättningarna enligt kap.I 3 §
första stycket.

Denna lag träder i kraft den januari1 1993.

frågaI pensionstörmåner hänför sig till tiden före ikraftträdan-om som
det gäller fortfarande äldre bestämmelser sådana förmåner.om

3. De bestämmelserna gäller i frågaäven pension vartill rättnya om
föreligger vid ikraftträdandet.

4. Folkpension i form ålderspension enligt 6 kap. första1 § stycket,av
förtidspension, barnpension, omstållningspension eller särskild efter-
levandepension, vartill rätt föreligger vid ikraftträdandet, skall hinderutan

5 kap. 9 § i dess lydelse alltid grundad på bosättningstidav nya anses en
40 år. Detsamma skall gälla folkpension i form ålderspensionom enligtav

6 kap. 1 § tredje stycket vid ikraftträdandet. Vad gällerutges sagtssom nu
dock inte i fråga sådan folkpension med reducerat belopputgesom som
till följd 5 kap. i dess2 § äldre lydelse eller på grund motsvarandeav av
bestämmelse i sådan överenskommelse i kap.20 15 första§en som avses
stycket.

Bestämmelserna i första stycket gäller också beträffande folkpension i
form ânkepension, med stöd Övergångsbestämmelsemautges tillav som av
lagen 1988881 ändring i lagen 1962381 allmän försäkring,om om
vartill föreliggerrätt vid ikraftträdandet.

fallI då ändring sker den andel enligt kap.7 2 § varmed folk-utgesav
pension i form förtidspension, vartill föreliggerrätt vid ikraftträdandet,av
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förtidspen-deni frågagälla ocksåi första stycketbestämmelsernaskall om
efter ändringen.sion utgessom

och 15-17 §§i 5 kap. 6-10bestämmelsernatillämpning de5. Vid av nya
föddaärålderspension tillfolkpension formi fråga sompersoner,avom

minst fem årSverige sedanibosattatidigare och är1935 ellerår som
tiosammanlagt minsti Sverige undervarit bosattafylldaefter 16 årsamt

lydelse till-dessienligt 5 kap. 7 §bosättningstidskallår, nyasom
Vadland.varit bosatta ivanmder detid sagtsgodoräknas även annat nu

bosättninggrundadpension påtillgälla tid för vilken rättdock inteskall
tillkan utbetalasdessutomsådan pensionföreligger ochandra landeti det

i Sverige.bosattden ärsom

lagenligt dennañrmånerberäkningtill ochVid avgörande rätten6. avav
förvärvs-perioderbosättningsperioder ellertillhänsyn ocksåtas av

ikraftträdandet.fullgjorts föreverksamhet som

omställnings-formfolkpensionibeträffandebestämmelserna7. De avnya
folk-i frågagällerefterlevandepension ävensärskildpension och om

Övergångsbe-stödmedÄnkepensionipension form utges avsomav
ändring i lagen 1962381stämmelsema till lagen 1988881 omom

försäkring.allmän

i 5bestämmelsernaålderspension enligt deFolkpension i form8. nyaav
stödoch medtidigareellerkvinnor födda år 1944till ärkap. 3 § somsom

i lagenändring1988881till lagenövergångsbestämmelsema omav
tilläggspension i formtillförsäkring har rättallmän1962381 avom

beräkningförmånligare änsådan beräkning ärskall,änkepension enom en
grundval det antal årparagraf, påi nämndaenligt reglerna utges somav

beräkning.tilläggspensionensavlidne vidtillgodoräknats den

beräkningtredje stycket5bestämmelserna i kap. 10 §9. De avomnya
hel särskilduppburittill denålderspensioni formfolkpension somav
folkpensionberäkningi frågaefterlevandepension skall gälla även avom

tidigarefödda 1944 ellerårålderspension till kvinnor ärformi somav
1988881till lagenövergångsbestämmelsernastödoch med omavsom

folkpension iuppburitallmän försäkringändring i lagen 1962381 om
ålderspension tilli frågagälleränkepension. Detsammaform omav

65 åreller tidigare och ärfödd år 1944efterlevande kvinna är somsom
berättigad tillvarithadå skullemaken avlidereller äldre när samt

övergångsbestämmelsemamed stödänkepensionfolkpension i form avav
försäkring,allmäni lagen 1962381ändringtill lagen 1988881 omom
ålder.65hade uppnått årsdödsfallet intetidpunkten förhon vidom

övergångsbestämmelsemastödmedbamtilläggtill10. Rätt utges avsom
försäkringallmänlagen 1962381ändring itill lagen 1988881 omom

svenskfrågai Sverige. Ibosattförsäkrad ärtillkommer enomsom
och ärför december 1989bamtillägghade tillmedborgare, rätt somsom
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bosatt utomlands, gäller fortfarande äldre bestämmelser i 5 kap. i2
detta lagrums lydelse vid utgången år 1989.av
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2 tillFörslag
ändring1979127ändring i lagenLag omom

försäkringi 1962381 allmänlagen om

övergångsbeståmmelsema till lageniföreskrivs punktenHärigenom 1att
skall haallmän försäkringiändring lagen 19623811979127 omom

lydelseföljande

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

född ellerår 1929eller Den ärfödd år 1929Den är somsom
föddtidigare, ock den ärfödd såtidigare, ock den ärså somsom

juliden 1979vid lagens ikraftträ- 1 upp-senare mensenare men
ålders-folkpension formfår för bar idande uppbär folkpension, av

ellerförtidspensionfolkpension vid bosättning pension,rätt till
sådanuppbäränkepensionriket åberopa äldre bestäm- samtutom

också vid årutgångenmelser i 5 kap. pension av
folkpensionfår för tillrätt1992,

utomlandsbosättning åberopavid
5 kap.äldre bestämmelser i

Äldre gällerbestämmelserjanuarilag träder i kraft den 1993.Denna l
ikraftträdandet.tid förefortfarande i fråga pension som avserom
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3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1969205om om pen-
sionstillskott

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1969205 pensionstillskottom om
dels 2 och 3 §§ skallatt ha följande lydelse,a
dels det i lagen skall införasatt paragraf, b2 följande lydelse.en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l§

Till folkpension i form ålderspension, förtidspension, omstållnings-av
pension eller särskild efterlevandepension utgår pensionstillskott enligt
denna lag. Sådant tillskott utgår också till folkpension i form änkepen-av
sion, uppbärs med stöd övergångsbestämmelsema till lagensom av
1988881 ändring i lagen 1962381 allmän ñrsäkring.om om

Pensionstillskott endast tillutges
den bosatt i Sverige.ärsom

2

Pensionstillskottet till ålderspen- Pensionstillskottet till ålderspen-
sion, omstållningspension, sär- sion, omstållningspension, sår-
skild efterlevandepension eller skild efterlevandepension eller
änkepension femtiofyraär änkepension femtiofyraprocent är procent

basbeloppet enligt kap.1 6 § basbeloppet enligtav kap.l 6 §av
lagen 1962381 allmän för- lagen 1962381 allmän för-om om
säkring, inte följer säkring, inteannat följerom annatav om av
bestämmelserna i andra och tredje bestämmelserna i andra och tredje
styckena. styckena eller bi 2

För den har börjat sin ålderspension tidigareatt ta ellerutsom senare
än den månad under vilken han fyller sextiofem år pensionstillskottetär
det belopp framkommer det i första stycket angivna procenttaletsom om
minskas eller ökas i motsvarande mån pensionen skall minskas ellersom
ökas enligt 6 kap. lagen allmän försäkring.om

Pensionstillskottet till änkepension, enligt kap.8 4 § andra ellersom
tredje stycket lagen allmän försäkring i detta lagrums lydelse vidom
utgången år betalas1989 med minskat belopp,ut är det beloppav som
framkommer det i första stycket angivna procenttalet minskas iom

1Senaste lydelse 1988884.
2 Senaste lydelse 1990775.
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motsvarande mån. Pensionstillskottet till halv ålderspension är hälften av
det pensionstillskott i första eller andra stycket.angetts För densom som
har två tredjedelar hel särskild efterlevandepension eller halv sådanav
pension eller har Änkepension, med tillämpning punkt 6 i över-som av
gångsbestâmmelsema till lagen 1988881 ändring i lagen 1962381om

allmän försäkring betalas med viss andel oreduceradut sådanom av en
pension, är pensionstillskottet motsvarande andel det pensionstillskottav

i första stycket.angettssom

2a§3

Pensionstillskottet till förtidspen- Pensionstillskottet till förtidspen-
sion etthundrafyraâr sion är etthundrafyraprocent procentav av
basbeloppet enligt kap.1 6 § basbeloppet enligt kap.1 6 §
lagen 1962381 allmän lagen 1962381 allmänom om
försäkring, inte följer försäkring,annat inte följerom annatom

bestämmelserna i andra styck- bestämmelserna i andraav stycketav
et. eller i b2

För den har två tredjedelar hel förtidspension eller halv förtids-som av
pension år pensionstillskottet motsvarande andel det pensionstillskottav

i första stycket. För den får förtidspension för tid eftersom detanges som
ålderspension upphörtatt betalas enligt 6 kap.att 3 § lagen allmänut om

försäkring skall pensionstillskottet minskas i motsvarande man som
förtidspensionen minskas enligt 7 kap. 4 andra§ stycket lagen allmänom
försäkring.

2b§

Pensionstillskottet till ålderspen-
sion, onutâllningspension, sär-
skild efterlevandepension, änke-

ellerpension förtidspension som
enligt bestämmelserna i 5 kap.
lagen 1962381 allmän fär-om
säkring med viss andelutges av
oavkortad sådan pension utgör
motsvarande andel detav pen-
sionstillskott elleri 2som anges
2 a

3 Senaste lydelse 1990775 .
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3§

folkpension har folkpension harDen utöver Den utöversom som
tillâggspension i form ålders- tillâggspension i form ålders-av av
pension, änkepension, omställ- pension, Änkepension, omställ-
ningspension, särskild efterlevan- ningspension, särskild efterlevan-
depension eller förtidspension har depension eller förtidspension har

till endastrått pensionstillskott i till pensionstillskott endast irätt
den tillåggspensionen inte intemån den tilläggspensionenmån

till det belopp följer till det belopp följeruppgår uppgårsom som
eller2 eller b2 2 2av a av a

pensionstillskott till ålders-Om
eller förtidspensionpension utges

med andel oavkortatviss av
bsådant tillskott till följd 2av

skall vid avräkning enligt första
stycket hänsyn endast tilltas
motsvarande andel llâggspen-av

fann ålderspension ellersion i av
förtidspension. motsvarandePå

skall vid avräkningsätt av pen-
sionstillskott till omställnings-

särskild efierlevandepen-pension
eller änkepension,sion utgessom

med andel oavkortatviss av
sådant tilltillskott följd nämn-av
da bestämmelse, hänsyn tas en-
dast till motsvarande andel av
tilläggspension form ontstâll-i av

särskild efterlevan-ningspension,
depension eller änkepension.

ÄldreDenna lag träder i kraft den januari 1993. bestämmelser gäller1
fortfarande i fråga pensionstillskott tid före ikrafttrådandet.om som avser

4 lydelseSenaste 1988884.
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4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1990773 särskiltom om

pensionstillägg till folkpension långvarigför

vård sjukt eller handikappat barnav

Härigenom föreskrivs och 5 lagen1 §§ 1990773 särskiltatt om
pensionstillägg till folkpension ñr långvarig vård sjukt eller handikap-av

barn skall ha följande lydelse.pat

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Till folkpension i form ålders- Till folkpension i form ålders-av av
pension särskilt pension, tillkommer denutges ett pen- som som
sionstillägg för år räknat enligt bosatt i Sverige,är utges ett
vad i dennasägs lag. särskilt pensionstillågg för årsom

räknat enligt vad isägssom
denna lag.

5§

För tio tillgodoräknade vårdar år det särskilda pensionstillägget per
kalenderår tjugofem basbeloppet enligt kap.l 6§ lagenprocent av
1962381 allmän försäkring. För varje vårdar tillgodoräknasom som
därutöver ökar tillägget med fem basbeloppet.procent av

För den har börjat sin ålderspension tidigare eller änta utsom senare
den månad under vilken han fyller 65 minskasår respektive ökas det
särskilda pensionstilläggeti motsvarande pensionenmån skall minskassom
eller ökas vid förtida och uppskjutet enligt 6 kap. nämnda lag.uttag

Särskilt pensionstillägg till
ålderspension, enligt bestäm-som
melserna kap. lageni 5 all-om

försäkring med vissmän utges
andel oavkortad sådanav pen-
sion, motsvarande andelutgör av
det särskilda pensionstillägg som
beräknats enligt första och andra
styckena.

ÄldreDenna lag träder i kraft den januari1 bestämmelser1993. gäller
fortfarande i fråga särskilt pensionstilläggsom tid före ikraftträ-om avser
dandet.
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till5 Förslag
1962392Lag ändring i lagen hustru-omom

bostadstillägg till folk-tillägg och kommunalt

pension

hustrutillägg ochHärigenom föreskrivs och lagen 1962392l 4 §§att om
folkpensionkommunalt bostadstillägg till skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydeLse Föreslagen lydelse

1§2

deHustrutillägg under de Hustrutillägg underutgesutges
förutsättningarnämnare förutsättningar närmare somsom

nedan till kvinnor nedan till kvinnorär ärsomanges som anges
födda eller tidigare.år 1934 Rätt bosatta och äri Sverige som
till hustrutillägg har sådan tidigare. Rättfödda år 1934 elleren
kvinna för tid före den månad då sådantill hustrutillågg har en
hon fyller sextiofem hon kvinna för tid före den månad dåår, om

hustru tillär någon uppbär fyller sextiofem honhon år,som om
folkpension i form ålderspen- uppbärhustru tillär någonav som
sion eller förtidspension. För folkpension i form ålderspen-av
denna förutsätts vidarerätt sion eller förtidspension. Föratt
hustrun har fyllt sextio år och förutsätts vidaredenna rätt att
själv inte uppbär sådan folkpen- fyllt sextio ochhustrun har år
sion och makarna varit gifta folkpen-själv inte uppbär sådan
minst fem giftaNär det finns varitår. sär- sion och makarna
skilda skäl, får hustrutillägg fem det finns sär-minst år. Närutges

hustrun inte fylltäven har skilda skäl, får hustrutillägg utgesom
sextio eller varit gifta fylltår makarna inte harhustrunäven om
kortare tid fem giftaän år. sextio makarna varitår eller

femkortare tid än år.
Hustrutillägg skall, där Hustrutillägg skall, där

följer vad i stadgas, stycket4 § följer vad i tredjeannat annatav av
för år räknat skillnaden för räknateller 4 stadgas, år§motsvara
mellan sidanå sammanlagda skillnaden mellan åmotsvaraena ena
beloppet folkpension formi sidan sammanlagda beloppetav av av
hel ålderspension till makartvå ålders-folkpension i form helav
jämte pensionstillskott tilltvå pension till makar jämtetvå två
ålderspension enligt lagen ålderspensionpensionstillskott tillom

1 Lagen omtryckt 19761014.
2 Senaste lydelse 1988883.
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Nuvarande lydelse lydelseFöreslagen

pensionstillskottpensionstillskott andra enligt lagenåsamt om
sidan folkpension folkpension ii form hel andra sidanåsamtav

tillålderspension till ogift jämte form hel ålderspensionett av
sådant pensionstill-pensionstillskott, ålder- ogift jämte sådantett

ochspensionema och pensionstillskot- skott, ålderspensionema pen-
förberäknade för sionstillskotten beräknade årår och underten

förutsättning förutsättning dede börjat och underutgå attatt
denfrån med från och medoch den månad börjat utgåvar-

pensionsbe-under den pensionsberâttigade varunder denmånad
fyllt sextiofem rättigade fyllt sextiofemår. år.

ellerålders-Ifall då mannens
bestämmel-förtidspension enligt

kap. lagen 1962381i 5serna
medallmän försäkring utgesom

sådanoavkortadandelviss av
hustrutillåggetpension, utgör

det hustru-motsvarande andel av
andra stycket.tillägg isom anges

4§3

bostadstilläggHustrutillägg minskas och kommunaltmed sextio procent
årsinkomstmed trettiofem pensionsberättigadesden del denprocent av av

förkronoröverstiger 750 kronor för den gift och 000är 1som som
annanMinskning kommunaltskall, där till såväl hustrutilläggrätt som

därefter åbostadstillägg ñreligger, först bostadstillägget ochgöras å
hustrutillägget.

tillämp-hustrutillâgg medOm
stycket skalltredje1 §ning av

andel oavkortatmed vissutges av
tillägg, skall minskningsådant

beräk-med hänsyn till årsinkomst
hustrutilläggoavkortatpá ettnas

andelsberälcning enligt 1 §och
detförsttredje stycket pågöras

efterframkommerbelopp som
minskning.denna

januari 1993.lag träder i kraft denDenna 1. Äldre hustrutilläggi frågagäller fortfarandebestämmelser2. somom
tid före ikraftträdandet.avser

tidenförskall inte minskasikraftträdandetHustrutillägg vid3. utgessom
stycket.i tredjedärefter den bestämmelsen §grund 1på av nya

3 Senaste lydelse 1990777.
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l Inledning

l Allmän bakgrund

Riksdagen fastställde anledning propositionunder våren 1988 med av en
riktlinjerfrån regeringen 19878866, 19878824, rskr. 245prop. UU

Sveriges Europeiskt ekonomisktför deltagande i tillskapandet ettav
tillhör de Europeiskasamarbetsområde, skulle omfatta de ländersom som

frihandelssammanslutningenEuropeiskaGemenskapema EG och
för integrationsarbetetEFTA. Enligt dessa riktlinjer skulle målet attvara

tillmed detta närmandebredda och fördjupa samarbetet med syfteEG. Ett
marknadsvenskt deltagande i den interna EGEG ett avserangavs vara

leda tilletablera villkor skullemed år 1992 påutgången sammaav som
Sverigeföretag ifördelar och åtaganden för medborgare, institutioner och

det gjorde medlemsländer.i EGssom
övriga A-länderEfter riksdagsbeslutet Sverige tillsammans med EFTtog

samarbete.fördjupatkontakt med för åstadkomma breddat ochEG att ett
EG-kommissio-medhar resulterat i EFTA-ländemaDetta att gemensamt

till omfattaundersökt förutsättningarna ñr utvidga samarbetet attattnen
fyra kapital ochde s.k. frihetema för tjänster, samtpersonervaror,

angränsande politikområden avtal mellan och EFTA-EGettgenom
frialänderna Europeiskt ekonomiskt samarbetsområde EES. Denettom

rörligheten för aktualiserar frågan hur den sociala trygghetenpersoner
iskall samordnas för flyttar mellan olika länder ingårsompersoner som

det avsedda samarbetsornrådet.
utrikesutskottetUnder riksdagen betänkandevåren 1989 ettantog av om

vilketintegrationen 19888919, iSverige och den västeuropeiska UU
och förestående kontakter med EG.målen fastslogs för Sveriges pågående

inleddes deförberedande kartläggningsarbeteEfter omfattandeett
EES-avtal i juni 1990. Denförhandlingarnaformella ett gemensammaom

regelverk.delar EGsrelevantabasen i avtalet EES ärlegala avom
januarikraft denträda iskall kunna lEES-avtalMålsättningen är att ett

fullbordas.marknadinresamtidigt EGsdvs.1993, som
betänkandenabåda nämndai deriksdagenmålDe omangavs avsom

och19878824UUintegrationenvästeuropeiskaSverige och den
förhandlingardeltagande i deSverigesgrund för198889 har legat till19

EuropeisktskapaEFTA-ländemaförts mellan ochEG ettattomsom
förhand-därvidfastslogRiksdagenekonomiskt samarbetsområde. att

bordeavsiktenñrutsättningslösa ochlingarna skullemed EG att varavara
dettaområde långtsamarbetet med varje såbredda och fördjupa EG påatt

förenligt med neutralitetspolitiken.år
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Under hösten förklarade1990 regeringen i skrivelse till riksdagenen
skr. 19909150 den eftersträvade riksdagsbeslutatt ett nytt om
Europapolitiken tydligare och i positiva ordalag skulle klargörasom mer
Sveriges ambitioner bli medlem RiksdagenEG. har därefter iatt av
december 1990 uttalat Sverige eftersträvabör bli medlem i medEGatt att
bibehållen neutralitetspolitik regeringen efter samlad be-samt att en
dömning de utrikes- och säkerhetspolitiska faktorerna och efter samrådav
i utrikesnämnden bör kunna lämna in svensk ansökan medlemskapen om
19909lUU8, rskr. 74. En sådan ansökan har regeringen överlämnat till

ministerrådEGs den juli 1991.1
Förhandlingarna mellan EG och EFTA-ländema resulterade i oktober

i1991 enades utkast till EES-avtal. Sedan EG-dom-att parterna ett ettom
stolen i yttrande utkastet framställtöver erinringar i vissa hänseendenett
återupptogs förhandlingarna, och dessa utmynnade i februari 1992 i att

kom överens på vissa punkter reviderat EES-avtal.parterna ettom
Förhoppningen är detta avtal kan undertecknas någon gång under vårenatt
1992, och avsikten är det efter ratificering skall iträda kraft den 1att

januari 1993.
Med utgångspunkt från riksdagsbehandlingen denvåren 1988 nämndaav

propositionen Sverige och den västeuropeiska integrationen utfärdadeom
regeringen särskilda direktiv till samtliga kommittéer och särskilda
utredare beakta EG-aspekter i sitt utredningsarbete dir. 198843.attom
Mot denna bakgrund har pensionsberedningen S 198403 i sitt slutbe-
tänkande SOU 199076 Allmän pension tagit frågor angående EGsupp
regler i förhållande till den svenska pensionslagstiftningen. Pensionsbe-
redningen har därvid konstaterat den EG-förordning, 140871,att nr som
reglerar den sociala tryggheten för flyttar inom gemenskapenpersoner som
bygger fyrapå grundläggande principer likabehandlingsprincipen,
sammanläggningsprincipen, exportabilitetsprincipen och proratatemporis-
principen.

Enligt pensionsberedningens uppfattning detstår svenska regelsystemet
vad beträffar allmän tilläggspension i godATP överensstämmelse med
bestämmelserna i EGs förordning. iDen huvudsak enda punkt där en
utvidgad tillämpning bedöms erforderlig gäller vissa övergångsregler för

inte hunnit tjäna in pensionspoäng för minst till följd30 årpersoner som
sin ålder när infördes.systemetav
Betydligt större problem skulle enligt pensionsberedningen uppkomma

inom folkpensioneringen vid anslutning till bestämmelserna i EGsen
förordning 140871. De nuvarande svenska reglerna för folkpension ger
svenska medborgare till folkpensionrätt förmånligarepå villkor än
utländska medborgare och statslösa, eftersom det för den kategorinsenare
krävs viss kvalifikationstid är uppfylld innan förmåner utbetalas. Påatt en

uppfyllersätt inte folkpensioneringen kraven enligt exportabili-samma
tetsprincipes. Någon ovillkorlig rätt erhålla folkpension vid bosättningatt
utomlands gäller inte för svenska medborgare. skiljaktigheterDeens som
här föreligger mellan sidanå svenska och å andra sidan utländskaena
medborgare, vilka enligt svensk lag aldrig kan uppbära folkpension vid
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likabehandlingsprin-innebär awikelse frånbosättning utomlands, ävenen
cipen.

nuvarandei EG-förordningen skulle tillämpas deprinciperna påOm
medföra denför svenska folkpensioneringen skulle dettareglerna den att

pensionen vidbeviljats folkpension skulle hagång rätt att exporterasom en
EG-förordningen torde enligtEG-land. Bestämmelserna iflyttning till ett

till folkpensionpensionsberedningen dessutom få tolkas svenskså, råttatt
EG-land och bosatta inomtillkomma alla medborgare i någotskulle ärsom

förutsättning de i sitt liv varit bosattaområde, under någon gångEGs att
långtgåendeskulle innebära mycketi Sverige. Sådana konsekvenser

vilka kanför försäkringen för folkpension, knappaståtaganden anses
acceptabla.

förslag till prin-Pensionsberedningen har i sitt betänkande lämnat ett
folkpensionsförsäkringen ställs införciplösning de problem omsomav

ñrsäkringen. lösningförordning 140871 skall tillämpas DennaEGs på
folkpensioninförs intjänande tillsärskilda regler rättgår påut att om av
översiktlig5 lämnar vigrundval bosättning i Sverige. I kapitelpå enav

redogörelse för detta principförslag pensionsberedningen.av

1.2 Utredningsuppdraget

Socialdepar-framgår dåvarande chefen förUtredningens direktiv vadav
januari i sambandanförde vid regeringssammanträde den 17 1991tementet

uppdragbemyndigades tillkalla särskild utredare medmed honatt att en
folkpension enligt lagenutforma förslag till lagstiftning angåendeatt m.m.

allmän försäkring vid utvidgat europeiskt samarbete.1962381 ettom
bakgrund redogörel-direktiven dir. inledningsvisI 19912 som enges

och förSveriges i västeuropeiska integrationsarbetetför deltagande detse
de förändringarpensionsberedningens överväganden angående måstesom

lagstiftningen angående folkpension prin-i den svenskagöras m.m. om
skall tillämpas den svenskaciperna i EG-förordningen 140871 på

visadepensionslagstiftningen. Enligt depanementschefens uppfattning
behovet genomgångpensionsberedningens överväganden på närmareav en

införallmänna pensionsförsäkringen i Sverigereglerna inom den enav
Gemenskapen,anknytning till den Europeiska EG.närmare

från pensionsbe-Enligt direktiven bör utredningen med utgångspunkt
tillöverväganden förslag beträffande regler i relationredningens och EGs

svenska pensionslagstiftningen utarbeta förslag till de ändringarden som
i jämte erforderliga Övergångsbestämmelser.behöver dennagöras

pensionsberedningen i sitt be-Departementschefen erinrar attom
förslag till principlösning i fråga folkpensionering-tänkande anvisat ett om

Enligt hennes mening denna genomarbetad den kan utgöraär så atten.
därför förslag tillför lagförslag. Utredningen bör utarbetagrunden ett

i allmän försäkring innebördändringar lagen 1962381 att enom av
intjänandetid införs för till folkpension.särskild rätten
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I utredningens uppdrag ingår även i detta avseende föreslå särregleratt
för flyktingar. Det erinras syfte med den pensionsbe-att ettom av
redningen föreslagna regleringen är undvika överkompensation iatt
pensionshänseende samtidigt kan uppbära oreduceradattgenom en person
pensionsförrnån från än land. flyttarDen från land tillett ett ettmer som

förutsätts kunna tjäna in pensionsrättigheter i detannat landet och pånya
vis kunnaså förstärka sitt försäkringsskydd i samband med pensionering.

Denna förutsättning är dock sällan uppfylld för flyktingar, i sambandsom
med flykten tvingats lämna sina eventuellt intjänade pensionsrättigheteratt
bakom sig i det land de flydde ifrån. dettaI sammanhang åläggs ut-
redningen belysa konsekvenserna införande särregleratt dels ñrettav av
flyktingar enligt kap.3 2 § utlärmingslagen 1989529, dels för övriga
utländska medborgare fått uppehållstillstånd i Sverige ochsom som om-
fattas det statliga flyktingmottagandet.av

Ytterligare har utredningen direktiven fått i uppgift utarbetaattgenom
särskilda övergångsregler dels för vid Övergången till ett nyttpersoner som
regelsystem redan uppbär folkpension enligt då gällande regler, dels för
dem under övergångstid efter det de reglerna träder i kraftattsom en nya
skulle fått rätt till folkpension enligt nuvarande lagstiftning. I uppdraget
ingår också analysera den sistnämnda omfattningatt och hur dengruppens
påverkas förändrade regler enligt den modell pensions-angettsav som av
beredningen.

Utredningen bör enligt direktiven även studera de krav bosättningpå i
Sverige för tillrätt olika förmåner tillämpas inom andra delarsom av
socialförsäkringen och lämna förslag till sådana lagändringar bedömssom
nödvändiga för förmåner enligt EG-reglema omfattas exportabili-som av
tetsprincipen.

Härutöver åläggs utredningen i direktiven bearbeta vissa lagförslagatt
utarbetats riksförsäkringsverket och samordna förslagen med utred-som av

ningens förslag beträffande folkpensioneringen. Riksförsäkringsverkets
förslag har redovisats i särskild till regeringen den 31 maj 1990rapporten
angående möjligheterna utvidga den skyddade personkretsen enligt denatt
allmänna försäkringen och anslutande förrnånssystem. Rapporten, harsom
utarbetats bakgrund de krav utvidgatmot europeiskt samarbeteettav som
ställer på den svenska lagstiftningen, har remissbehandlats och har
tillsammans med de inkomna remissynpunktema överlämnats till ut-
redningen.

I direktiven anförs slutligen utredningen skall redovisa de finansiellaatt
konsekvenserna för pensionssystemet. Utredningen har i sitt arbete även
i övrigt beakta de generellaatt direktiven dir. 19845 angående
utredningsförslagens inriktning. Enligt dessa direktiv skall alla förslag
kunna genomföras med oförändrade eller minskade resurser.
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Utredningsarbetet1.3

vi skallinnebäruppdragVårtarbete våren 1991.påbörjade vårt attVi
folk-för främstregelsystemetanpassningtillförslagredovisa aven

övrigt tillsocialförsäkringen i EGsbeträffandeävenpensioneringen men
avsnittframgått 1.1anpassning måste,området. Dennaregler på avsom

följande,i detutveckla ytterligareockså kommervioch att varasom
samband med EES-ilagstiftningensvenskagenomförd i den att ettsenast

förför samordningregelsystemi kraft och EGs systemenavtal träder av
Avsikten EES-i Sverige. ärgällandedärmed blirsocial trygghet att ett
den januari 1993. Enverkan fr.o.m.med 1börja tillämpasavtal skall

lagen 1962381ändringar inödvändigamed förslag tillproposition om
därförförfattningaranslutande måstedärtillförsäkring ochallmän

tidpunkt.tid före dennariksdagen i godföreläggas
skyndsamhet ochmedfått bedrivasarbetehärtill har vårtMed hänsyn

därför inte ifram harvi läggerförslagDeunder viss tidspress. som nu
önskvärt, och dethade varitgenomarbetadekunnat bli såalla delar som
konsekvensanaly-överväganden ochdjupgåendevilkafinns punkter på mer

det såorsak härtill ärytterligaremotiverade. Envarit senthade attser
iomfattande ändringar EGsbeslutatsårsskiftet 1991-1992kringsom

uppdragbetydelse för detområden140871, vilkaförordning storavavser
arbetei slutskedet vårtalldelesfått försökaVi har därförvi haft. att av

konsekvensernaändringar och övervägadessaskaffa överblick över atten
har fåttarbetepensionslagstiftningen. Dettasvenskaför dendemav

hadegenomgripandehar inte kunnat göras såbrådskande ochbedrivas som
bakgrundföreslår börvilagstiftningvarit önskvärt. Den mot avsom nu

kan behövatillfälliga lösningar,avseendensagda i vissadet somses som
vidvunnitssedan erfarenheterefter tidjusterasochöverarbetas en

lagreglerna.tillämpningen deav nya
arbetevalt bedriva vårttidsaspekten,beaktandemedVi har, bl.a. attav

till våra över-betänkande begränsasFöreliggandei två attetapper. avse
förförsäkringenfolkpensioneringen ochi frågaoch förslagväganden om

avsiktvi föri år harbetänkandekommandetilläggspension. I ett senare
kommerVad vi därutredningsuppdraget.återstående delaratt ta avupp

frågaregler iEGskonsekvensernasåledesbehandla äratt omav
avseendemed påsocial trygghetförländerssamordning olika systemav

tilläggspension.folk- ochsocialñrsäkringsförmåner änandra
kontakter medvi haftarbete harhittillsvarandetiden förUnder vårt

upplysningardelorganisationer förochmyndigheterolika att avav
med före-sammanträffatsålundaviBl.a. harbetydelse för uppdraget.

förFöreträdarepensionsenhet.riksñrsäkringsverkets ut-trädare för
överlagtBryssel och därstudiebesök iföretagitvidareredningen har ett
trygghetsocialkommission förAdministrativaför EGsmed representanter

tillämpningenochtolkningenfrågor bl.a.migrerande arbetare iför avom
140871.förordningEGs
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allmän pension2 Gällande regler om

2.1 lagstiftning i SverigeNuvarande

för-pensioneringen enligt lagen 1962381 allmänDen allmänna om
omfattar folkpension tilläggspension bådasäkring och ATP. InomAF L

förtidspension ochpension i form ålderspension,dessa utgårsystem av
särskild efter-efterlevandepension barnpension, omställningspension,

övergångsregler änkepension.levandepension och med stöd av- -
handikappersättning,finns särskilda folkpensionsförmånemaDessutom de

sidanövergångsvis bamtillägg. Särskilda lagar vidVårdbidrag och av- -
utbetalaspensionstillskott, kan tillAFL innehåller regler om som

särskiltpensionstagare saknar eller har bara låg ATP-pension,som
sjukt eller handikap-pensionstillågg till folkpension för långvarig vård av

barn, bostadstillägg, inkomstprövat och kankommunalt är utgespat som
övergångvisbidrag till pensionstagarens bostadskostnader, samtettsom -

utgivet- hustrutillägg. för allmänna pensioneringen fallerInom denramen
delpensioneringen, regleras lagenockså 197984 omsom genom

till ersättning för förvärvsarbetandedelpensionsförsäkring och rättsom ger
ned sitt arbete inför till ålderspension.övergångentrapparsom

iSåväl folk- tillåggspensioneringen obligatorisk och omfattarärsom
grundskyddprincip hela befolkningen. folkpensioneringenGenom ettges
Ålders- ochvid ålderdom, långvarig sjukdom, handikappgravt m.m.

desamma för allaförtidspension här med enhetliga belopp ärutges som
och således oberoende den försäkrades tidigare inkomster, avgiftsbe-av
talning, försäkringstid däremot uppbyggtATP-systemet är på så sättetc.

pensionsförmånema i princip bestäms de inkomster denatt av som
detlivet och antalförsäkrade haft under den yrkesverksamma delen avav

förunder vilka han förvärvsarbetat. Pensionsgrundande ATP ärår
inkomsten del överstiger det basbeloppet för ochtill den den s.k. året

till %högst 7,5 detta basbelopp. Pensionen utgör 60uppgår gånger av
genomsnittet pensionsgrundande inkomsten för de 15 bästadenav
inkomståren. Enligt huvudregeln krävs med pensionsgrundande30 år
inkomst för föreligga till tilläggspension. Vid färrerätt skall oavkortadatt

proportionellt.sådana reduceras pensionenår
itill folkpension tillkommer medborgare bosattaRätt svenska ärsom

Sverige. Pension fall till bosättnings- ellerutbetalas i dessa hänsynutan
försäkringstidens längd.

Även utländska medborgare och statslösa bosatta i Sverige harärsom
till folkpension villkor och med tilläggsförmånerrätt på samma samma

isvenska medborgare. förutsättning härför dockEn är attsom personen
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fråga har varit bosatt i Sverige viss minsta tid. ålderspensionFör krävs att
den försäkrade har varit bosatt i Sverige sedan minst fem och efterår
fyllda 16 år varit bosatt här under sammanlagt minst tio Förtidspensionår.

till utlänning, denne antingen bosatt iär Sverige sedan minstutges en om
fem eller,år han bosatt här sedanär kortare tid fem har varitän år,om
normalt arbetsför oavbrutet minst under bosättningstiden.år Förett
efterlevandepension gäller enligt särskilda regler kvalifikationstiden om
fem år efterlevandevuxna månader bam. Härvid fordrasresp. sex
antingen den avlidne omedelbart före sin död hade varit bosatt i Sverigeatt
minst fem år resp. månader och den efterlevande vid dödsfalletsex var
bosatt här i landet eller den efterlevande bosatt i Sverigeär sedan minstatt
fem år resp. månader och den efterlevande eller den avlidne vidsex
dödsfallet bosatt här 5 kap. 4 § AFL. utlänningOm enligt vadvar en

berättigadär till förtidspension eller särskild efterlevandepen-sagtsovan
sion, dennaersätts automatiskt ålderspension då han 65uppnår årsav
ålder, även han då inte har uppfyllt den särskilda kvalifikationstidenom
för rätt till ålderspension 5 kap. 5 § AFL.

Vid bosättning utomlands är svenska medborgare, har tillrättsom
tilläggspension, berättigade till folkpension förhållande till fördet antal år
vilka de tillgodoräknats pensionspoäng vid beräkningen ATP. Omav
pensionspoäng har tillgodoräknats för minst 30 år, folkpension medutges
oavkortat belopp. I fall utbetalas folkpensionen med andelsåannat stor
därav förhållandet mellan det antal för vilka pensions-årmotsom svarar

har tillgodoräknatspoäng och talet Med30. poängår jämställs bl.a. föreår
för vilketår 1960 beräknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst för

den försäkrade eller uttagits sjömansskatt 5 kap. 2 och Vid3 §§ AFL.
bosättning utomlands bara folkpension formi grundpensionutges av men
däremot inte pensionstillskott eller kommunalt bostadstillägg.t.ex.

Några lagregler utländska medborgare till folkpensionrätt vidsom ger
bosättning utomlands finns inte. Bestämmelser härom finns dock i de
socialñrsäkringskonventioner ingåtts mellan Sverige och andrasom
länder. Sådana konventioner gäller i förhållande till samtliga nuvarande
medlemsstater i EG och medEFTA, undantag för Irland och Belgien med
vilket land konvention dock träffats för tid sedan inteännuen en men som
ratiñcerats Liechtenstein. I regel dessa konventioner medborgaresamt ger
i den andra rätt till folkpension utomlands villkorpåstaten samma som
svenska medborgare har enligt lagstiftningen.

I fråga såväl svensk utländsk medborgares till folkpensionrättom som
finns vissa dispensregler kan åberopas den flyttar utomlandssom av som
sedan han beviljats folkpension i Sverige inte uppfyller villkorenmen som
för tillrätt pension vid bosättning utanför Sverige. Enligt dessa dispens-
regler kan folkpension fortsätta utbetalas det med hänsyn tillatt om
omständigheterna skulle framstå oskäligt dra in pensionen ellerattsom om
den pensionsberättigade vistas utomlands Er vård hälsan eller förav
behandling sjukdom och det finns skälig anledning vårdenatt anta attav
eller behandlingen har avsevärd betydelse för honom.

Rätten till tilläggspension är inte beroende svenskt medborgarskapav
eller bosättning här i landet. Sådan pension utbetalas alltså denoavsett om
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utomlands.Sverige ellerbosatt iñrsäkrade eller dennes efterlevande är
tillgodoräknasförsäkradedock dentill pension krävsFör rätt att

pensionspoäng för minst år.tre
svenskanuvarandeinnebörden deredogörelse förEn närmare av

reglerna lämnas i bilaga A.

länder2.2 Regler i andra

regel heltinom bygger iolika medlemsländerna EGPensionssystemen i de
pensionsrättintjänandeeller helt principennästan på genomavom

i EGsprincip det enbart tvåavgiftsbetalning. I ärförvärvsarbete eller av
folk-har likhet medpensionsreglermedlemsländer det finns somsom

och Neder-länder DanmarkSverige. ärpensioneringen i Dessa två
ländersöversikt dessakortfattad överländerna. det följande lämnasI en

m.fl.förvärvsarbetandebetydelse förpensionsregler i frågor ärsom av
arbetstagare. Entill s.k. migrerandeflyttar från land annat,ett ettsom

intedetta landimotsvarande översikt reglerna Norge, ävenöver omges
mycket likheterhar nämligentillhör Pensioneringen i NorgeEG. stora

här berörspensioneringen. det avseendemed svenska allmänna Iden som
kan därförfrån de svenska, och detskiljer sig dock de norska reglerna

ihänseende utformatregelsystemet i detta ärintresse hurattvara av se
Norge.

2.2.1 Danmark

grundpensioner s.k.i bestårallmänna pensioneringen DanmarkDen av
pensioneringensocialatilläggspensioner ATP. Densociala pensioner och

denutbetalasobligatorisk, och pensionerallmän ochär oavsett om
enhetligaförvärvsarbetat eller inte. bestårtidigare har Deförsäkrade av

inkomstprövad, utbetalastillägg. Pension,olika ärgrundbelopp och som
förtidspension.ochform folkpension ålderspensioni bl.a.av

ochålderspensiontilläggspensioneringenfrån utgörsFörmånerna av
medinkomstrelaterade utgårinteefterlevandepension. Pensionema är utan

antalstorlek dock det årbetydelse för pensionens ärenhetliga belopp. Av
varunder avgift betalats.

pensiontill social ärförutsättning förgrundläggande rättEn att
kravetdock från påUndantag görsdansk medborgare.ärmottagaren

tioDanmark under minstvarit imedborgarskap för bosattapersoner som
direktinfaller iminst fem dessa årfyllda 15år mellan och 67 år, avom

utbetalas eller närskall börjaanslutning till den tidpunkt då pension senast
Även uppehållstillståndifåttflyktingar harfyller 67 år. sompersonen

utlänningslagendanskaregler i denDanmark grundval vissapå av
ochregler 8 §§medborgarskap. Enligt dessa 7undantas från villkoret om

till utlänninguppehållstillståndi den danska utlänningslagen somenges
flyktingars rättsliga1951omfattas konvention den juliFNs 28 omav

utlänningUppehållstillstånd tillävenställning konventionsflykting. ges en
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inte konventionsflykting,är beträffande vilken det liknandesom men av
skäl i konventionen eller andra vägande skäl inte börtungtsom anges av
krävas han återvänder till sitt hemland. utlänningEn kommeratt tillsom
Danmark led i avtal med FNs flyktingkommisarie eller liknandeett ettsom
internationella avtal har också rått till uppehållstillstånd enligt den danska
utlänningslagen.

Undantag från villkoret medborgarskap görs föräven bl.a.om
arbetstagare och självständigt förvärvsverksamma ärpersoner som
medborgare i EG-land eller är statslösa eller flyktingar ochannat son1
bosatta i EG-land, med hänsyn till de förpliktelserett enligt för-som
ordning 140871 följer Danmarks medlemskap i EG. Undantag görsav

till följdäven regler enligt socialförsäkringskonvention med landannatav
bl.a. med övriga nordiska länder.

En ytterligare förutsättning för social pension skall kunna till-att
erkännas och utbetalas till någon är denne bosattär i Danmark elleratt
arbetar ombord på danskt fartyg. Detta villkor gäller dock inte för danska
medborgare har fyllt 67 ochår har varit bosatta i Danmark isom som
minst 30 år mellan fyllda 15 och 67 år. Vidare finns särskild regelen som
medger löpande pensionsförmån. Danska medborgareexport kanav en
nämligen, de flyttar utomlands efter ha beviljats social pension,attom
behålla rätten till pension under förutsättning de efter fyllda 15 haråratt
varit bosatta i Danmark i minst tio år omedelbart ñre den tidpunkt då
pension började eller vid fyllda 67 år. Dessutomutges kan dispenssenast
från kravet på bosättning i Danmark också i andra fall för danska ochges
utländska medborgare, särskilda omständigheter talar för det och detom

sigrör löpande pensionsförmån.om en
De angivna reglerna bosättningskrav integäller beträffande danskaom

och utländska medborgare omfattas EGs förordning 140871 ochsom av
bosattaär i EG-land under förutsättningett de har intjänatannatsom att

tillrätt social pension i Danmark.
Ett krav för pensionsrätt är harannat varit bosatt iatt mottagaren

Danmark under minst år mellan fyllda 15 och 67 år.tre
Pensionsrätt intjänas på grundval tid för bosättning i Danmark.av

Oreducerad ålderspension regel endast till varitutges som personer som
bosatta i Danmark i minst mellan40 år fyllda 15 och 67 år. Vid kortare
tids bosättning reduceras pensionen med motsvarande antal 40-delar.

frågaI pension före 67 års ålder den allmänna pensionsåldemom
gäller särskilda regler för rätten erhålla oreducerad förmån. Det krävsatt
här bosättningstidi Danmark minstutgör 45 åren från fylldaen som av

Är15 tillår den tid från vilken pension skall börja detta villkor inteutges.
uppfyllt fastställs pensionen till vad förhållandet mellanmotsvararsom
bosättningstiden och 45 tiden från fyllda 15 till tidpunktenår varifrånav
pensionen förtidspensionärOm fått pensionen reducerad enligtutges. en
denna regel, reduceras ålderspensionenäven från fyllda i67 år samma
mån. De beskrivna reglerna gäller förtidspension. Några efterlevande-nu
pensioner för barn eller finns inte i Danmark inom för denvuxna ramen
sociala pensioneringen.



SOU 199226 61

Vid tillämpning de angivna reglerna likställs tid för bosättningmedav
i Danmark tid för arbete danskt fartyg, vistelse i utlandet utsändpå såsom

offentlig myndighet eller i övrigt verksam iför dansk såsomrepresentant
offentligt danskt intresse, vistelse utomlands anställd i dansktsåsom ett
företags filial eller dotterbolag vistelse i utlandet för utbildning.samt

bosättningstid omfattasVid bestämmande förav en person som av
för flyktingarsärreglema likställs tid för bosättning i hemlandet eller i
i ansedd flykting, tid för bosättningland, vilket han varit medannat som

i Danmark. regel gäller dock endast beträffande tid för vilkenDenna rått
pension från från vilket varit anseddtill hemlandet eller land, i hanannat

flykting, inte ñreligger. gäller vidare enbart länge flyktingenDen såsom
bor i Danmark. han flyttar från Danmark och har tillOm rätt export av
pensionen erhåller han bara den del pensionen beräknad efterärav som

faktiskaden bosättningstideni Danmark.
förordning 140871 gäller till förmån ñr arbetstagare och själv-EGs
förvärvsverksamma.ständigt danskt vidkommande har i anslutningFör

förordnats meninghärtill arbetstagare skall i dennaatt som anses personer
anställda i arbetsgivares tjänst omfattasär och lagensom en som av om

arbetsmarknadens tilläggspension. förvärvsverksamSom självständigt anses
varje enligt lagen dagpenning vid sjukdom eller födsel harperson som om

till förmån förvärvsarbeterätt grundval anställning.på änannatav

2.2.2 Nederländerna

allmännaDen pensioneringen i Nederländerna omfattar bl.a. ålders-,en
invalid- och efterlevandepensionering folkpensionskaraktär. Dennaav
pensionering täcker från 15 ålder alla Nederländerna bosattaårs personer
oberoende medborgarskap. Den allmänna pensionsåldem är 65 år.av
Ålderspension med enhetsbelopp oberoende den för-ärutges som av
säkrades inkomster avgifteroch erlagda under den aktiva tiden.

till ålderspension förvärvas bosättningRätt mellan 15 och 65 årsgenom
ålder. För få oreducerad ålderspension krävs varit försäkradatt att man
under alla dessa 50 varje felas reduceras pensionen medår. För år som
2 96. För undvika sådan reduktion kan emellertid normaltatt personer som
skulle ñrsäkrade, holländska medborgare är bosattat.ex.vara som
utomlands, betala frivilliga avgifter.

2.2.3 Norge

Den allmänna pensioneringen i Norge regleras lov1966 årsgenom om
folketrygd. Pensionsförmånema består grundpensioner och tilläggspen-av
sioner. Grundpensionema fastställs hänsyn till tidigare inkomster.utan
Tilläggspensionema grundas inkomst förvärvsverksamhet ochpå av
intjänas efter med pensionspoäng. Tilläggspensionernas storlekett systern

beoendeär intjänandetidens längd.av
iFörsäkrade princip alla bosatta eller arbetar iär är Norge, oavsettsom

medborgarskap. Enligt särskilda regler är också vissa ärpersoner som
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bosatta utanför Norge försäkrade enligt lagen folketrygd. Detta gällerom
bl.a. norska medborgare arbetar ombord på norska fartyg eller hossom
norskt civilt luftfartssällskap eller norskasåsom avlönadstatenav
tjänsteman i utlandet.

Grundpension i Norge grundvalpå försäkringstid, s.k.utges av
trygdetid. sådanSom tid räknas tid varunder efter fylldanågon 16 varitår
ñrsäkrad för tillrätt pension. Trygdetid beräknas det då denårt.o.m.
försäkrade fyller 66 år under förutsättning pensionspoäng församt, att
beräkning tilläggspension då tillgodoräknats, för deäven år då denav
försäkrade fyller 67, 68 eller 69 år.

För beräkningen grundpension i Norge har nyligen beslutats delvisav
regler. Dessa har i vissa delar i kraftträtt den januari1 1990 och inya

återstående delar den januari1 1991.
Rätt till grundpension formi ålderspension föreligger för denav som

har trygdetid minst ochår bosatt iär Norge. Detta krav påtreen om som
aktuell bosättning gäller emellertid inte beträffande har varitpersoner som
bosatta i Norge under tid minst 20 Villkoretår. gäller inte heller ñren av

har till tilläggspensionrått från folketrygden till den del detpersoner som
grundpension beräknad med hänsyn till trygdetidavser en en som
det antal liggerpoängår till grund för beräkningenmotsvarar som av

tilläggspensionen.
Storleken grundpensionen beroendeär den försäkrades trygdetid.av av

För oreducerad grundpensioni form ålderspension fordras trygdetidav en
Ärminst 40 år. trygdetiden kortare, reduceras ålderspensionen iom

motsvarande man.
Till flyktingar och statslösa är bosatta i kanNorge oreduce-utgessom

rad gnmdpension i form ålderspension hänsyn till trygdetidensutanav
längd. flyktingSom eller statslös i detta sammanhang denanses avsom
Utlendingsdirektoratet har fått bekräftelse på han omfattas FNsatt av
konventioner den 28 juli 1951 och den september 195428av om
flyktingars och statslösas rättsliga ställning.

Till efterlevande make efter avliden försäkrad grundpension iutges
form ålderspension grundvalpå den avlidne makens trygdetid,av av om
detta är fördelaktigare och under förutsättning den efterlevandeatt
uppfyller villkoren för till efterlevandepension.rätt

tillRätt grundpension form invalidpensioni föreligger för denav som
är bosatt i Norge varit försäkrad enligt folketrygden under tidsamt en av
minst föreår inträdet invaliditeten eller flyktingett är ellerav som
statslös. Kravet bosättningpå i Norge gäller dock inte i fråga denom som
har bosättningstid minst inte20 år och heller för grundpensionen om som

tilläggspension dvs. förhållandei till det antal förmot årutgessvarar
vilka tillgodoräknats pensionspoäng. Också villkoret års trygdetidettom
i Norge före uppkomsten invaliditet kan åsidosättas. Detta gäller förav
den varit försäkrad enligt folketrygden under minst år när krav påettsom
förmånen framställs och under förutsättning antingen invaliditetenatt
inträffat före 22 års ålder eller vederbörande försäkradvarit enligtatt
folketrygden hela tiden efter det han fyllt med16 år undantagatt av en
sammanhängande period inte får överstiga fem år.som
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Även fordrasi form invalidpensionñr oreducerad gnmdpension enav
tiden frånmedräknas trygdetidtrygdetid minst Härvid40 år. somom

fyller enligtkalenderår då vederbörande 66 årpensionsfallet dett.o.m.
angivna tiden räknasinnebär hela densärskilda regler. Dessa att som

trygdetidförsäkrade hartrygdetid under förutsättning denatt somen
förfyllda och tidpunktenminst 45 tiden mellan 16 årmotsvarar av
fallfylldahar inträffat före 16 år. Ipensionsfallet eller detta annatatt

45 tiden mellantrygdetiden minskat medden framtida 40 årutgör av
fyllda och pensionsfallet.16 år

föreligger förejierlevandefönnânertill grundpension formRätt i av
avlidneunder förutsättning denefterlevande bosatt i Norge,är att varsom

pension enligt lagenför pension eller uppbararbetsför och försäkrad om
dödsfallet. Villkoretsista tolv månaderna före ärfolketrygd under de
arbetsför och försäkradefterlevande självuppfyllt också i fall då den var

statslös.tidsperioden eller flykting eller Påunder den angivna är
efterlevandepen-ålders- och invalidpension kanmotsvarande försätt som

avlidneutanför antingen denvid bosättning Norge,sion ävenutges om
elleri under tid minst 20 åreller den efterlevande hade bott Norge en om

Äventilläggspension. fråntillgrundpension i anknytningdet gällerom
tolvmånadersperiodenoch ñrsäkring underkravet arbetsförhetpå

ivissa andra, lagenföre dödsfallet kan undantagomedelbart göras om
uppfyllda.angivna villkor är

grundvalefterlevandepension till makeStorleksmässigt beräknas på av
den beräknadeeller invalidpension ellerden avlidnes faktiska ålders- på

förlustavlidne skulle ha fått vid fullständiginvalidpension den avsom
ochbeaktande den avlidnes tidigarearbetsförmågan, dvs. med av

enligt reglerna för invalidpension.beräknade framtida trygdetid

Konventionslösningar2.3

2.3.1 Allmänt

med radkonventioner socialförsäkringsområdetSverige har ingått på en
nordiska kon-Konventionema bilaterala denandra länder. år utom

ömsesidiga för-fem nordiska ländernasventionen, reglerar desom
ellerkonventionema utsträcks tillämpningen AFLhållanden. Genom av

i vissa fall kap. 15 AFL.undantag från lagens regler 20 §görs
förhållande till de övriga nordiskaKonventioner gäller för närvarande i

och Belgien, med vilket landländerna, samtliga EG-länder Irlandutom en
Israel,inte ratificerats,konvention dock har ingåtts ännu samtmen

Österrike.Schweiz, Turkiet, USA ochJugoslavien, Kanada, Marocko,
den kanadensiskaSverige har också träffat överenskommelse meden

Överenskommelsen dockprovinsen social trygghet.Quebec avserom
arbetsskadeförsäkring och sjuk-endast lagstiftning tilläggspension,om

sjukförsäkringen.vårdsförmåner inom
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Genom EES-avtalet kommer reglerna i förordning 140871EGs om
tillämpningen för egenñretagaresocial trygghet anställda,närsystemenav
eller deras familjemedlemmar flyttar inom gälla inomgemenskapen att
EES-området. Förordningen reglerar de områden konventionemasom
behandlar, varñr dessa kommer upphöra gälla inom EES-området.att att
Eftersom konventionema med länder utanför EG- och EFTA-området inte
berörs EES-avtalet då samtliga principeroch konventioner bygger påav

återfinnsäven i EG-förordningen, finns det anledning någotattsom
beskriva huvuddragen i gällandede konventionema.nu

ÖsterrikeSverige och ingick 1975 överenskommelse socialår en om
trygghet. ochI med detta avtal infördes principer har varitnya som
vägledande för ingångna konventioner med länder både inom ochsenare

Europa. En dessa principer likabehandling fördragsslu-är deutom av av
tande medborgare. Enligt princip får förákringsperio-staternas en annan
der fullgjorts i de avtalsslutande sammanläggas medstaternasom en av
sådana perioder fullgjorts i den andra för uppfyllande detstatensom av
krav på minsta försäkringstid enligt det landets lagstiftning gällersom ena
för rätt till förmån. Enligt vissa konventioner, konventionen medt.ex.en
Italien, får försäkringsperioderäven i tredje land beaktas.ett

Samtliga konventioner innehåller regler till förmåner,rätt exportom av
vilket innebär förmån inte får ändras eller minskas grundvägras, påatt en

bosätter sig i tillland än det i vilket rättenatt mottagaren annatav
förmånen intjänats.har Flera konventioner innehåller bestämmelser om
utbetalning förmåner vid bosättning i tredje land.ävenav

En viktig del konventionema bestämmelser tillämpligupptarav om
lagstiftning. Enligt de flesta utomnordiska konventioner omfattas de

vilkapå konventionema tillämpliga lagstiftningen det landärpersoner av
där de är sysselsatta. gäller enligt del konventionerDetta ävenen om

är bosatta i det andra avtalsslutande landet.personerna
I samtliga konventioner finns regler utsända, till delom som en

modifierar principen tillämpning sysselsättningslandets lagstiftning.om av
Reglerna utsända innebär iarbetstagare sysselsättsattom en ensom
fördragsslutande och utsänds sin arbetsgivare för utförastat attsom av
arbete för arbetsgivarens räkning i fördragsslutande skallstaten annan

under tjänstgöringenäven i det andra omfattas utsändandelandet detav
landets lagstiftning. Enligt vissa konventioner endastgäller detta om
utsändningstiden inte överstiger viss angiven längd, medan enligt andra
konventioner utsändningsreglerna alltid gäller under viss period. Ut-
ándningstidema varierar mellan konventionema från månader till12 upp
60 månader. Enligt de flesta konventionema omfattas arbets-endastav

inteoch dennes medföljande familjäven utsändningsreglema.tagaren av
Särskilda bestämmelser tillämplig lagstiftning enligtgäller kon-om

ventionema ñräven sjömän och resande personal. Beträffande de
förstnämnda omfattas de i regel lagstiftningen i det land flaggaav vars
fartyget för. För resande personal vid jämvägs- eller vägtrafikföretag eller
flyglinjer, arbetar i flera avtalsslutande länder, gäller lagstiftningensom
i det avtalsslutande land där företaget har sitt säte eller, enligt den nordiska
konventionen, där den anställde har sin fasta stationeringsort. Undantag
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härifrån förekommer enligt olika konventioner bosattär i detom personen
andra avtalsslutande landet eller anställd vid filial företaget har ien som
detta land, i vilka fall lagstiftningeni bosättningslandet det land därresp.
ñlialen finns skall gälla.

fleraI utomnordiska konventioner finns bestämmelser med-attom
borgare i den andra bosattaår i Sverigestaten är likställda medsom
svenska medborgare i fråga rätt till folkpensionsförmåner underom
förutsättning viss minsta bosättningstidi Sverige. Dessa kvaliñkationsti-av
der överensstämmer med de uppställs enligt AFL beträffandesom
utländska medborgares tillrätt folkpension vid bosättning här i landet 5
kap. 4 § AFL.

Samtliga utomnordiska konventioner innehåller också regler förrättom
medborgare i den andra inte uppfyller kravenstaten, enligt förAFLsom

tillrätt folkpension förvärvsarbetat i Sverige och tillgodoräknatsmen som
pensionspoâng inom ATP, de bosattaär inomatt, elleroavsett utomom
Sverige, erhålla folkpension enligt de regler gäller för svenskasom
medborgare är bosatta utomlands, dvs. i förhållande till det antal årsom
för vilka pensionspoäng tillgodoräknats 5 kap. 2 § AFL. Handikapper-
sättning, inte utgår tillägg till folkpension, liksom pensionstill-som som
skott och inkomstprövade folkpensionsförmåner utbetalas dock endast vid
bosättning i Sverige. För uppfyllande kravet i den svenska lagstift-av
ningen på minst år med pensionspoäng fårtre enligt konventionema
sammanläggning ske med försäkringstider i det andra landet.

Den nordiska konventionen den 5 1981 social trygghet byggermars om
huvudprincipenpå nordiska medborgareatt skall ha fullständigt socialtett

skydd de än befinner sig i Norden. En princip enligt kon-var annan
ventionen âr den är bosatt iatt nordiskt land skall omfattasettsom av
lagstiftningen i bosättningslandet. Detta gäller dock inte för den ärsom
anställd i nordiskt land än bosättningslandetannat i fråga förmånerom

är beroende förvärvsarbete eller inkomst sådant arbete,som i vilketav av
avseende sysselsåttningslandets lagstiftning gäller.

För nordisk medborgare är bosatt i nordiskt landen änannatsom
hemlandet gäller enligt konventionen han efter viss tids bosättningatt har

tillrätt grundpension från bosättningslandet på villkor landetssamma som
medborgare. För rätt till ålderspension fordras minstegna årstre

oavbruten vistelse i landet. Invalidpension kan efterutges samma
kvalifikationstid eller efter minst års oavbruten vistelseett denom
pensionssökande under denna tid har varit i stånd utöva normalatt
förvärvsverksamhet under sammanhängande tid minst Förår. rättetten av
till efterlevandepension krävs antingen den efterlevande oavbrutetatt
vistats i landet i minst år eller den efterlevande bosatttre i landetatt var
och den avlidne vid sin död uppbar invalidpension från landet eller
uppfyllde angivna villkor för till invalidpension.rättovan

Grundpension utgår enligt konventionen på grundval den pensionsbe-av
rättigades sammanlagda bosättningstidi de nordiska länderna under aktiv
ålder. Uppgår bosättningstiden till 40 år utgår grundpension utan
avkortning med hänsyn till bosättningstid. I fall utgår grundpensionannat
med minst 140 för varje bosättningsår. Om pension börjar innanutgå den
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tillgodoräknaspensionsberättigade den allmänna pensionsåldem,uppnår
pensionsåldem. Efterlevandepen-tid fram till tidpunkten för inträdet iäven

med hänsyn till den avlidnes motsvarande sättsion till make påutgår
längre den pensionsberättigades.beräknade bosättningstid, denna är änom

berättigadålderspension till efterlevande skulle varitgällerDetsamma som
pensionsåldem.efterlevandepension vederbörande intetill uppnåttom

avkortning.bosättningstidens längd alltidBampension utgår utanoavsett
nordiskt land får utgående gnmdpension behållasVid flyttning till annat

tilleller den nationella lagstiftningen förtills villkoren i konventionen rätt
frånuppfyllda. Inträffar efter flyttninggrundpensioni inflyttningslandetär

förflutit gnmdpension kanland pensionsfall innan sådan tid utgåattett ett
pension tills vidare från det land därfrån inflyttningslandet, skall utgå

tidsvillkoren för till gnmdpension uppfyllts.rätt senast

konvention2.3.2 till nordiskFörslag ny

förhandlingar förts mellan de nordiskaMed anledning EES-avtalet harav
nordiska konventionen förländerna ändring den nuvarande attom en av

förhandlingar har hösten 1991den till EGs regelsystem. Dessaanpassa
förslag nordisk konventionresulterat i det utarbetats tillatt ett omen ny

fr.o.m. januarisocial trygghet. Avsikten denna med verkan denär 1att
skall nordiska konvention. Förslaget har remissbe-1993 ersätta 1981 års

planeradhandlats i Sverige och proposition grundval detpå är attaven
överlämnas till riksdagen under våren 1992.

Enligt förslaget nordiska konventionen uppbyggd medär den ut-nya
EES-avtaletsgångspunkt från förordning 140871, i och medEGs som

ikraftträdande också beträffande förhållandet de nordiskakommer gällaatt
träda iländerna emellan. EG-förordningen kommer därefter i mycketatt

för hittills i den gällande nordiska kon-stället de regler gettssom nu
ventionen. förslaget bestämmelserI till konvention utgörupptasny som
tillägg omfattar konventionsförslagettill EGs förordning 140871. Bl.a. en
vidare EG-ñrordningen i och med det täcker allapersonkrets än att som

grund-är bosatta i Norden och inte anknyter till förvärvsverksamhet. På
pensionsområdet innebär konventionen dock det väsentligaden nya

nordiskaundantaget reglerna där enbart medborgare i deatt avser
länderna.

konventionen kommer således i första handDen att vara avnya
för-betydelse för inte täcks EG-förordningen ickepersoner som av

värvsarbetande, medborgare i länder utanför i den de bosattaEES mån är
Även julii Norden, m.fl. flyktingar omfattas konventionen den 28avsom

1951 och omfattas konventionen den september 1954statslösa 28som av
kommer täckas den nordiska konventionen. Som nämntsatt nyssav nya
gäller dock för grundpensioner inskränkning till nordiska medborgare.en

denEnligt artikel i konventionsförslaget skall huvudregel gälla6 attsom
bosatt i nordiskt land skall omfattad lagstiftningen iär ettsom vara av

bosättningslandet. anställning i nordisktFör har ett annatpersoner som
fleraland det där de bosatta eller har anställning i ellerän är tvåsom

nordiska länder eller tillhör den resande personalen vid flyg- ellersom
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förordningi EGsbestämmelsernaskall docklandtransportverksamhet
reglerdessatillämpning ävenmotsvarandeavsnitt ha4.2140871 se om

förvärvsaktiva ärgällersåvitttillämpliga,direktinte är t.ex. som
fallet be-ärutanför EES-området. Detsammalandimedborgare ett

fråntillfälligt utsändsarbetsgivaresin ettträffande avpersoner som
land.nordisktiarbeteland för utföranordiskt annatettatt

väsentligakonventionsförslagetgrundpensionsområdet innebärPå
Medankonventionen.nuvarandeförhållande till deniförändringar

frånutbetalasövergångstidvissibland efteri daggrundpension en --
denEG-reglemalandet, innebärfrån detoch bara attbosättningslandet

EG-områdetinomi land bevarasintjänatspensionsrätt oavsettett varsom
ibottdet tillbetyderberättigade bosatt. Dettaden är att merpersoner som

livet kommerdelenyrkesaktiva att utgesland under dennordisktän ett av
oberoendeländerpensioner från dessaprorata-beräknadedelvisa av var

pensionstagare.pensionsberättigade bosattärdeni Norden som
nordisktimedborgareskall den äri förslaget ettEnligt artikel 11 som

dåi falllandnordisktgrundpension fråntillland ha rätt annatett
minst årsgrundvalintjänats påandra land har trei dettapensionsrått av
frånpensionerhållithar annatvarunder någon ettPerioderbosättning där.

påregeln. Kravetdentillämpningenbeaktande vidinte iEES-land tas av
styckettredjeibestämmelsesärskildenligtbosättning kanminst årstre en
ibosättningsperiodermed annatsammanlåggninguppfyllasinte genom

betydelseblitredje stycketregel ikommer dennaland. I praktiken att av
140871,förordningEGsomfattadeinte ärenbart för avsompersoner

landnordisktieller två årsiguppehåller annatstuderande ettettt.ex. som
bestämmelsernablirEG-förordningentäckshemlandet. demFörän avsom

försäkrings-medsammanläggning skefåroch enligt dessatillämpliga,där
kravuppfyllandeförEES-landi ettbosättningsperioderoch annat somav

sålundadetkategori kommerdennafrågatreårsregeln. Iden uppställda om
tillför rättförsäkringstid årmed atttillräckligt ettatt omenvara

ñrvärvas.kunnaland skallnordisktgrundpension i ett
grundpensionregler förövrigaochberäkningendet gällerNär av

ochbestämmelserEG-förordningenstillkonventionsförslagethänvisas i
det gällerockså närtillämpningmotsvarandeskall haföreskrivs deatt

dennaavseende påMedförordningen.omfattasinte avpersoner som
rättdemartikel 12 attregel ividarefinnskategori som gerenpersoner

bosättningvidlandnordiskt ävenintjänats igrundpensionuppbära ettsom
dock,dettagällernämntsEES-området. Somland inomi ovanannat

medborgare.nordiskaendastgrundpension,förreglernaandraliksom de
viddetinnebördbestämmelser attharländernanordiskadeFlera avav

medräknasförtidspension kani formgrundpensionberäkning avav
iföreliggerberäkningtill sådanbosättningstid. rättOmframtidaantagen

erhåller tvåpensionsberättigadedenbliresultatetland, kanän attettmer
Förgrundpensioner. attoavkortadeextremfallihögaflera mycketeller --

upptagitskonventionsförslagetiharslagdettakonsekvenser enundvika av
skall,i dennastycketEnligt förstaartikel 13.bestämmelse isärskild om

framtidamedräknandetillföreliggergrundpension rättvid beräkning avav
nordisktänfrånpensionsfalletför etttidpunktenbosättningstid efter mer
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land, hänsyn till enbart deltas den framtida bosättningstiden viden av
beräkningen i varje land. Denna del skall bestämmas på grundval deav
faktiska bosättningstider beaktas vid pensionsberäkningen eftersom
förhållandet mellan å sidan den faktiska bosättningstiden i land ochena ett
å andra sidan den samlade faktiska bosättningstideni alla länderna. Enligt
andra stycket i artikel skall bestämmelserna i första stycket hasamma
motsvarande tillämpning vid beräkning grundpension från nordisktettav
land den pensionsberättigade har tillrätt pension från EES-landom ett
utanför Norden beräknas på grundval antagande ñr-ettson1 av om
säkringsperioder skulle ha fullgjorts pensionsfallet inte hadesom om
inträffat. Slutligen föreskrivs i tredje stycke bestämmelsernaett i artikelatt

skall13 gälla också beträffande omfattas EGs förordningpersoner som av
140871.

I konventionsförslaget vidare vissa regler medupptas avseende till-på
läggspension. En sådan regel artikel fastslår14 EG-reglerna skallatt
tillämpas när det gäller fastställa tilläggspension tillatt harpersoner som
omfattats också lagstiftningen tilläggspension i nordisktav ett annatom
land. Härigenom uppnås tilläggspension till bl.a.att medborgare i ett
tredje land beräknas på sätt för nordiska medborgaresamma som
omfattade EG-förordningen.av

I artikel 15 i fråga tilläggspensionupptas motsvarighet till artikelom en
13. Där föreskrivs sålunda villkoren föratt, pension beräknadattom
på grundval antagande försäkringsperioderett skulle haav om som
fullgjorts pensionsfallet inte hade inträffat är uppfyllda iom än ettmer
nordiskt land, bara del de försäkringsperiodemaantagna skall ien av tas
beaktande vid beräkningen i varje land. Denna del bestäms efter för-
hållandet mellan den faktiska ñrsäkringsperioden i landet och de samlade
faktiska försäkringsperiodema i alla länderna. Denna bestämmelse skall,
på motsvarande sätt ñr grundpension, gälla också när föreliggerrättsom
till pension från EES-land utanför Nordenett och skall tillämpas även
beträffande omfattas EGs förordning 140871.personer som av

I artikel 22 finns bestämmelse föreskriver det vid avgörandeen attsom
rätten till förmåner enligt konventionen skall medräknasav också för-

säkringstider, anställningstider och bosättningstider före det kon-att
ventionen trädde i kraft.

Personer är anställda i nordiskt land och bosattaett isom ett annat
nordiskt land kommer enligt EG-reglerna intjäna tillrätt pension iatt
anställningslandet. Enligt särskild övergångsbestämmelse i konventions-en
förslaget artikel 24 skall detta gälla även såvitt tiden före denavser nya
konventionens ikraftträdande. Rätt få sådan tid tillgodoräknadatt ñr rätt
till grundpension kommer alltså även för förfluten tid gälla endast iatt
anställningslandet. Denna regel har uttryckligen gälla även frågaiangetts

omfattas EG-törordningen.om personer som av
artikelI 25 har intagits regler sikte påtar redansom personer som

uppbär pension Ävenvid den konventionens ikraftträdande. för dennanya
kategori skall i och med övergången göras prorata-berälcning ochen
grundpension kan därefter komma inte bara frånatt utges, nordiskt landett

proratiserad frånutan flera länder. För undvika den samladeatt att
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pensionen för pensionär hârigenom blir lägre tidigare föreskrivsän att,en
i fall då detta skulle bli fallet med tillämpning huvudreglema, det skallav

tillägg till pensionema skillnadenutges mellan detett motsvararsom
tidigare och det pensionsbeloppet. Detta tillägg skall utbetalas detnya av
land varifrån pension utgick vid ikraftträdandet. För förepersoner som
konventionens ikraftträdande flyttat från nordiskt land tillett ett annat
utbetalas tillägget längst intill den tidpunkt då inte längrerätt skulle
föreligga till pension från utflyttningslandet enligt den gällande nordiskanu
konventionen.
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SverigeiverkningarEG-rättens3

ekonomiskt samarbets-europeisktskapaEES-avtalmed ärMålet ettattett
och kapital inomtjänster,förrörlighetmed friområde personervaror,

bredda samarbetet påutveckla ochEG-EFTA-området ochhela att an-
utbildning ochforskning,miljö,politikområden, såsomgränsande

införadettaåstadkomma ärsträvandenaikonsumentskydd. led attEtt att
förlegala basenEFTA-området. Denochhelainom EG-enhetliga regler

delar EG-rättenregelverk. Relevantadärvid EGsEES-avtalet är avsesav
också iför gällai avtaletintegreradeblisätt attelleralltså på annatett

EFTA-länderna.ochmellan EG-relationernaEFTA-länderna och i
medelochmålbl.a. samarbetetshuvuddel därinnehållerEES-avtalet en

ochfrihetemanämndade fyrabestämmelsernamaterielladesamt ovanom
alltsåavtaletdelregleras. Dennapolitikområdenangränsande motsvararav

bilagorregler. IRomfördragetshandi förstaprimära EG-rätten,den s.k.
främstdvs.sekundära EG-rätten,i den s.k.reglerrelevantatill avtalet har

nödvändigtvaritoch dettatagits in när anpassatsförordningar,ochdirektiv
EES-sammanhang.till ett

överlåterBETA-ländernainteinnebärAvtalet EES att norm-om
tillmedlemsländer gjort EG.det sätt EGstill EES pågivningsmakten som

bindande fördetfolkråttslig grund, dvs. ärvilar staternaAvtalet på men
Förenskildaåberopasinte direkt atti Sverigeregler kandess personer.av

skallEG-reglemaråder närförhållandenspeciellavilkaförstå som
beröraemellertid anledning någotfinns detEES-områdetöverföras till att
belysaförocksåintressekanDet attspeciellaEG-râttens natur. vara av

medlemskap i EG.svensktvidsituation uppstården ettsom
tillämpligdirektgrundvalar, ärEG-rättensRomfördraget, är en avsom

direktocksårättsakter ärdel EGsbetydandeEG-ländema. Eni av
med dei ochreglerSådana utgörmedlemsländerna.i atttillämpliga

medlemsländemasdelautomatisktbehöriga EG-organbeslutas avenav
EG-reglerdessaförbundit sig låtaEG-ländema harochnationella rätt, att

rättsbildning. Detnationellmellankommandenågoninternttillämpas utan
EG-reglerdessatillämpaharmyndigheterdomstolar ochinnebär attatt

nationellvidtas någoneller fårbehövsdessförinnandetutan att --
bindandeförordningsålundaRomfördraget ärEnligtlagstiftningsakt. en

direktiv ärmedlemsländer. EGsallatillämplig idirektsin helhet ochi
deti frågabindandetillämpliga. De ärdetta direktinte sättdäremot på om

väljamedlemsländernaöverlämnar åt attskall uppnåsresultat mensom
metod för detta.form och

grundardvs. deeffekt,s.k. direktocksåbestämmelser harVissa
domstolarinföråberopasenskilda kanförskyldigheterrättigheter och som
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och myndigheter i medlemsländerna. Detta gäller såväl bestämmelser i
Romfördraget i den sekundära EG-rätten. I fråga Romfördragetsom om
innebär detta bl.a. vissa bestämmelseratt kan åberopas enskilda trotsav

de främst riktar sig tillatt medlemsländerna. Detta förhållande har slagits
fast EG-domstolen. Andra bestämmelser, främst i förordningar,av har
sådant innehåll de direkt beröratt enskildas rättsställning. Inom EG kan
också Ävenbestämmelser i direktiv ha direkt effekt. detta har lagts fast av
EG-domstolen. Den direkta effekten är dock i fråga direktiv begränsadom
på så sätt det enbart bestämmelseräratt enskilda rättighetersom motger
det allmänna kan ha direkt effekt. Direktiv grundar skyldighetersom som
för enskilda har däremot inte sådan direkt effekt.getts

Om domstol i medlemsland skulleett finnaen nationell be-att en
stämmelse strider EG-bestämmelse,mot skall domstolen inte tillämpaen
den nationella bestämmelsen i det aktuella målet. Enligt EG-domstolens
praxis har EG-rätten nämligen företräde framför nationella regler och skall
tillämpas oberoende vad kan föreskrivet i den nationellaav som vara
rättsordningen. Detta synsätt knyter till doktrinen EG-rätten ärattan om

rättsordning. Genom gå in ien gemenskapegen att med in-en egna
stitutioner har självständiga befogenheter har medlemsländernasom enligt
EG-domstolens uppfattning i motsvarande mån avstått från sin egen
normgivningskompetens depå områden EG-råtten reglerar. Dettasom
innebär medlemsstat inteatt får regler i intern lagstiftningen stårge som
i strid med EG-rättsliga bestämmelser och inte helleratt fårstaten ge
nationell lagstiftning företräde framför EG-rätten visstpå eller vissa
områden.

En viktig källa till kunskap EG-rättens innehåll är EG-domstolensom
praxis. Domstolen tolkar EG-rätten och avgör dess innebörd. I viktiga
hänseenden har EG-rätten fått sin nuvarande form domstolen. Vid ettav
svenskt medlemskap i EG innebär detta också den rättspraxisatt som
under 30 år utbildats vid tillämpningen EGs rättsregler blir delav en av
den gällande rätten i Sverige.

Som är EES-avtaletsagts folkrättsligtovan avtal ochett vilar på annan
rättslig grund än motsvarande EG-regler. För förverkliga det homogenaatt
samarbetsområde eftersträvas måste emellertid EES-reglema fåsorn
genomslag i EFTA-statema på sätt iett någon mån motsvararsom
ordningen inom EG. De måste bli tillämpliga i de enskilda ochstaterna
kunna åberopas inför domstolar och myndigheter där. De får inte sättas åt
sidan till förmån för nationella lagar innehåll.annatav

Olika metoder för åstadkomma dettaatt resultat har diskuterats i
samband med EES-ñrhandlingama. För Sveriges del gäller folkrättsligaatt
regler måste efterföljas svensk rättsbildning för bli tillämpligaav påatt
nationell nivå. Ett sätt åstadkommaatt resultat motsvarandeett direkt
tillämplighet är därvid inkorporera aktuellaatt delar EES-avtalet medav
svensk rätt, dvs. i eller flera författningar föreskrivaen EES-avtaletsatt
huvuddel och i avtalet intagna, till EES-sammanhang anpassade EG-för-
ordningar skall gälla svensk rätt. Det är denna metod blisom som avses
tillämpad för införlivandet EES-reglema med svensk rätt.av
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När det gäller möjligheten EES-reglema internrättsligt företrädeatt ge
framför avtalspartemas rättsordningar är den naturliga utgångs-egna
punkten avtalspartema följer sina folkrättsligaatt åtaganden. Till skillnad
från EG-rätten får EES-avtalets regler alltså inte redan sin existensgenom
formellt företräde framför nationella regler. Emellertid i EES-upptas
avtalet bestämmelse varigenom avtalspartema sigåtar vidta deen att
åtgärder behövs för kunna uppfylla avtalsförpliktelsema ochattsom att
avhålla sig från åtgärder kan förverkligandetäventyra avtaletssom av
syften. I propositionen ändring i regeringsformen med anledningom ettav
europeiskt ekonomiskt samarbetsområde prop. 19909165 har departe-
mentschefen s. framhållit12 sådant åtagande i realiteten innebäratt ett

åtagande EES-reglema fulltett genomslag nationellatt på nivå ochge
medför när EES-avtal tillträds gällande lagstiftningatt ett vid behov måste
korrigeras ñr den skall istå överensstämmelseatt med de avtalade
reglerna.

Principen författningar skall tolkas i fördragsvänligatt anda, dvs. deatt
skall tolkas i överensstämmelse med internationella förpliktelser, verkar
också stärkande för EES-reglemas ställning. Detsamma gäller den
möjlighet för EFTA-ländema upptagits i EES-avtalet införaatt ettsom

i landet innebörd nationellsystem domstol kan begära besked hosattav en
EG-domstolen EES-reglemas tolkning, dvs. enligt ett systemom som
utgör motsvarighet till de tolkningsbesked EG-domstolen tillen som avger
EG-ländemas domstolar. Detta innebär domstolarna i EGssystem att
medlemsstater kan inhämta förhands- eller tolkningsbesked frånett EG-
domstolen hur EGs regler i visst hänseende skall tolkas, varefterettom
detta besked läggs till grund för avgörandet vid den nationella domstolen.

Enligt EES-avtalet skall reglerna där förstås i belysning EG-av
domstolens hittillsvarande tolkning motsvarande EG-regler. Dettaav
betyder också rättspraxis från EG-domstolen kommeratt bli viktatt storav
vid tillämpningen Sverige EES-reglema.av

Vad i huvudsak de EES-reglersagts blir gällandesom ovan avser som
vid EES-avtals ikraftträdande. Emellertidett uppkommer i huvudsak

behov anpassning den nationella lagstiftningen fortlöpandesamma av av
allteftersom regler tillkommer EES-området.pånya

Att EES-avtalets huvuddel och i avtalet intagna förordningar in-
korporeras i svensk rätt särskilda författningar har varitgenom en
utgångspunkt för våra överväganden. vi redovisarSom inärmare kapitel
4 det främstär EGs förordning 140871 blir betydelse för desom av
frågor vi här behandlar. Vid utarbetandet våra förslag har vi utgåttsom av
från denna förordning kommer införlivasatt i svensk rättatt genom en
särskild lag dengör tillämplig här i landet och dessutom innebärsom som

EG-förordningens regler skall haatt företräde framför svenskarman
lagstiftning i den mån EGs förordning regler för utvidgning ellerger
inskränkning svensk lagstiftnings tillämplighet på olika områdenav annan

socialförsäkringen. Vid utarbetandet förslagvåra har vi antagitav attav
denna kommer benämnas lagen 1992000 samordningatt systemenom av
för social trygghet i fråga flyttar inom Europeiskaom personer som
ekonomiska samarbetsområdet EES.
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sociali frågareglerEGs4 om

trygghet

översiktAllmän4.1

liggerEEGGemenskapenEkonomiskaEuropeiskadengrund förTill
kraftiträdde1957 och25denundertecknadesRomfördraget, marssom

ljanuari 1958.den
Sålundasocialpolitiken.bl.a.reglervissaRomfördragetI upptas om

nödvändighetenöverensärmedlemsstaternaartikeli 117 avsägs att om
ocharbetsvillkorochlevnads-arbetskraftensförbättringfrämjaatt aven

stigandeständigtvillkor pådessautjämningmöjliggöradärvid enaven
såvälföljdenbliutveckling kommersådan attförutsesnivå. Det avatt en

desamordningvarigenomfunktion,marknadensden avengemensamma
åsyftadede i Fördragetkommersociala attsystemen avsomgynnas,
i lagar,bestämmelsertill varandranärmandetochåtgärderna av resp.av
åliggerdetartikel 118förvaltningsföreskrifter. I attochförordningar anges

ochbestämmelserövrigaFördragetsiintrångEG-kommissionen att, utan
mellansamarbetefrämja närasyften,allmännamed dessas ettenligheti

denbl.a.särskilt i frågaområdet,socialadetpåmedlemsstaterna om
tryggheten.sociala

varjeregel fattasemellertid isocialpolitiska frågor måsteBeslut i av
införainteinom EG ärsamarbetetmed attAvsiktenmedlemsland.enskilt

främst idärförbestårarbeteländerna. EGsallaivälfärdssystemsamma
såländerna kanallalösningarföreslåochutreda frågor omenasatt som

riktning.och iblir jämn gårEG-områdetinomutvecklingen sammaatt
bedrivspensionsreglerenhetligaståndfå tillförarbete t.ex.Något att

arbetabördiskuteras ärVadEG.princip inte inomisåledes om mansom
förfrihetmedrättighetersocialaminimireglerför menomgemensamma

Bl.a.önskar.utsträckning dei denhärutöverländernaenskildade att
imedlemsländerregeringschefer i EGs11ochsyftedettahar i stats- av

medför EGsocial stadgas.k.antagitdecember 1989deklaration i enen
EG-komrnissio-ladeSamtidigtsociala rättigheter.förbindande reglericke

Dessutomstadgan.genomförandeförhandlingsprogramfram ett avnen
socialförsäkringamavadEG-kommissioneninomutredningargörs om

Syftetbetalasersättningaroch vilka ut.finansierashur dekostar, som
dehurländernaidiskussionerförunderlagbl.a.härmed är att omge

påfrestningardeklarautformade förbör storanationella attsystemen vara
växande antalettill detmed hänsynökafinns och väntasredan somsom

åldringar.
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Ett undantag finns dock när det gäller arbete med harmonisering av
medlernsländemas lagstiftning. Det frågan jämställdhet mellanavser om
könen. Enligt EG-direktiv den decemberett 19 1978 direktiv 797 EEG
ålades nämligen medlemsstaterna på sikt utforma sina lagstiftningaratt på
social försäkringsområdet på sådant sätt män och kvinnor behandlasatt lika
i fråga pensionsålder och efterlevandeförmåner.t.ex. Enligtom ett annat
direktiv, den juli24 1986 direktiv 86378 EEG, skall motsvarande gälla
beträffande avtalsenligt socialt skydd.

Däremot finns inom EG mycket detaljerat regelsystemett för samord-
ning medlemsstaternas socialförsäkringsregler i syfteav till-att ettge
fredsställande skydd för flyttar från land tillettpersoner ettsom annat
inom EG eller på sätt kan ha möjligannat anknytning till änsom en mer

lands trygghetssystem.ett Reglerna ingår led i den fria rörlighetenettsom
för förvärvsverksamma är medborgare i medlemsstaterna. Ensom
grundläggande bestämmelse i Romfördragets artikelupptas 51, ärsom av
följande lydelse enligt icke officiell översättning.en

Rådet skall förslapå kommissionen enhälligt besluta sådanaav omåtgärder inom förområ social ghetet är nödvändigatry försom
genomförandet arbetskraftens fria rör ighet och därvid särskilt införaav

tillförsälcrar migrerandesystem arbetstagare och deras rättsinne-som
avare

a karens- och kvaliñkationstideratt enligt olika länders lagstiftning
kan sammanläggas och vederbörligen beaktas såväl vid bedömandet avförmåner skall utgå och bibehållas vid beräkningenom som avñrmånemas storlek,
b förmåner utbetalas till bosatta inom medlemsstaternaspersoner
områ en.

Dessa bestämmelser i artikel 51 utgöra nödvändigt komplementettanses
till de egentliga reglerna arbetskraftens fria rörlighet, eftersom de harom
till syfte tillförsäkra arbetstagare,att utnyttjar sig möjlighetensom attav
bo och arbeta i än hemstaten, skyddstat den förlust deen annan mot

skulle göra sociala rättigheter.annars av
Redan år 1958 utfärdade ministerrådet med hänvisning till artikel 51 en

förordning social trygghet för migrerande arbetstagare förordningom nr
Till3. denna anslöt särskild tillämpningsförordning nr 4. Under årenen

därefter beslutades flertal tillägg till förordningett bl.a. i syfte attnr ge
regler för säsongs- och gränsarbetare sjömän. Efter omfattandesamt en
revision 1958 förordningarårsersattes år 1971 och 1972 deav nu
gällande.

De gällande reglerna återfinns i rådets förordning EEG dennu juni14
1971 140871 tillämpningen för social trygghetnr systemen närom av
anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen. Denna förordning, trädde i kraft i oktober 1972, ärsom
omedelbart bindande för medlemsstaterna och tillämpas direkt enligt sin
ordalydelse. Någon kompletterande lagstiftningi varje krävs alltså intestat
se kapitel 3. Till ñrordningen 140871 har utfärdats särskilden
förordning den 21 1972 57472 med regler till genomförandemars nr av
den.
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Även förordning 140871 har genomgått åtskilliga revisioner under
lopp.årens En väsentlig utvidgning förordningens tillämpningsområdeav

beslutades år 1981, då den med verkan fr.o.m. den juli1 1982 utsträcktes
till gälla även självständigt ñrvärvsverksammaatt egenföretaga-personer
re och deras familjemedlemmar.

Genom rådets förordning 200183 den juni2 1983 EGT Lnr av nr
230, 22.8.1983, skedde6 ändring och uppdatering konsoliderings. en

förordningarna 140871 och 57472, dvs. de ändringar vidtagitsav som
Ävenfördes ihop till enhetlig därefter har ändringar gjorts vidtext.en

flera tillfällen någon konsolidering har hittills inte beslutats. Demen ny
ändringar beslutats förordning 140871 har skettsenare som av genom

förordningarna 166085 den 13 juni 1985 EGT L 160, 20.6.1985,av nr
1 och 166185 datum EGT L 160, 20.6.1985, 7s. av samma nr s.

Anslutningsakten för Spanien och Portugal år 1985 EGT L 302,genom nr
15.11.1985, 170 förordningama 381186samt den 11s. genom av
december 1986 EGT L 355, 16.12.1986, 5, 130589 den maj11nr s. av
1989 EGT L 131, 13.5.1989, 1, 233289 den 18juli 1989 EGTnr s. av

L 224, 2.8.1989, 1, 342789 den 30 oktober 1989 EGT Lnr s. av nr
331, 16.11.1989, och 219591l den 25 juni 1991 EGT L 206,s. av nr

Även29.7.1991, 2. därefter har beslut fattats ändringar i för-s. om
ordningen, bl.a. avseende vilka ñrmånsslag omfattas den se undersom av
avsnitt 4.2 och 6.2.3 och beträffande Sammanträffande förmåner seav
under avsnitt 4.2 och 6.7. Dessa ändringar har emellertid ännu inte trätt

krafti och omfattas inte det nuvarande EES-avtalet.av
En kontinuerlig utveckling förordningarnas tolkning har även skettav

och sker fortlöpande talrika avgöranden EG-domstolen.genom av
Förordningen 140871 gäller för anställda och egenföretagare ärsom

eller har varit omfattade lagstiftningen i eller flera EG-stater och ärav en
medborgare i dessa eller är statslösa eller flyktingarstater ochen av som
bosatta i medlemsstat. Förordningen gäller också för familjemedlemmaren
och efterlevande till den angivna personkretsen.

Förordningen gäller enbart medlemsstaternas område. För personer som
bosattaär utanför EG-området har den alltså inte tillämpning.

förmånsslagDe omfattas förordningen i huvudsakär socialför-som av
säkringsförmåner och s.k. familjeförmåner.

Reglerna i förordningen 140871 vilar fyra bakomliggandepå principer.
Dessa är

Likabehandlingsprincipen. Enligt denna har från EG-landettpersoner
bosattaär inom medlernsstats område och omfattassom en arman som av

förordningen rättigheter och skyldigheter i fråga socialförsäk-samma om
ringsförrnåner den medborgare. Detta betyder villkorstatenssom attegna
i lagstiftning krav medborgarskappåstats inte kan göras gällandeen om

skyddas förordningen.gentemot Denna regel artikel 3personer som av
i förordningen är undantagslös, och det får inte uppställas kravnågra på
viss tids vistelse i landet innan tillrätt förmån inträder.

Sammanläggningsprincipen. Denna princip syftar till anställda ochatt
egenföretagare, flyttar till eller får arbete i medlemsstat, intesom en arman
på grund härav skall mistegå de rättigheter de tidigare intjänat.om som
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lands lagstiftningSammanläggningsprincipen innebär upptaratt, ettom
eller bosättningbestämmelser kräver viss tids försäkring, arbetet.ex.som

ñr sådan lagstiftningtill sociala förmåner, det vid tillämpningenrätt tasav
i bosättning i med-beaktande tid för försäkring, arbete eller en annan

medräknas delemsstat. Sådana perioder i land skall alltså såsomannat om
genomgående principhade i det förstnämnda landet.ägt Detta är enrum

förordningen.för de förmånsslag omfattas avsom
det viss tidsPrincipen betydelse i situationer där krävsär t.ex.av

eller vissbosättning, vissa med pensionsgmndande inkomstår att annan
förmån huvud skallkvaliñkationstid har fullgjorts för över tagetatt en

landdessa situationer kan bosättnings- försäkringstid iIutges. annatresp.
i uppfyllt.beaktande vid prövningen kravet ärtas av om

Exportabilitetsprincqøen. Enligt förordningens artikel gäller denna3. 10
princip vid invaliditet eller ålderdom eller tilli fråga kontantförmånerom

arbetssjuk-efterlevande, ersättning i anledning olycksfall i arbetet ellerav
förvärvat. Principen innebärdomar förmåner vid dödsfall någonsamt som

socialförsäkringsförmåner skall kunna utbetalas inom EG-oavsettatt var
kontantför-området den berättigade bosatt. Principen alltsåär är attsom

förvärvat medlemsstat skall kunna inommåner någon i exporterassom en
bor i eller flyttar tillEG och således utbetalas den berättigadeäven ettom

medlemsland.annat
princip, gäller enbart på4. Proratatemporis-principen. Denna som

fall pensionstagarenpensionsområdet, beräkningen pension i dåavavser
till följd förvärvat tillarbete eller bosättning i flera länder har rättav
pension i medlemsland. Grundprincipen här pensionstaga-än är attettmer

har till proportionellt beräknad pension från och derätt vart ett avren en
länder han intjänat pensionsrättsom

tillämpningen förordning 140871 spelar denEn betydelsefull roll för av
socialtill EG-kommissionen knutna Administrativa kommissionen för

regeringsrepresen-trygghet för migrerande arbetare. bestårDenna av en
ñr biträds sakkunniga ochoch medlemsstaterna. Detant avvar en av

kommissionenerhåller bistånd i tekniska frågor AdministrativaILO.av
frågorhar bl.a. till uppgift handha administrativa frågor ochatt om

tilltolkning bestämmelserna i förordningen lämna förslag EG-samt attav
ändringkommissionen utarbetande ytterligare förordningar ochom av om

förordningen 140871.av
Administrativa kommissionen har lopp fattat mängdunder årens en

beslut i frågor till-och antagit flertal rekommendationer rörett som
lämpningen EES-avtalets bilaga socialförordning 140871. Iav om

rekommendatio-trygghet bilaga uppräknas 50-tal sådana beslut ochVI ett
skall tillämpas inom EES-området.ner som
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140871förordning4.2 Närmare om

Omfattad personkrets

anställda ochförordningengäller140871i Förordningenartikel 2Enligt
i ellerlagstiftningenomfattadehar varitelleregenföretagare är enavsom

eller äri medlemsstatmedborgareochmedlemsstater ärflera ensom
territorium.medlemsstatsinombosattaflyktingarstatslösa eller en

omfattas ocksåpersonkretsentill den angivnaFamiljemedlemmar av
Även för-särskilda reglerenligtefterlevande täcksförordningen. av

denförordningen ävenefterlevande gällerfrågaordningen. I omom
underimedborgare EG-stat,inteegenföretagarenanställde eller envar

flerai ellerlagstiftningenomfattatsavlidne hadeförutsättning denatt enav
i sådanmedborgareefterlevande själv äroch den statmedlemsstater en

territorium.medlemsstatsinomflykting och bosattstatslös ellereller är en
verkanmedblev,personkretsen nämntsskyddadeDen ovan,som

och derasegenföretagareomfattautvidgad tilljuli 1982fr.o.m. den 1 att
egenföretagaregjorts ärsärskilt undantagSåvida intefamiljemedlemmar.

med arbetstagare.likställdatidpunktfrån denna
definitionsärskildenligtförståsegenföretagareanställdMed enresp.

obligatoriskt ellerförsäkrad,äri artikel i1 engenomsomen persona
täcksriskerflera deellerfortsättningsförsäkring,frivillig mot somaven

egenföreta-ellerför anställdasocial trygghetföri ett systemav grenarna
med uttrycket äveniidefinitionEnligt sompersoneravsessammagare.

detäcksriskerflera deellerförsäkradeobligatorisktär mot avav somen
enligtförordningenibehandlassocial trygghet ett systemsomgrenar av

förvärvs-hela deneller församtliga invånareförför social trygghet
anställdidentifieraskanarbetande förutsattbefolkningen, att sompersonen

elleradministrerasvilketeller det påegenföretagare sätt systemetgenom
försäkrad någonuppfylls,kriterier inte ärfinansieras dessaeller, motom

förenligtförordningentilli bilagarisk 1 ett systemannan som anges
frivilligobligatoriskt ellerantingenanställda egenföretagareeller genom

Även under förut-omfattasfrivilligt försäkradefortsåttningsförsäkring.
uppfyllda.villkorvissa årsättning att

regel förtill särskildlagtshar i bilagaEES-avtalet 1anledningI enav
egenföretaga-anställd ellervarje ärdenna skallSverige. Enligt somperson

arbetsskadeñrsäkringi 1976380lageni den mening omsom avsesre
i artikeli meningegenföretagare denanställd eller avsessomanses vara

ii.1 a
faktiskinte krävsfast detslagitspraxis harEG-domstolensI att

domstolenEnligt ärtillämplig.förordningen skallñrförsäkring att vara
enligtförutsättningamamateriellauppfyller dedet tillräckligt att en person

åtgärdernödvändigtdet alltså inte ärochtillämpliga lagen attden att
socialförsäkringssystemet.tillanslutningvidtagits för faktisken

haförordningenenligtflykting och statslösUttrycken sammaavses
denjuli 1951 och 28konventioner den 28innebörd enligt FNs avsom

ställning.rättsligastatslösasflyktingars1954 angåendeseptember resp.
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Enligt uttrycklig föreskrift gäller förordningen statligt anställdaen och
enligt den tillämpliga lagstiftningen behandlaspersoner som sådana,som

de omfattas eller har omfattats medlemsstats lagstiftningom påav en
vilken förordningen tillämpas.

En anställd eller egenföretagare blir arbetslös är också däreftersom
omfattad förordningen. Detsamma gäller den inte längreav kansom
förvärvsarbeta på grund sjukdom eller arbetsskada.av

En anställd eller egenföretagare övergår till uppbära ålders-attsom
eller invalidpension har också fortsatt skydd enligtett förordningens
regler. Detta falletär även han inte längre förvärvsaktiv vid över-om var
gången till pension.

En inte längre är medborgare i EG-statperson har ocksåsom en
därefter, enligt EG-domstolens praxis, rått erhålla förmåneratt som
grundar sig på försäkring eller bosättning vilka fullgjorts under tid då han

medborgare i sådanvar stat.en
Avgörande ñr skyddet enligt förordningen är anställd elleratt en

egenföretagare omfattas eller har omfattats lagstiftningen socialav om
trygghet i eller flera medlemsstater. Det väsentliga är alltså tillhörig-en
heten till försäkringssystem iett sådant land. Däremotett är det utan
betydelse i vilket land förvärvsarbetet utövas.som

Förordningen iär princip tillämplig också i fall då den anställde eller
egenföretagaren aldrig har lämnat sitt hemland och sålunda har omfattats

lagstiftningen i bara medlemsstat. Omav sådan flyttar bliren en person
förordningen tillämplig, och detta gäller även flyttningen skerom av annan

Ävenorsak än förvärvsarbete. familjemedlemmar till en person, som
aldrig lämnat sitt hemland är anställd eller egenföretagare ochmen som
medborgare i EG-stat, täcks ñrordningen de själva flyttar tillen av om

EG-land. Detta gällerannat även beträffande barn uppbärett som
barnpension och flyttar från hemlandet till medlemsland. Ocksåsom annat
i fall då täcks förordningen eller familjemedlemen tillperson som av en
denne enbart tillfälligt vistas i EG-land blir förordningensannat regler i
vissa hänseenden tillämpliga. Detta gäller även uppehållet i det andraom
landet inte föranlettär förvärvsarbete beror påutanav t.ex. semesterresa.

omfattade förordningen är i Ersta hand anställda och egenföretaga-av
Den rätt tillkommer familjemedlemmar ochre. efterlevande ärsom mera

begränsad. Dessa har inte någon självständig rätt på grundval för-av
ordningen den rätt de harutan i princip enbart siktetar på förmåner vartill
de enligt den nationella lagstiftningen kan härleda sin rätt från anställden
eller egenföretagare, dvs. sådana förmåner kan till dem i derasutgessom
egenskap familjemedlemmar och efterlevande. Det finns dockav ett
avgörande EG-domstolen skulle kunna tolkas också iav som annan
riktning. I fråga fönnåner vid sjukdom och moderskap finns be-om
stämmelser familjemedlemmar självständig rätt.som ger en mer

Med familjemedlem ñrstås enligt artikel l med undantag för vissa
sjukvårdsförmåner, definieras eller erkänns familje-en person som som
medlem eller betecknas medlem hushållet enligtsom densom av
lagstiftning enligt vilken förmåner Om denna lagstiftningutges. som
familjemedlem betraktar endast är samboende med denen person som
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anställde eller egenñretagaren, skall villkoret emellertid anses vara
uppfyllt för sin försörjning huvudsakligen är ekonomisktom personen
beroende den anställde eller egenföretagaren.av

Liksom beträffande begreppet familjemedlem skall uttrycket efter-
Ävenlevande definieras i de nationella lagstiftningarna. här gäller dock

den nationella lagstiftningen efterlevande betraktar endastatt, om som en
samboende med den avlidne, detta villkor skallperson som var anses vara

uppfyllt för sin försörjning huvudsakligen ekonomisktom personen var
beroende den avlidne.av

Enligt nuvarande reglering det såledesär vissa personkategorier som
inte självständigt eller inte alls omfattas förordningen de kantrots attav

medborgare i och bosatta inom EG-land. gällerDettaett t.ex.vara
studerande, hemarbetande och andra icke förvärvsverksamma. Frågan om

utvidgning förordningen. tillämpningsområde till omfattaatten av en
vidare personkategori har emellertid diskuterats inom SålundaEG.
förutsåg EG-kommissionen i handlingsprogram förordningenår 1989ett att
skulle kunna komma utsträckas till änka också bl.a. studerande ochatt att
andra icke förvärvsverksamma. Arbete har därefter pågått med fä tillatt
stånd utvidgning detta slag.en av

Detta arbete har resulterat i EG-kommissionen februariden 20 1992att
till rådet överlämnat förslag till ändringar i förordningama 140871 ochett
57472 92CEGT 4601. Enligt detta förslag skall tillämpningsområdet
för förordningen 14087 utvidgas till studerande1 även definieradeatt avse
enligt särskild regel alla andra varitär ellersamten personer som
omfattade medlemsstats lagstiftning social trygghet. I den månav en om

allmännade reglerna tillämplig lagstiftning nedan inte gäller förseom
i den kategorin skall han täckas lagstiftningen ipersonen senare av

bosättningslandet. Också social ñrsäkringsystem för statliga tjänstemän och
därmed likställda föreslås bli omfattade förordningen i princippersoner av
fullt I anslutning härtill läggs fram förslag ändra benämningenut. påatt
förordning 140871 till förordning tillämpningen för socialsystemenom av
trygghet när flyttar inom gemenskapen.personer

Likabehandling

artikel likabehandlingsprincipen.I 3 harDen beskrivits iupptas ovan
avsnitt Som nämnts där kan i fråga omfattas4.1. om personer som av
förordningen inte upprätthållas några regler särbehandling på grundom av
medborgarskap, viss tids försäkring eller bosättning innan tillrättt.ex. om

bara direkt indirekt disk-förmåner uppkommer. Inte ävenutan mer
praxis fastslagits interiminering förhindras bestämmelsen. I har detattav

med-kan hävdas villkor i nationell lagstiftning med avseende på barnsett
förälderborgarskap ñr skall föreligga till förmåner till pårättatt en

grundval bamförekomst.av
socialförsäkringskon-Enligt särskild bestämmelse skall regler ien

ventioner, alltjämt gäller, alla omfattassom avavse personer som
förordningen, inte förordningen.upptagits i regler i bilaga till3annatom
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I anledning EES-avtalet har för Sveriges del vissa sådanaangettsav
konventionsbestämmelser i bilaga 3.

En fråga har diskuterats och varit föremål för EG-ävensom som
domstolens prövning förordningenär hinder omvändutgör motom
diskriminering, dvs. särbehandling medborgare ellerstatsav en egna av
alla EG-medborgare i förhållande till andra Rättsläget härpersoner. synes
inte helt klart, starka skäl torde för förordningentala innebärattvara men
förbud också sådan form diskriminering.mot av

Omfattade fönnånsslag

Förordningen artikelår enligt tillämplig all lagstiftning social4 på om
trygghet som avser

förmåner vid sjukdom och moderskap-
förmåner vid invaliditet, även sådana avsedda bevara ellerär attsom-
förbättra förvärvsförmågan
förmåner vid ålderdom-
förmåner till efterlevande-
förmåner i anledning olycksfall i arbetet och arbetssjukdomarav-
dödsfallsersättningar-
förmåner vid arbetslöshet-
familjeförmåner.-
Med lagstzjfining förstås enligt artikel j nuvarande kommandeochl

lagar, förordningar eller föreskrifter alla andra tillämpningsbe-samt
stämmelser berör de och ñr social trygghet täckssystemsom grenar som

artikel Enligt4. avgörande EG-domstolen innefattar begreppetettav av
lagstiftning i EG-rättsligt sammanhang också nationell lagstiftning som
tidigare har varit i kraft upphävts.men som senare

Med begreppen förmåner och pensioner enligt artikel alla1 tavses
förmåner och pensioner, inbegripet alla däri ingående delar bekostassom

allmänna medel, alla indexhöjningar och tilläggsbetalningari densamtav
mån inte särskilt föreskrivs.annat

Uttrycket famiüçfönnáner innefattar enligt artikel alla vård- eller1 u
kontantförmåner avsedda täcka familjs utgifter enligtâr attsom en
lagstiftningen sådana förmåner, särskilda bidrag vid barns födelseutomom
angivna i bilaga till förordningen.2 sådan förmån har i sambandNågon
med EES-avtalet inte upptagits i bilagan för Sveriges del.

Enligt artikel 5 medlemsstaterna skyldiga förklaringar,är iatt som
skall offentliggöras, den lagstiftning och de isystemange som avses
artikel 4. Om lagstiftning upptagits sådan förklaring det bevisutgören en
på förmån enligt den lagen socialförsäkringsförmån.är Attatt en enen
förmån enligt lagstiftningviss inte deklarerats detta intepå sätt ären
avgörande för den faller utanför socialñrsäkringen.att

Förordningen är tillämplig alla allmänna och särskilda förpå system
social trygghet, de är avgiftspliktiga eller inte. Förordningenoavsett om
gäller inte social eller medicinsk hjälp och inte heller särskilda försystem
offentligt anställda och behandlas sådana.personer som som
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socialförsäkringsförmånersåledes bl.a.gäller förordningenhuvudsakI
inteinnebärmedicinsk hjälp. Dettasocial ellerför attinte insatsermen

området.EG-rättsligautanför dethelt fallerdet slagetförmåner av senare
EG-förtillämpningsområdethänföra tillställetkan iDe att en annanvara
friaarbetskraftens161268förordningennämligenförordning, om

förmånergäller desåvittförordning måsteEnligt dennarörlighet. senare
beträffande allaupprätthållaslikabehandlingden fullberörs somavsom

medborgarskap.oberoendeterritorium,medlemsstatsbosatta inomär aven
tillinte rättförordning 161268 någonföreligger enligt exportDäremot av

ñrmånema.avseddaden förordningende med
föroch förmånersocialförsäkringsförmånermellanGränsdragningen

förordningförtillämpningsområdenaoch därmed mellansocialt bistånd
iocksåenkel och harhelt161268 inteförordning är140871 och

avgöranden EG-åtskilligaproblem och tillupphov tillpraktiken gett av
olikaenligtvissa förmånerfall funnitiDomstolen har någradomstolen. att

kategorinbådeinomsamtidigt kannationella lagstiftningländers rymmas
bistånd, medsocialtförkategorin förmånochsocialñrákringsförmån

lagstiftningenstillämplig,lagstiftningen ärñr vilkatill dehänsyn personer
detfastslagitharDomstolentillämpas. attdensyfte och vilketsättet på
be-bistånd ärsocialtlagstiftning attkarakteristiska särdraget för om

individuellaefterfallfall tillfrånskertill förmånendömningen rättenav
ellermedlemskapsysselsättning,tidigarevillkorbehov någrautan om

rättennärföreligger däremotsocialñrsålcringsförmånavgiftsbetalning. En
ställer ärlagstiftninggällandevillkorberor detill förmånen på att som

lagstiftningennationelladenklassificering enligtuppfyllda. Förmånemas
skallförmånbetydelse. Förenligt domstolenär att vara enutan ansesen

riskerdedock täcka någondensocialförsäkringsñrmån måste somav
definition härav.uttömmandeartikeli upptar ensomanges

beslutatsnyligenharavgörandenEG-domstolensbl.a.bakgrundMot av
iinte trättdockändring ännu140871, vilkenförordningenändring ien

hardennaEES-avtalet. Inuvarandedetberörskraft inte helleroch avsom
avgiftsplikti-ickesärskildatill artikelupptagits tillägg 4bl.a. ett avsersom

förordningensutanförfallerenligt lagstiftningförmåner utges somga som
syftar tillförmånsådanartikel Omgrund 4.tillämpningsområde på enav
täcksriskerför deersättningtill ellertilläggskydd avsomatt ett somge

uteslutandeeller ärsocialñrsäkringsförmånemaangivnai artikelde 4 nu
reglersärskildaskall gällahandikappade,ñrsärskilt skyddavsedd ettsom

huvudsak någoniinnebär attförmånen. Dessaför denförordningeni
Detförmåner. attdessai frågabehöverinteexporträtt angesomges

enligt derasde förmånerspecificeraskallñrteckningimedlemsstaterna en
avsnittartikel 4. Itilltilläggetunderfaller inlagstiftning somm.m.resp.

för-iändringdennainnebördenytterligareviberör något6.2.3 av
ordningen.
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Konventionen

Enligt artikel 6 ersätter förordningen med vissa undantag bestämmelser i
konventioner social trygghet träffats mellan två eller fleraom som
medlemsstater.

Artikel 8 dock medlemsstaterna möjlighet vid behov slutager att
konventioner med varandra bygger förordningenspå principer ochsom
anda.

I detta sammanhang kan nämnas enligt EG-domstolens praxisatt anses
socialförsäkringskonventioner utgöra del varje medlemsstatsen av
nationella lagstiftning. De grundläggande principerna i Romfördraget och
reglerna i förordningen har därför företräde framför konventionsbe-
stämmelser. Detta blir, efter EES-avtals ikraftträdande och iett synnerhet
vid medlemskap, för svensk del betydelse bl.a. när det gäller be-av
stämmelserna i den nordiska konventionen social trygghet, såledesom som
i EG-sammanhang betraktasett del den svenska nationellasom en av
lagstiftningen.

Exporträtt

I artikel 10 den regelupptas exporträtt beträffande intjänadesom ger
kontantförmåner. Innebörden regeln har under avsnitt 4.1. Somangettsav
framgår framställningen där exportrâtten inte alla formerav avser av
socialförsäkringsñrmåner inskränktär till gälla kontantförmånerutan att
vid invaliditet och ålderdom eller till efterlevande liksom pensioner i
anledning olycksfall i arbetet eller arbetssjukdomar dödsfallsersätt-av samt
ningar.

Enligt EG-domstolens praxis gäller artikel inte10 enbart löpande för-
måner också förmåner till vilkautan rätt intjänats ännu intemen som
börjat utbetalas.

Sammanträffande förmånerav

Förordningen innehåller även vissa regler bl.a. artikel 12 är avseddasom
förhindra obefogadeatt dubbelutbetalnin Med stöd ñrordnin kangar. av gen

således i princip inte krav på flera förmåner slag grundaderesas av samma
på period obligatorisk försäkring från två eller flerasamma med-av
lemsstater. Undantag från denna regel gäller dock för bl.a. pensioner.
Vidare föreskrivs i artikel 12.2 bestämmelser i medlemsstatsatt en
lagstiftning minskning, innehållande eller indragning förmåner ñrom av

samtidigt erhåller andra socialförsäkringsförmåneren ellerperson som
inkomst får åberopas även rätten till dessa förmånerannan harom

förvärvats enligt medlemsstats lagstiftning eller inkomstenen annan om
uppkommer inom medlemsstats territorium. Denna bestämmelseen annan
är dock inte tillämplig i fråga bl.a. förmåner slag på gnmdom av samma

invaliditet, ålderdom eller dödsfall beviljats iav eller fleratvåsom
medlemsstater med stöd förordningens regler beräkning pensionav om av
se nedan. Om däremot pensionen utgår enbart enligt nationell kanrätt
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nationella regler minskning med hänsyn till andra förmånerom m.m.
tillämpas.

I avsnittet nedan beräkning pension berör vi denågot reglerom av om
Sammanträffande förmåner tillämpligaär pensionsområdet.påav som

Även artikel 12 har ändrats i samband med de revideringar och tillägg
nyligen beslutats frågai förordningen. Till innebörden dessasom om av

ändringar återkommer vi i avsnitt 6.7.4.

Tillämplig lagstiftning

I avdelning i förordningen regler vilket lands lagstiftningupptas om som
skall ha tillämpning för anställda och egenföretagare täcktaärsom av
förordningen. En grundläggande princip är här för vilkenatt en person
förordningen gäller skall omfattas lagstiftningeni bara medlemsstatav en
artikel mål13. I Ten Holder har EG-domstolen slagit fastett att
bestämmelserna i avdelning fullständigtutgör för lagvals-ett system
regler och deras effekt är medlemsstaterna fråntas möjlighetenatt att att,
såvitt gäller och det territorium täcks förordningen, självapersoner som av
bestämma området och villkoren för tillämpning nationell lagstiftningav
i fråga socialförsäkringsförmåner.om

principI avdelning enbart regler vilket lands lagstiftningger om som
tillämplig och inteär reglernågra när har omfattasrätt attom en person

visst ñr social trygghet i det landet. Emellertid detmåsteett systemav
oförenligt med förordningen inte likhetsteckensättaattanses vara

häremellan. förordningenOm utpekat visst lands lagstiftningett som
tillämplig, blir slutsatsen sålunda i fråga också skallatt personen vara
försäkrad e.d. enligt socialförsäkringssystem i det landet.

huvudregelSom gäller anställd omfattas lagstiftningen i detatt en av
land där han är anställd. gällerDetta även han bosatt iär statom en annan
eller det ñretag, den verksamhet eller den arbetsgivare han ärom som
anställd hos finns i egenñretagareEn omfattas lagstift-stat.en annan av
ningen i det land där han bedriver sin förvärvsverksamhet i vilketoavsett
land han är bosatt. anställda ombordFör fartygpå gäller deett att
omfattas lagstiftningeni det land flagga fartyget för. Offentligtav vars
anställda omfattas lagstiftningeni den medlemsstat gäller för denav som
förvaltning sysselsätter dem.som

amiljemedlemmarF omfattas såvida de inte självständigt försäkradeär- -
lands regelsystem den förvärvsaktive, även de ärsammaav som om

bosatta i medlemsland.ett annat
frågaI förvärvsverksamma,inte på grundär t.ex.om personer som av

sjukdom eller invaliditet, har EG-domstolen slagit fast de skulleatt
omfattas lagstiftningeni det land där de varit förvärvsverksam-senastav

skulleDetta gälla hur lång tid förflutit sedan detoavsett senastema. som
förvärvsarbetet. Med anledning detta avgörande Ten Holder harav
emellertid år lagts till1991 bestämmelse i artikel Enligt denna13.en ny
skall gälla för vilken lagstiftningen i medlemsstatattnu en person, en
upphört gälla lagstiftningen i medlemsstat bliratt utan att en annan
tillämplig honompå enligt övriga bestämmelser i artikel 13 eller enligt
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reglerna i artiklarna skall omfattas lagstiftningen14-17, i den med-av
lemsstat där han bosatt. Samtidigt har införts artikelär 17en ny soma,

pensionstagare. Enligt denna bestämmelse kan den uppbäravser som
pension från eller flera medlemsländer och är bosatt iett ett annatsom
medlemsland begäran undantas från lagstiftningenpå sistnämnda land,

han inte omfattas den lagstiftningen på grund sysselsättning.om av av
Syftet med denna regel pensionärerär skall undantas från lagstiftningenatt
i bosättningslandet de redan har förmånernär till vid sjukdom ochrätt
moderskap familj enligt medlemsstats lagstiftning.samt en annan

vissa finns särreglerFör i artiklarna fallet14-17. Detta ärgrupper
beträffande bl.a. utsända diplomater och vidresande personalpersoner,
transportñretag.

Förordningen innehåller sålunda särskilda regler gäller för s.k.som
utsdndningsfall. frågaI anställda dessa anställdaärom avser personer som
hos företag inom medlemsland och sänds sin arbetsgivare tillett ett som av

medlemsland för utföra arbete där ñr arbetsgivarens räkning.ett annat att
Under förutsättning arbetet från början inte beräknas tolvpågå änatt mer
månader och den anställde inte sänds för ersättaut att en annan person

varit utsänd tid,motsvarande skall enligt dessa regler den anställdesom
kvarstå försäkrad i utsändningslandet. Utsändningstiden kan förlängassom
med högst tolv månader efter frånsamtycke behöriga myndigheter i de
båda berörda gällerDetta arbetet grund oförutseddapåstaterna. om av
omständigheter längre än vad ursprungligen Liknandeavsågs.varar som
regler finns även för egenñretagare utför arbete i med-som en annan
lemsstat den därän han normalt verksamär för utsända sjömän.samt

För den resande eller flygande personalen hos företag bedriversom
internationell befordran eller gods med järnväg, landsväg,av passagerare
flyg eller inrikes sjöfart och normalt anställda inom fleraär två ellersom
medlemsstater gäller de omfattas lagstiftningen i det land däratt av
företaget har sitt säte. Undantag härifrån gäller för anställda vid filialen
eller fast representation i medlemsstat den där företaget haränen annan
sitt säte, vilka skall omfattas lagstiftningen i det land därpersoner av
ñlialen eller den fasta representationen finns. Undantag för dengörs även

huvudsakligen anställd i detär land där han bosatt hanär attsom genom
omfattas lagstiftningen bosättningslandet.iav

För andra deän nämnda normalt anställdaär tvâinompersoner nu som
eller flera länder eller utför arbete egenföretagare i landän ettsom mer
gäller de omfattas lagstiftningen bosättningslandet de till vissatt av om
del utför arbete där. Om den egenföretagare inteär utför arbetenågotsom
i bosättningslandet, skall han omfattas lagstiftningeni det land där hanav
utför sitt huvudsakliga arbete.

Särskilda regler gäller enligt artikel för14 samtidigt ärc personer som
anställda i medlemsland och egenföretagare i medlemsland.ett ett annat

För sjömän gäller det undantaget från regeln tillhörighet tillom
flagglandets lagstiftning för det fall sjöman erhåller lön frånatt att etten
företag har sitt isäte medlemsland flagglandet eller frånänett annatsom

bosattär i sådant land skall förstnämnda landsannaten person som
lagstiftning gälla för honom. Beträffande sjömän gäller denockså
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till sjössanställdinte normalt ärbestämmelsen att menperson, somen
medlemslandsinombesättningentillhörautför arbete ettutan attsom --
förfartygombordhamn påellerterritorialvatten ett annansom en

förstnämndadenomfattasskall fortsättaflagga,medlemsstats att av
lagstiftning.medlemsstatens

lagstiftning förtillämpligsärskilda reglerinnehållerFörordningen om
hjälppersonal.förkonsulat EGsambassader ochanställda pd samt egen

tjänstemänhos sådanaoch privattjänareden förstaBeträffande gruppen
övrigañrförsäkringstillhörighethuvudregelgäller somomsamma
territo-lagstiftningeni den inomomfattasdvs. deanställda, stat varsav

i denland. Enbosatta ide äranställda,rium de är även annat personom
mottagande elleri denmedborgarepersonkategorin ärangivna som
tillhöra någotväljaför varjedock århar rättsändande attattstaten av

försäkringssystem.dessa länders
i sysselsätt-lagstiftningenomfattasväljahjdlppersonal kanEGs att av

elleromfattatslagstiftning demedlemsstatningslandet, den senast avvars
fårendastvälja,medborgare. Denna rättdedär ärden attstat som

början.anställningensgäller frånutnyttjas gång,en
dessaellerflera medlemsstaterellerartikel kan två statersEnligt 17

bestämmelsernafrånundantagkomma överensmyndigheterbehöriga om
vissatill förmån förlagstiftningtillämplig13-16i artildarna grupperom

eller vissa personer.av personer
förskyldighetendet gällerockså närhär slutligenkanNämnas att

lagstiftningen ianställdaavgifter försocialaarbetsgivare betalaatt anses
bestämmande.i principanställde arbetardär dendet land vara

Beräkning pensionav

slagför olikabestämmelseravdelning medinnehållerFörordningen aven
ochålderdominvaliditet,bl.a.förmåner vidförmåner. reglerarDessa

och för barnminderåriga barndödsfall ñr pensionärersförmånersamt
föräldrarna.mist eller bådasom en av

avgiftsperio-försäkringsperioderEnligt med begreppetartikel i1 avses
förvärvsverksamhetsjälvständigperioderanställningsperioder ellerder, av

lagstiftning enligtiförsäkringsperioder denerkändadefinierade eller som
perioderandraoch allafullgjordaellerhar fullgjortsvilken de anses vara

betraktaslagstiftningenligt dennadesådana närbehandlas somsomsom
enligtbosättningsperioder förståsförsäkringsperioder. Medlikvärdiga med

densådana ieller erkännsdeñnierasartikel perioder1 somsoms
fullgjorda. Detellerde fullgjortsenligt vilkenlagstiftning anses vara

villkorlagstiftningen närmarenationellasålunda denankommer på att ange
uppställahanden ochñrbosättningsperioder ärförsäkrings- ochför attnär

perioder.beräkning sådanaregler förnärmare av
enligt för-gällervid invaliditetförmånerberäkningfrågaI avom

omfattatsuteslutandesidan för demreglerordningen olika å avsomena
hänsynberäknasinvaliditetsförmånemavilkapensionssystem enligt utan

omfattatsför democh andra sidanförsäkringstidernas längd åtill avsom
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pensionssystem där åtminstone dessa denärett förmånenstyp attav av
storlek bestäms försäkrings- eller bosättningstidens längd.av

Beträffande den förra avgörs enligt artikel 39 rätten tillgruppen
invaliditetsförmåner lagstiftningen i den medlemsstat tillämpligav som var
när den arbetsoförmåga lett till invaliditeten uppkom. För uppfyllaattsom
de villkor enligt den tillämpliga lagstiftningen gäller för tillrättsom
pension eller förmån får därvid försäkringstider fullgjorts iannan som
flera länder sammanläggas. villkorenOm för rått till invaliditetsförmån då
är uppfyllda utgår sådan förmån endast enligt ifrågavarande lands
bestämmelser. Föreligger inte rätt till förmåner skall i ställetpersonen
uppbära de förmåner han fortfarande har tillrätt enligt med-en annan
lemsstats lagstiftning.

De omfattats flera medlemsländers pensionssystem,personer som av av
vilka något bestämmer pensionens storlek efter försäkrings- eller bosätt-
ningstidens längd, erhåller invalidpension och andra förmåner vid
invaliditet enligt regler enligt förordningen gäller för ålders-samma som
och efterlevandepensioner.

Ett beslut har fattats i medlemsstat invaliditetsgrad skallsom en om
enligt artikel 40.4 bindande för andra medlemsstaters institutioner,vara
under förutsättning överensstämmelse mellan dessaatt länders lagstift-
ningar villkor angående graden invaliditet har bekräftats i enlighetom av
med förteckning upptagits i bilaga 5 till förordningen. Någoten som
tillägg till denna bilaga har inte gjorts i anledning EES-avtalet.av

I artikel 41 har upptagits särskilda regler i fall försämringav av
invaliditet. Dessa såväl den situationen pensionstagaren efter detattavser

han först börjadeatt uppbära förmåner inte har omfattats av en annan
medlemsstats lagstiftning det fallet han därefter varit täcktattsom av
lagstiftningen i EG-land. I avsnitt 6.2.1 berörannat vi något innebörden

dessa bestämmelser. Nämnas kan här också artikel 42,av upptarsom
regler för fall där invaliditetsförmåner skall på efter hautges nytt att
innehållits.

När pensionsåldem uppnås skall enligt artikel 43 invaliditetsförmåner
omvandlas till ålderspensioner enligt de villkor gäller i den lagstift-som
ning enligt vilken de har beviljats och med tillämpning förordningensav
bestämmelser beräkning ålders- och efterlevandepension. I artikelnom av
har dessutom upptagits särskilda regler för den situationen denatt som
uppbär invalidpension från flera länder uppnår åldersgränsen för tillrätt
ålderspension i medlemsland inte iett sådant land.annatmen

artikelI 44 och följande i förordningen regleras beräkningen ålders-av
och efterlevandepension i fall då har omfattats lagstiftningenen person av
i flera medlemsländer och förvärvat rätt till pension från land.än ettmer
Grundprincipen är här beslutet pension skall fattasatt med beaktandeom

all lagstiftning den anställde eller egenföretagaren har omfattatsav son1 av.
Om lagstiftningen i medlemsstat kräver försäkrings- eller bosätt-atten
ningsperioder viss längd har fullgjorts för rätt skall föreligga tillattav
pension, skall i den utsträckning behövs beaktas försäkrings- ellersom
bosättningsperioder fullgjorda enligt medlemsstats lagstiftningen annan
såsom perioder fullgjorts i den tillämpliga lagstiftningen sammanlägg-som
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ningsprincipen. försäkrings-För eller bosättningstid i EG-att ett annat
land skall beaktas får, sådant villkor gäller enligt den nationellaettom
lagstiftningen, krävas denna tid till minstuppgått Principenår. äratt ett
sedan enligt artikel 46 pensionstagaren eller hans efterlevande har råttatt
till proportionellt beräknad pension från och de ländervart etten av som
han med tillämpning sammanläggningsprincipen har intjänat pensions-av
rätt i prorata-pension.

Proratatemporis-principen tillämpas på så sätt det i varje land görsatt
pensionsbeñkning med utgångspunkt från det belopp den anställdeen som

eller egentöretagaren skulle ha erhållit i pension från den denstaten om
försäkrings- eller bosättningstid vederbörande tillgodoräknats isom
samtliga berörda hade fullgjorts i det aktuella landet. I artikel 47stater ges
närmare regler ñr beräkning i land inkomster, avgifter iett annatav m.m.
land. På grundval det sålunda beräknade teoretiska pensionsbeloppetav
beräknas sedan faktiskt pensionsbelopp. Detta utgör andel detsåett stor av
teoretiska beloppet förhållandet mellan sidanå längdenmotsvararson1 ena

den berättigades försäkrings- eller bosättningstid i landet före för-av
säkringsfallet och andra sidanå den sammanlagda längden försäkrings-av
eller bosättningstider före försäkringsfallet i samtliga EG-stater. Om
exempelvis har försäkringstid i land10 år och 30 åretten person en om
i land, erhåller han från förstadet landet 1040 den pensionett annat av
han skulle ha fått han hade arbetat 40 år där och från det andra landetom
3040 den pension skulle ha från det landet vid arbete därutgettsav som
under 40 år.

För den uppfyller villkoren för rätt till pension enligt lagstiftningensom
i land försäkrings- eller bosättningstider i flera länderett behöverutan att
läggas gäller han har till denrätt högsta prorata-pensionenattsamman av
och pensionen beräknad enligt den nationella lagstiftningen.

I fall då sarnmanläggning är nödvändig för skall föreligga tillrättatt
pension fastställs pensionen till den prorata-pension beräknats enligtsom

beskrivna regler.ovan
Om den totala längden försäkrings- eller bosättningsperioder i allaav

berörda länder är högre än den maximiperiod medlemsstatssom en
lagstiftning kräver för rätt till oreducerad pension, skall vid tillämpningen

artikel i46 den hänsyn till denna maximiperiod i stället förstaten tasav
fullgjordade periodemas totala längd.
Närmare bestämmelser sammanlåggning förákrings- ochom av

bosättningsperioder finns i artikel 15 i tillämpningsförordningen 57472.
Enligt dessa regler gäller bl.a. sammanläggning inte skall ske iatt
situationer då försäkrings- eller bosättningsperioderi sammanfallerstaten
med sådana perioder i medlemsstat.en annan

I avsnitt 6.7 lämnar vi något ingående beskrivning för-en mer av
ordningens regler för beräkning pensioner och där exempeläven ettav ger

pensionsberäkning.på
I artikel i förordning46 finns140871 för närvarande också i punkt 3
bestämmelse begränsning pensioner från flera länder i vissa fall.en om av

Regeln sikte fallpå där sammanläggnings- och proratatemporis-tar
principerna leder till det totala pensionsbeloppet från flera med-att
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skulle halemsländer blir högre det pensionsbeloppän utgettssom av en
varitmedlemsstat den anställde eller egenföretagaren i stället hadeom

omfattad det landets lagstiftning under hela den ifrågavarande tiden.av
Bestämmelsen innebär de sammanlagda pensionema från olika länderatt
inte får överstiga högsta pensionsbelopp skulle ha heladet utgettssom om

denförsäkringstiden infallit i endast de medlemsländer därett av
förvärvsarbetande försäkrad. alltså för de totalavarit En gräns sätts

detpensionema vid det teoretiska beloppet i den medlemsstaterna därav
teoretiska beloppet blir högst. Blir de totala pensionema högre detta detän

ned till det beloppethögsta teoretiska beloppet, skall pensionema sättas
proportionellt.

i förordningen liksomEn tillämpning denna bestämmelseav en
sammanräkningsprincipen i andra hänseenden leder tilltillämpning av som

pension har till grundvalnedsättning den rätt påav som en person av
nationella lagstiftningen har dock EG-domstolen i fleraenbart den av

Romñrdraget. hardomar förklarats oförenlig med artikel 51 i Dennavara
till syfte tillförsäkra utnyttjar sig möjligheten boattatt avpersoner, som
och arbeta i hemstaten, skydd den förlust deän motstat annarsen annan

rättigheter. därvid ifrågasattskulle sociala Domstolen har EGsgöra av
kompetens sådana haruppställa nedsättningsregler. Däremot någonatt
kritik riktats principen samordning mellan flerainte självamot om

fall denpensioner i då överkompensation kan sägas uppkomma eller mot
lösning förordningen uppställer. stället har domstolenhärav I menatsom

fråga för nationella lagstiftningen reglera samordning-det är denatt atten
föroch EG-förordningen bör begränsas till gränsernaatt atten ange

avsaknadtillämpningen sådana nationella samordningsbestämmelser. Iav
från land finnsnationella regler samordning med pension annatav om

pensionenligt domstolen inga förutsättningar för nedsättning av en
beräknad enligt interna lagregler eller grundval EG-påstatsen av
förordningen.

EG-domstolens EG-kommissionenI anledning bl.a. avgöranden ladeav
i juli lagt fram förslag till ändring förordningen 140871.1989 Dettaett av
förslag nyligenhar antagits och de ändrade bestämmelserna och tilläggen
kommer träda kraft inom ändringsförordning innefattasi kort. Dennaatt
inte i det nuvarande EES-avtalet, varför förhandlingar får upptas om en
revision följd andra beslutade ändringarEES-avtalet till denna ochav av
i förordningen 140871. Innebörden de ändrade bestämmelserna bl.a.ärav

ställetden ovannämnda reduceringsregeln i artikel upphävs. I46.3att
inom vissainförs regel innebörd medlemsstat har rättatt atten av en -

tillämpa nationella samordningsregler i fråga förmåner,gränser somom-
intjänats enligt lagstiftning, endast dessmedlemsstatsen annan om

utländsk pension.lagstiftning uttryckligen tillåter samordning med En
nationell pension därvid kunna nedsättas endast för förhindraskall att en

Med pensionerobefogad dubbelutbetalning pensioner slag.av av samma
slag pensioner härrör från och person.av samma avses som en samma

fallet regler liknande de finnsDetta bl.a. eller fleranär tvåvara somanses
för dödsfall inom det svenskaberäkning pension vid invaliditet ochav

pension beräknad enligtATP-systemet samordnas med varandra eller när
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förenligt modellberäknasmed pensionsamordnasmodelldenna ensom
storlekförmånemasinvalidpension med beräkningbl.a.fastställande avav

med-bosättningstid. Härutöverellerförsäkrings-tillhänsynutan ges
fram-modell medpensionsregler enligttillämparlernsstater ensom

förkonventionermultilateralabilaterala ellermöjlighet ingåräkning att
fleratillgodoräknas gånger.tidsperiodförhindra attatt samma

minirnibeloppdetprorata-pension bli lägre änfall kanvissaI somen
pensionsberättigade erhölldenlagstiftning skulle utgålandsenligt ett om

ellerde försäkrings-lagstiftning förbosättningslandetsenligtpension
enligtdåprorata-beräkningen. Han ärvidbeaktatsbosättningstider som

pensionen,tillberättigad till tilläggförordningen50 iartikel ett som
bosättningslandet underfrånbeloppen,skillnaden mellantilluppgår

lagstiftning.landsenligt dettatill honompensionförutsättning att utges
regeli landet. Dennatid han bosattunder den ärendastTillägget utgår

pensionsta-nationell lagstiftningbestämmelser isyftar sålunda på som ger
minimiinkomst över-minirnipension ellervissgaranti enomgare en

försäkringstider.fullgjordagrundas påstigande den som
faständras medberörda ländernaprorata-pension från deOm en

levnadskostnader,följd ökadefast belopp tilleller ettprocentsats av
ellerdennaorsaker, skalleller andraförändringar i lönenivån procentsats

pensionen det görs någondirekttillämpas pådetta belopp utan att ny pro-
rata-beräkning.

beviljandetreglerarfinns bestämmelserkapitel 8förordningensI som
båda föräldrarna.föräldrarna ellertill barn mistförmåner en avsomav

omfattatsföräldern haravlidneinnebär denbestämmelserDessa att, om
enligtförmåner skall utgåpensionssystem,medlemslandsendast ettav

vårdnadshavareeller dessoberoende barneti detta land,systemet av var
enligtpensionsrättföräldern intjänatden avlidnebosatt. däremotHarär

i detenligt lagstiftningenförmånernapensionssystem, utgårflera länders
avlidne föräldern hardenunder förutsättningbarnet bosattland där är att

lagstiftningen där, i före-lagstiftning ochomfattats detta lands attav
bosättningstiderellersamrnanläggning försäkrings-efterkommande fall av

dessaFöreligger intebarnet.till förmåner åtflera medlemsstater, rätti ger
denlagstiftningen i det landenligtförmånerförutsättningar, utgår som

Även ellerfår försäkrings-i detta fallomfattatsavlidne längst av.
kvalifi-föreskrivnaförflera länder läggasbosättningstider i attsamman

skall förmånerbestämmelsernauppfyllas. Enligtkationstider skall utges
omfattatsavlidne hadelagstiftningen denenligt den anvisade som om

lagstiftning förmånensenligt dennalagstiftning.endast den Omstatensav
förrnånsbeloppetlängd, skallförsäkringsperiodensstorlek beroendeär av

Generelltteoretiska beloppet.artikel beräknadetill det enligt 46bestämmas
bamtilläggpensionärför barn tillgäller det undantaget utgettsatt, enom

lagstiftning,medlemsstatspensionen enligteller liknande förmån till en
också efterfortsätta gällalagstiftning skallden medlemsstatens att

tilltill hans bam. Rättenutgivande förmånerpensionärens död vid av
ellertill familjeförmånerförmåner skall innehållas barnet rättom ger

förvärvsverk-lagstiftning grundmedlemsstats påfamiljebidrag enligt aven
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samhet. sådant fallI skall barnet familjemedlem till anställdanses som en
eller egenñretagare.

kapitelI 8 också vissa bestämmelser förmånerupptas för pensionä-om
minderåriga barn. beskrivningEn dessa bestämmelser vi irers av ger

avsnitt vid de6.2.3 överväganden vi där redovisar det svenskasom om
barntillägget i relation till förordning 140871. Och i avsnitt 6.2.1 och
6.6.2 behandlar vi utförligtnågot än här förordningens bestämmelsermera
med avseende på bampensioner.

Övergångsbestämmelser

I artildarna 94 och 95 särskilda Övergångsbestämmelser förupptas
anställda egenföretagare. I avsnitt 6.5.3 lämnar vi översiktligresp. en
beskrivning de reglerna.av
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5 Pensionsberedningens principförslag

framgårSom redogörelsen i avsnitt har pensionsberedningen i sitt1.1av
i november 1990 avlämnade slutbetänkande SOU Allmän199076
pension tagit frågor angående regler iEGs relation till den svenskaupp
pensionslagstiftningen. Pensionsberedningen har därvid lämnat ett
principförslag till förändring reglerna inom folkpensioneringen ettav som
första led i lagstiftningsarbetet inför tillnärmare anknytning EG.en
Beredningen har förordatäven vissa lösningar för denåstadkommaatt
anpassning de svenska pensionsreglerna till regelsystem enligtEGsav som
beredningens uppfattning blir aktuell i skede då avtal i ellerett ett en

form kommer till stånd mellan Sverige och EG.annan
betänkandetI konstaterade pensionsberedningen inledningsvis kravenatt

i EGs direktiv den december19 1978 jämställdhet mellan ochmänom
kvinnor Socialförsäkringenspå område kapitel torde, efter dense 4
reformering nyligen beslutats efterlevandepensioneringen,som av vara

Övervägandenauppfyllda i den svenska pensionslagstiftningen. be-
gränsades därför till frågan i vilken utsträckning den nuvarandeatt avse
lagstiftningen istår överensstämmelse med förordningEGs 140871 och
de fyra grundläggande principer vilka denna nämligenpå bygger,
likabehandlingsprincipen, sammanläggningsprincipen, exportabilitetsprin-
cipen och proratatemporisprincipen jfr kapitel 4.

Vid genomgången den svenska pensionslagstiftningen farm pensions-av
beredningen reglerna beträffande allmän tilläggspension AIP iståratt
god överensstämmelse med bestämmelserna i förordningEGs 140871 och

egentliganågra problem här inte skulle uppkomma för åstadkommaatt att
samordning de svenska pensionsreglerna med EGs regelsystem. Denen av

i huvudsak enda punkt på vilken de svenska reglerna avviker och där en
utvidgad tillämpning erfordras torde bestämmelserna i 15 kap. och1vara

medl §§ AFL deras modifiering för övergångsgenerationema 30-a av
årsregeln. De skiljaktigheter här föreligger mellan svenska ochsom
utländska medborgare i strid med likabehandlingsprincipen.står Det rör
sig emellertid regler till förmån för övergångsgeneration, i sinom en som
helhet har uppnått den allmänna pensionsåldem. torde därförDetnumera
enligt beredningens uppfattning möjligt detta skulle ställaatt utan attvara -
sig alltför kostnadskrävande tillämpa de svenska ATP-reglerna fullså att-
likställighet i detta hänseendeuppnås mellan svenska medborgare och
medborgare i EG-ländema.

Beredningen pekade också vissapå regler enligt vilka möjligheterna att
träffa s.k. ATP-förbindelse i viss utsträckning inskränktaär till gällaatt
svenska medborgare. De frågor här aktualiseras ansågs be-som av
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redningen dock rätt speciell och tämligen begränsadnaturvara av av
betydelse i praktiken och därför inte till behandling i betänkandet.togs upp

Betydligt större problem skulle enligt pensionsberedningen uppkomma
inom folløensioneringen vid anslutning till bestämmelserna i EGsen
förordning 140871. De nuvarande svenska reglerna för folkpension ger
svenska medborgare till folkpensionrätt ñrmånligarepå villkor än
utländska medborgare och statslösa, eftersom det för den kategorinsenare
krävs viss kvalifikationstid är uppfylld innan förmåner utbetalas 5att en
kap. 4 § AFL. Denna skillnad i direktstår strid med likabehandlingsprin-
cipen i EG-förordningen. På sätt uppfyller inte folkpensioneringensamma
kraven enligt exportabilitetsprincipen. Någon ovillkorlig erhållarått att
folkpension vid bosättning utomlands finns inte för svenska med-ens
borgare 5 kap. 2 § AFL. De skiljaktigheter här föreligger mellan åsom

sidan svenska medborgare och å andra sidan utländska medborgare,ena
vilka enligt svensk lag aldrig kan uppbära folkpension utomlands, innebär

avvikelse även från likabehandlingsprincipen.en
Om principerna i IEC-förordningen skulle tillämpas depå nuvarande

reglerna för den svenska folkpensioneringen skulle detta enligt beredningen
betyda för det första kvalifikationsvillkoren viss tids bosättning iatt om
Sverige för utlänningar fick avskaffas i fråga omfattasom personer som

ñrordningen. Dessa skulle alltså behöva till folkpension direkträttav ges
fr.o.m. det de bosätter sig i Sverige, andra förutsättningar föratt om
pensionsrätt då är uppfyllda. Vidare skulle de nuvarande begränsningarna
när det gäller möjligheterna till folkpension upphävas förexport av

täcks EG-förordningen, sålunda även för svenskapersoner som av
medborgare. Den gång beviljats folkpension skulle ha rätt attsom en

hela pensionen vid flyttning till EG-land. Bestämmelserna iexportera ett
EG-förordningen torde enligt pensionsberedningen dessutom få tolkas så,

rått till oavkortad svensk folkpension skulle tillkomma allaatt ärsom
medborgare i något EG-land och bosatta inom EGs område, under
förutsättning de någon igång sitt liv varit bosatta i Sverige.att

Pensionsberedningens genomgång reglerna för folkpension itogav
huvudsak sikte ålderspension. Beredningen framhöll det gällernäratt,
ñrtids- och efterlevandepension, vissa särskilda problem uppkommer
föranledda hänsyn i vissa fall måste till tid efter försäkringsfallet.att tasav

frågaI efterlevandepension måste vidare beaktas attom en annan person
än den varit försäkrad denär förmånsberättigad.är Beredningensom som
gick emellertid inte innärmare på de särskilda frågor aktualiseras be-som
träffande de nämnda pensionsformema.nu

Enligt pensionsberedningen är EGs förordning 140871 tillämplig på
huvudförmånema inom folk- och tilläggspensioneringen och otvivelaktigt
även denpå särskilda folkpensionsförmånen pensionstillskott. Frågan
huruvida den sikte också andra folkpensionsförrnånerpåtar Vårdbidrag,
handikappersättning, kommunalt bostadstillägg de övergångsvissamt -
utgivna barn- och hustrutilläggen lämnades dock efter viss diskussion-
obesvarad. Beredningen framhöll härvid frågan i viss utsträckning fickatt

förhandlingsspörsmål.ettses som
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konstateraderedovisade slutsatsernabakgnmd deMot ovanav
EG-förordningen 140871 påtillämpningpensionsberedningen att aven

långtgåendetill mycketfolkpensioneringen skulle ledasvenskaden
acceptabla. Dettaknappast kanoch till resultatåtaganden ansessom

folkpension skulle uppkommatill svenskden rättaccentueras att somav
flyttat till eller gångförordningen och någonalla omfattasför somavsom

möjlighetoreducerad pension. Någoni Sverige alltid skullebott avse en
proratatemporisprin-avseddaför situationer detta slagtillämpa denatt av

intesvenska lagstiftningeneftersom denskulle inte finnas,cipen ger
folkpension för ärandelsberäkningför någonutrymme sompersonerav

i Sverige.bosatta
bestämmelsernavissa ändringardärförPensionsberedningen ansåg att av

villfolkpension övervägastill beräkning måsteför ochrätt om manav
pensionsreglema med EGsde svenskasamordningtill stånd aven

bliskullede oacceptabla resultatsamtidigt undvikaregelsystem sommen
direkt tillämpningvidkommande vidñr folkpensioneringensñljden aven

nuvarande svenska lagreglerna..140871 deförordningen på
problem ilösa motsvarandehar försöktEfter förebild hurav man

har pensionssystemNederländerna jfr avsnitt 2.2,Danmark och avsom
pensionsbe-i utarbetadeoch medlemmar EG,folkpensionsmodell ärsom

folkpensione-de problemförslag till principlösningredningen ett somav
tillämpasförordning 140871 skall påinförringen ställs EGsom

införs förprinciplösning går påñrsäkringen. Denna ut att ett system
tid för bosättning här ifolkpension grundvaltill påintjänande rätt avav

tid ibott kortaredet möjligt tilllandet. Härigenom blir att personer som
berättigade fårpension, dvs. denproratatemporis-beräknadSverige utge en

depension från ochsin sammanlagdaenbart andelså vart ettstor avaven
ibosättning intjänandetiden förländer där han bott motsvarar resp.som

iliknande finnshänvisade också tillland. Beredningen systematt ett
det landet inte tillhör EG.Norge, trots att

folkpensione-bosättningsregel förframhöllPensionsberedningen att en
skulletill Härigenomnärmande EG.ringen inte avhängig enbartär ettav

i andra ländermed vad gälleröverensstämmelseocksåuppnås somsom
fåfolkpensionsmodell och skulle dessutomhar pensionssystem enmanav

i länder därpensionssystemenanpassningen tillordning underlättarsom
folkpensioneringens.principer den svenskaandra ändessa bygger på

awägninguppkomma skäligregel skulle ocksåMed sådan avenen
Sverige tillflyttar frånsidantill folkpension för årätten personer somena

Sverige frånflyttar in tillsidanland och andraåannatett personer som
då tillpensionsskydd relaterasallmänna försäkringensland. Denannatett
skulleaktiva delen livet. Deni landet under denbosättningstiden här av

under hela ellerbott utomlandstill följd svenskar,visserligen få att som
eller i anslutning tillefteryrkesverksamma tiddelar sin men somav

ifolkpensionSverige, skulle få lägre änflyttar hem tillpensioneringen
dock intemening kunde dettapensionsberedningensdag. Enligt somses

gäller oftade det härinvändning, eftersomavgörandenågon personer som
inteutländskt kundepension enligt Dettill någothar förvärvat rätt system.

sin yrkesverksammaunder delorimligt storatt avsom enpersoneranses
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tid har uppehållit sig utomlands får lägre folkpension, de påen om
ålderdomen återvänder hit, deän under hela sitt liv har vistats isom
Sverige och efter ekonomisk förmåga bidragit till finansieringen av
folkpensioneringen.

Ett syfte med den föreslagna regleringen är undvika överkompensa-att
tion i pensionshänseende samtidigt skulle kunnaattgenom en person
uppbära oreducerade pensionsförmåner från än land. Pensionsbe-ettmer
redningen påpekade flyktingar knappast kan räknaatt med pension från de
länder de lämnat. En renodlad bosättningsregel skulle med hänsynsom
härtill kunna upphov till otillfredsställande konsekvenser med avseendege

flyktingarpå kommer till Sverige först vid hög ålder. Beredningensom
ansåg därför vissa Särregler borde inñras föratt denna kategori.

Pensionsberedningen fann det även medatt för beräkningett system av
folkpension i förhållande till bosättningstid i Sverige liksom vid till--
lämpning regler på området enligt avtal med EG föreligger behovav av-
särskilda bestämmelser tillrätt folkpension för utlänningar ochom
utlandssvenskar i läge där speciella EG-reglerett tillämpligaär iresp. -
Sverige för inte är medborgare i land omfattaspersoner ettsom- som av
EG-reglema. Beredningen hänvisade till de gällande svenskaatt nu
lagreglema i detta hänseende i huvudsak tillkom lagstiftninggenom som
trädde i kraft så år 1979. De byggersent på princip desom samma som
socialförsäkringskonventioner Sverige ingått med rad andra länder.som en
Några olägenheter vid tillämpningen lagbestämmelsema har inteav
framkommit. Beredningen ansåg det därför inte påkallat företaatt nu
någon genomgripande ändring dessa regler. De borde därför inteav
ersättas de beredningen föreslagna reglerna kvarståav utanav ettsom
komplement till dessa.

Pensionsberedningens principförslag innebär det vid beräkningenatt av
folkpension skall i beaktande hur lång tid dentas försäkrade har varit
bosatt i Sverige under sin aktiva tid. Besättning bör efter mönster vadav-

gäller möjligheterna tillgodoräknas pensionsgrundandeatt inkomst försom
ATP kunna tillgodoföras under tiden fr.o.m. det år då någon fyller 16-
år det år då han fyllert.o.m. 64 år. För rätt till oreducerad folkpension
uppställs krav på bosättning här iett landet under minst 40 år denav
aktuella tidsperioden om 49 år. Vid sammanlagd bosättningstid här ien
landet kortareär än 40 år, bör folkpensionen reduceras med 140 försom
varje felande år. En andelsberäkning enligt denna princip bör inteavse
enbart folkpensionens grundbelopp även pensionstillskott.utan För rättatt
skall uppkomma till någon pension alls, bör dock i lagstiftningen krävas

minsta bosättningstid år.treen om
Kravet bosättningpå i Sverige bör i huvudsak detsamma inomvara som

socialförsäkringen i övrigt. Till grund bör alltså läggas folkbokföringen.
Särregler till förmån för flyktingar bör gälla i fråga rätten till folk-om

pension vid bosättning i Sverige. De bör enligt beredningen lämpligen
innebära tid för bosättning i flyktingensatt hemland likställs med bosätt-
ningstid i Sverige detnär gäller tillämpningen den ifrågavarandeav nu
folkpensionsregeln. Ett ytterligare villkor bör rätt till pension frånattvara
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Skulle fallet samordning görashemlandet inte föreligger. detta börvara en
form bosättningstid inte tillgodoräknas.i eller eller motsvarandeen annan

aktivabosättning i Sverige under minst under denEtt krav på 40 år
folkpensioneringen.tiden primärt sikte till ålderspension frånpå rättentar

bosättningstidfråga ñrtids- och efterlevandepension börI somom
ñr-från pensionsfallet fram då denmedrälmas hela tiden årett.o.m.

den försäkradesäkrade fyller då den avlidne skulle fyllaresp. 64 år, om
45bosatt i Sverige under tidden avlidne hade varitresp. motsvararsom

tillgodoräknastiden från fyllda till pensionsfallet. fall bör16 år I annatav
försäkringstid.proportionellt beräknad del denna framtida Dessutomen av

försäkrings-anknytning till Sverige vidbör krav viss aktuellövervägas på
fallet för få framtida försäkringstid tillgodoräknad.rätt att

utbetalasSverige bör folkpensionFör svenska medborgare bor isom
bosättningsregeln.följer den föreslagnaandra villkor deänutan som av

Även i Sverige beräknasñr utländska medborgare och statslösa borsom
ñr flyktingarfolkpension i enlighet med bosättningsregeln med särregler

nuvarandesidan bör för utlänningarvid tillämpningen härav. Vid härav
avsnittregler för till folkpension vid bosättning här i landet se 2.1rätt

huvud skall haoñrändrade. bör alltså för dessa överkvarstå Det tagetatt
bosättningstidi Sverigetill ålderspension krävasrätt t.ex. om samman-en

beviljandetfem i direkt anslutning tilllagt minst tio minst årår, avvarav
enligt bered-villkor uppfyllt, skulleålderspension. detta ärFörst om

40-delsberäknad folkpension.principförslagningens utges en
bosattafolkpension ñr svenska medborgare ärI fråga tillrätten somom

till mednuvarande regler anknytning årutomlands bör tills vidare om
tillförutsättning för rättavsnitt fortsätta gälla. EnATP-poäng se 2. l att

pensionspo-alltså också fortsättningsvisfolkpension bör attexport varaav
tilli förhållandeför tillgodoräknats, och folkpension beräknasäng ATP

beträffande 130dvs. föreliggerantalet år med sådana poäng, exporträtt
bör då beräknas påñr varje sådant med ATP-poäng. Dessa 30-delarår

stödden folkpension den försäkrade har till medgrundval rätt avav som
principför-föreslagna bosättningsregeln. skall alltså enligtden Exporträtten

40-delsberäknad pension.slaget vissa 30-delar enavse av
folk-lagstiftning tillPensionsberedningen föreslog inte rättnågon om

således iutomlands. Förslaget innebärpension för utlänningar borsom
till vad gäller.ingen ändring i förhållandedetta avseende som nu

detdet underframhöll pensionsberedningenövergångshânseendeI att
redovisadeenligt deutarbeta regelsystemfortsatta arbetet med ettatt

kanövergångsregler. Deterforderligaprinciperna bör övervägasnärmare
bosättningsregelnden föreslagnafråga tillämpaknappast komma i attt.ex.

folkpension.uppbärikraftträdandet redanvidbeträffande personer som
Även övergångslösningarmening speciellaberedningensövrigt kan enligti

motiverade.vara
pensions-enligtlagstiftningsarbetet,iBeträffande det andra steget som

förordningi EGsaktuellt principernauppfattning blirberedningens om
konstaterade be-reglerna,de föreslagna140871 skall tillämpas på

medborgaresvenskade förredningen det blir nödvändigt låtaattatt
Förmedlemsländer.för medborgare i EGsgällande reglerna gälla också
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dessa skulle alltså i fallsådant kvaliñkationsregeln kräver viss tidssom
bosättning i Sverige för utländska medborgares till folkpensionrätt bli utan
verkan. Det blir emellertid nödvändigt gå längre. sådanIatt ett steg en
situation utbetalas folkpensionmåste till svenska medborgare bor isom

de ländernågot omfattas EGs regelsystem utöver vad följerav som av som
bestämmelsen i den svenska lagstiftningen 30-delsberäkning iav om

anslutning till tillgodoräknade ATP-poäng. Detsamma gäller för vissa
utländska medborgare någon bott härgång i landet. Möjlighet måstesom
alltså till fri folkpension beräknad enligt bosåttningsregelnexportges av - -
för svenska medborgare bosatta iär något EG-land liksom försom
medborgare i EGs medlemsländer är bosatta i något dessa länder.som av

Pensionsberedningens betänkande har varit föremål för remissbe-
handling. De remissinstanser berört här aktuella frågor har tillstyrktsom
eller inte haft erinranågot principförslaget intjänande rättatt mot om av
till folkpension på grundval tid för bosättning i Sverige. Statensav
invandrarverk SIV och samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid
Göteborgs universitet har dock framhållit den negativa konsekvensen av
förslaget avsevärt antal äldre invandrare pensionärer bliratt ett som mer
beroende socialtjänstens ekonomiska bistånd. SIV har också påpekat attav
pensionsåldem i rad länder i Asien, Afrika och Latinamerika ären
betydligt lägre i Sverige,än liksom pensionsförmånema, och det finnsatt
invandrare i Sverige 55-56är gamlaår och pensionerats isom som
hemlandet. I fall pensionsförmånemamånga är från hemlandet svåra att
transferera till Sverige grundpå valutabestämmelser. Föreningen förav
Svenskar i Världen har anmärkt de föreslagna förändringarna kommeratt

ytterligare försämra pensionsskyddet för medföljandeatt makar till
svenskar flyttar utomlands för arbete. Föreningen därför attsom anser en
sådan förändring bör förenas med andra åtgärder såsom generösa
övergångsregler, förstärkt information vid utflyttning och till redan
utflyttade eller ändringar i den âktenskapsrättsliga lagstiftningen.
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6 överväganden och förslagVåra

6.1 Allmänt

6.1.1 pensioneringenallmännaDen

för-allmänna pensioneringen enligt lagen allmänDen 1962381 om
säkring tilläggspension bådaAFL består folkpension och ATP. Inomav

form förtidspension ochdessa pension i ålderspension,utgårsystem av
efterlevandepension barnpension, omställningspension, särskild efter-

änkepension.levandepension och med stöd övergångsregler Dess-av --
handikappersåttning,finns särskilda folkpensionsförmåner såsomutom

särskilda vid sidanVårdbidrag och övergångsvis bamtillägg. I lagar av- -
pensionstillägg tillfinns regler pensionstillskott, särskiltAFL om

ochfolkpension för långvarig vård sjukt eller handikappat barnav
övergångsvis utgivet-bostadstillägg till folkpension liksomkommunalt -

delpensionstörsälcring kan vidarehustrutillägg. Enligt lagen 197984 om
ned sitt arbete infördelpension till förvärvsarbetandeutgå trapparsom

ålderspension.övergången till
gnmdskydd vidsocialtFolkpensioneringen syftar till att ettge

Ålders- ochålderdom, långvarig sjukdom, handikappgravt m.m.
förtidspension med ñr alla pensionsberättigade enhetliga belopp somutges

oberoende tidigare eller försäkrings-är avgiftsbetalning, förvärvsinsatsav
pensionsñrmånernatid. ATP-systemet däremot uppbyggtär på så sätt att

bestäms de inkomster den försäkrade haft under sitt yrkesverksam-av som
Pensions-liv och det antal under vilka han förvärvsarbetat.årma av

gnmdande för inkomsten till den del den överstiger det s.k.ATP är
tillbasbeloppet och till högst 7,5 detta belopp. För rättuppgår gånger

med pensionsgnmdandeoavkortad tilläggspension krävs i regel 30 år
inkomst.

6.1.2 Berättigade

i integällande reglerna AFLtilläggspensiøn enligt detill ärRätten
kan såledesSådan pensionmedborgarskap eller bosättning.beroende av

efterlevande ärdennespensionsberättigade ellerutbetalas denoavsett om
denför pensionsrätten ärutomlands. Avgörandebosatt i Sverige eller att

pensions-inkomster äryrkesaktiva tid haftförsäkrade under sin som
grundande för i Sverige.ATP
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förutsättningarna för till folkpension regleras i 5 kap.De allmänna rätt
svensk medborgareAFL. Enligt dessa nuvarande regler gäller att en som

bosatt i Sverige berättigad till folkpension krav vissär är 1 §. Något på
försäkrings- bosättningstid finns inte. innebär bl.a.eller Detta rättatt

utomlandsföreligger till folkpension för svensk medborgare, botten som
ñr kortare flyttar tillbaka hit,eller längre tid och någonattutansom
föregående kvaliñkationstid behöver fullgöras eller folkpensionen påatt

utomlands. Folkpensionsñnnånernasätt påverkas boendet ärannat av
alltså för svenska medborgare bor här också storleksmässigtsom
oberoende bosättningstiden i Sverige. betyder sådanDetta ävenattav en

vistats land länder under hela deni eller andraannatperson som
yrkesverksamma till oavkortad folkpension hantiden i dag har rätt om
flyttar hit inför eller efter ålderspensioneringen.

Vid sidan grundläggande pensionsskydd för demsålundaatt ettav ge
ibor här landet fyller folkpensioneringen också funktionen utgöraattsom

del den sammanlagda pensionen, ATP-pensionen i övrigt svararen av som
för, till förvärvsarbetat här. folkpensioneringenGenompersoner som ges

pensionsskydd ñr den del inkomsten det förstaett motsvararav som
basbeloppet, för vilken inkomstdel till ATP inte kan uppkomma.någon rätt

uttryck detta sig i sedan gällerEtt har tagit regler den juli 19791som
i fråga folkpension. Enligt nämligen svensk2 § ärexportom av en
medborgare bosatt utomlands under vissa förutsättningar berättigadärsom
till folkpension i form ålderspension, förtidspension eller efterlevande-av
pension handikappersättning och barntillägg. till dessaFör rättsamt att
förmåner skall föreligga krävs berättigad till tilläggspensionäratt personen
enligt AFL. Det innebär för honom skall ha beräknats pensions-att
gnmdande inkomst på grundval hans inkomst anställning ochav av
inkomst förvärvsarbete under enligt vissa regler i AFL. Föråretannatav
varje år, för vilket pensionsgnmdande inkomst fastställts för försäkrad,en
skall enligt dessa regler pensionspoäng tillgodoräknas honom. Vidare
gäller pensionspoäng skall ha tillgodoräknats för minst år.att tre

Vid bosättning utanför Sverige folkpensionens storlek beroendeär av
det antal vilkaår för tillgodoräknats pensionspoäng för ATP. För
oavkortad folkpension krävs därvid minst med pensionspoäng.30 år Om
antalet med pensionspoäng ñrår är mindre, reduceras pensionen med l30
varje saknas. Vid beräkning folkpensionår enligt dessa reglersom av
likställs med bl.a. före för vilket den försäkrade blivitpoängår år år 1960
taxerad till statlig inkomstskatt eller för vilket uttagits ömansskatt, varvid
antalet nämnda eventuellt efter sammanläggningår med år med ATP-nu

till minst för folkpensionpoäng måste uppgå skall utgå.tre att
Vid bosättning utomlands enligt enbartnämnts, AFLutges, som ovan

folkpensioneringens huvudförmåner ålderspension, förtidspension och
efterlevandepension tillägg till pensionen handikappersättningsamt som- -
och bamtillågg. inte ellerDäremot då pensionstillskottutges t.ex.
Vårdbidrag och inte heller kommunalt bostadstillägg.

F olkpension kan även till utländska medborgare bosatta iärutges som
Sverige förutsättning4 §. En härför varit bosatt i landetär att personen
viss minsta tid. ålderspensionFör krävs den berättigade bosatt iäratt
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har varit bosatthan efter fyllda 16 årsedan minst fem ochSverige år att
Förtidspension eller handikapper-tiounder sammanlagt minst år.i landet

minstantingen bosatt i Sverige sedanberättigade ärsättning denutges om
varit normaltbosättningstiden i landet kortare, harärfem eller,år om
efterlevande-bosätlningstiden.minst under Förarbetsför oavbrutet årett

omställningspension ellerregler femgäller enligt särskilda årspension
barnpension kvaliñka-månadersefterlevandepensionsärskild resp. sex

dödavlidne omedelbart före sinfordras antingen dentionstid. Härvid att
månader och denminst femvarit bosatt i Sverige sedan år sexresp.

den efterlevande ärdödsfallet bosatt i landet ellerefterlevande vid attvar
efter-månader och denminst fembosatt i Sverige sedan år sexresp.

dödsfallet. tillbosatt i landet vid Rätteller den avlidnelevande var
bosatt iutländsk förälder denne ärVårdbidrag ñr barn tillkommer om

Sverige sedan minst år.ett
erlagts jämställastid för vilken sjömansskattdet gäller sjömän skallNär

bestämmelse sikte utländska sjömänbosättningstid. påmed Denna tar som
handelsflottanfartyg i den svenskatjänstgjort ombord påhar attutan vara

bosatta i Sverige.
enligtutbetalas sålundautländska medborgare bor hårOckså till som

reduceras alltså inte med hänsynoavkortad folkpension. DenL alltidAF en
grundval rättoch i princip inte hellertill bosättningstiden här på omav

från land.föreligger till pension annat
ñrtids-enligt har tillutländsk medborgare vad rättOm sagtsovanen

övergångsvis utgivensärskild efterlevandepension ellerpension eller
fyller 65den med ålderspension då han år ävenänkepension, ersätts om

till sådansärskilda kvaliñkationstiden föruppfyller den rätthan då inte
Vårdbidrag,uppburitfår bam, förälderpension. sättPå samma vars

handikappersättning oberoende dessaellerförtidspension av senare
kvaliñkationstid.förmåners

kanangivna regler finns vissa dispensreglerVid sidan somnuav
utländska flyttar utomlandsoch medborgareåberopas svenska somav

folkpension inte uppfyller villkorenbeviljats i Sverigesedan de men som
bosättning Sverige. Reglernapension vid utanförför till oavkortadrätt - -

folkpension,har börjat uppbärainnebär svensk medborgare,att somen
i landetefter viss tids bosättning härutländsk medborgare,liksom somen
behållaprövning i det enskilda fallet fåhar beviljats folkpension, kan efter

följdupphört tillsedan därtill enligt huvudregeln harpensionen även rätten
harförutsättning härför regeringen såflyttning från Sverige. ärEn attav
skulletill omständigheternaförordnat ñr vissa fall eller det med hänsyn

Förordnandeoskäligt dra in pensionen 5 kap. 6 § AFL.framstå attsom
1962516 föreskrifteri lcungörelsen medi enlighet härmed har meddelats

Enligt denna kungörelserörande till folkpension riket i vissa fall.rätt utom
fortsätta uppbärakan den folkpensionsberättigade efter ansökan att- -

behandlingpensionen han vistas utomlands ñr vård hälsan eller föravom
anledning vården ellersjukdom och det finns skälig att anta attav

förbehandlingen har avsevärd betydelse honom.
utländska medborgareinnehåller i övrigt inga regler rättAFL som ger

utomlands, i fall då de tidigare bott ochtill folkpension vid bosättning ens



102 SOU 199226

arbetat här i landet. Bestämmelser härom finns dock i de socialñrsäkrings-
konventioner ingåtts mellan Sverige och rad andra länder, bl.a.som en
flertalet tillhörande ochEG EFTA. dessaGenom konventionerstater ges
i allmänhet medborgare i det andra landet till svensk folkpensionrätt vid
bosättning utanför Sverige villkorpå gäller för svenskasamma som
medborgare bosatta utomlands. Enligt den nuvarande nordiska kon-
ventionen social trygghet gäller dock andra regler bl.a. härför seom
avsnitt 2.3.

beskrivnaDe reglerna bygger till del den berättigadepå ärstor attnu
eller har varit bosatt i Sverige. Frågan dåär när skallen person anses vara
bosatt i Sverige. bilaga redovisarI B vi översikt över vad fören som
närvarande gäller i detta hänseende. Enligt riksförsäkringsverkets före-
skrifter 198516RFFS inskrivning och avregistrering enligt lagenom
1962381 allmän försäkring skall bosatt i Sverigeom en person anses om
han har sitt egentliga hemvist här i landet. För den flyttar till Sverigesom
gäller han skall bosatt i landet han kommer hit med avsiktatt attanses om

Ävenvistas här stadigvarande. den har för avsikt vistas i landetattsom
endast under begränsad tid bosatt här under förutsättning hanatten anses
kommer hit för förvärvsarbete eller studier och vistelsen är avsedd att vara

än år. Medföljande make och barn under 18 år skall ocksåettmer anses
bosatta i landet de kommer hit ñr vistas här än år.att ettom mer

En svensk eller utländsk medborgare varit bosatt i Sverige ochsom som
lämnar landet skall enligt kap. 3 fortfarande1 § AF L bosatt häranses vara

Ävenutlandsvistelsen avseddär längst år. denatt ettom vara som av en
statlig arbetsgivare, UD, sänds till land för arbete fört.ex. ett annat
arbetsgivarens räkning bosatt i Sverige under utsändningstidenanses vara
även denna avseddär överstiga år. Detsamma gäller föratt ettom
familjemedlemmar medföljer den utsände. Undantag från denna regelsom

tillhörighet till svensk socialförsäkring gäller enligt förordning SFSom en
198573 för arbetstagare arvodesanställdaär styrelsen försom av
internationell utveckling förSIDA biståndsarbete i land derasochannat
medföljande familjemedlemmar.

deFörutom beskrivna reglerna i ochAFL anslutande författningarnu
bosättningsbegreppet gäller sedan tidigare ledning för avgörandeattom av

frågan bosättning kan hämtas i folkbokföringslagens 1991481 ochom
motsvarande äldre lagstiftnings bestämmelser. Enligt folkbokföringslagen
skall den efter inflyttning kan under sin normala livsföringantassom
komma regelmässigt tillbringa sin nattvila eller vilamotsvarande iatt
landet under minst folkbokförasår här. Den kan kommaett antas attsom
regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och landet dubbelutom
bosättning skall folkbokföras han med hänsyn till samtliga omsündig-om
heter får ha sitt egentliga hemvist här. Härvid tillmäts familjeför-anses
hållandena vikt. Vid flyttning från landet gäller motsvarande regler förstor
avregistrering från folkbokföringen. Den är utsänd för anställning påsom
utländsk i svenska tjänst skall emellertid kvarstå folkbok-ort statens som
förd i landet under utsändningstiden.
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principförslagpensionsberedningens6.1.3 ochEES-avtalet

ochEFTA-ländemaformella förhandlingar mellanSedan juni pågick1990
samarbete byggt påfastare struktureratochEG närmare ettettom

institutioneri dynamisktbeslutsfattande och ettgemensamt gemensamma
förhandlingarsamarbetsområde, EES. DessaEuropeiskt ekonomiskt

Efterträffades.i utkast till avtal EESresulterade i oktober 1991 ettatt om
avtalsförslag harreviderats ochomñrhandlingar har utkastet ett nytt

skall kunnadettaFörhoppningen äri februari 1992.upprättats att
förutsättning detAvtalet underundertecknas under 1992. är,våren att
kraft samtidigtträda ialla berördaratificeras i tid stater, avsett att somav

avtaletjanuari Målet medfullbordas, dvs. den 1993.inre marknad lEGs
tjänsterdär kapital,samarbetsområdeskapaär att ett gemensamt varor,

Avtalet syftarsig fritt gränserna. ävenoch skall kunna röra överpersoner
angränsande politikområden.samarbetetutveckla och bredda påtill att

iåstadkomma regelverkviktig del i EES-avtaletEn är storaettatt som
fråga samordningengäller inom bl.a. idelar det EG,motsvarar omsom

flyttar inomtrygghet beträffanderegelsystemen för social personer somav
de EG-reglerdärvid överEES-området. harParterna enats att ta somom

dem till EES-samman-områdena ochgäller inom de aktuella ettanpassat
hang.

innebärfolkrättsligt avtal. Avtaletför SverigeEES-avtalet är ett
regelverk, skallsin bygger EGsEES-reglema, i påemellertid turatt som

lagstift-i den svenskade inkorporerasbli gällande i Sverige attgenom
ningen.

förskall samordnassociala trygghetengäller frågor hur denNär det om
olika länderflytta mellanutnyttjar sig möjligheten attavpersoner som

medregleras i enlighetdessa frågorsamarbetsområdet kommerinom att
för socialtillämpningenEG-förordningen 140871 systemenavom

flyttarfamiljemedlemmaregenföretagare eller derastrygghet anställda,när
anpassad tilldenna förordning,gemenskapen. Avsikten ärinom ettatt

lagstiftningeni den svenskaEES-sammanhang, skall inkorporeras genom
utgångspunkt föri landet.den tillämplig här Somsärskild lag görsomen

140871förordningenvi antagit denna lag, görarbete harvårt att som
framför svenskha företrädei Sverige, kommertillämplig att annan

inskränk-utvidgningar ellerförordningen innebärlagstiftning i den mån
slagñreträdesregel dettagenerellningar. Vi har förutsatt att aven

ekonomisktEuropeiskti 1992000kommer lagen ettatt upptas om
EES-avtaletshärinkorporeringsamarbetsområde, innebär avsom en

huvuddel.
kapitel vissavi beskrivit i på140871 bygger,EG-förordningen som

likabehandlingsprincipen,sammanläggnings-bl.grundläggandeprinciper a.
mängd reglerförordningenexportabilitetsprincipen.principen och I ges en

föreskriva vad skallfördessa principer ochtill realiserande att somav
medsituationer. Syftetoch skildai fråga olikagälla persongrupperom

derasegenföretagareanställda ochbestämmelserna är samtatt ge
medlemsstater,i EGsfamiljemedlemmar, medborgare någonär ettavsom

flyttardefråga den sociala trygghetentillfredsställande skydd i omom
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från land till inom EG ellerett på kanett sätt ha möjligannat annat
anknytning till än lands trygghetssystem. Principerna innebär bl.a.ettmer

medborgare i EG-land, omfattas förordningenatt ochett ärsom av som
bosatta i sådant land, har rättigheter ochett skyldigheter iannat samma
fråga socialñrsäkringsförmåner det andra landets med-om som egna
borgare. Detta betyder villkor medborgarskap, viss tids vistelse e.d.att om
i medlemsstats lagstiftning angående rätt till pensionsförmåner intet.ex.en
kan göras gällande förhållandei till dessa Sammanläggningsprin-personer.
cipen anställda eller egenñretagare flyttargaranterar inom inteatt EGsom
på grund härav skall mistegå rättigheter de tidigare intjänat ellerom som

frånutestängas tillrätt förmåner på grund dei inflyttningslandet inteattav
fullgjort uppställda villkor försäkrings- eller bosättningstid e.d.om
Exportabilitetsprincipen medför socialförsäkringsförmåner måsteatt
utbetalas inom EG-området den berättigadeoavsett bosatt.är Frivar som

skallrätt föreligga till inom EG bl.a. pensionsñrmåner.export av
Pensionsberedningen framgår kapitel i sitttog, slutbe-som av

tänkande SOU 199076 Allmän pension frågor EG-ñrordningensupp om
regler i förhållande till den svenska pensionslagstiftningen. Beredningen
konstaterade därvid egentliganågra svårigheter inte skulle såvittatt uppstå
gäller tilläggspensioneringen vid tillämpning i Sverige för-EGsen av
ordning 140871, eftersom reglerna för ATP-systemet står väl i över-
ensstämmelse med principerna bakom EG-förordningen.

Däremot fann pensionsberedningen problem skulle uppkommaatt stora
inom folkpensioneringen vid tillämpning EG-förordningensen av
principer. Utländska medborgare omfattas förordningen skullesom av
sålunda behöva till folkpensionrätt vid bosättning i Sverige påges samma
villkor svenska medborgare, dvs. de skulle berättigade tillsom vara
folkpension fr.o.m. det bosätterde sig i landet, andra förut-att om
sättningar för pensionsrätt då är uppfyllda. Vidare skulle de nuvarande
begränsningarna det gällernär möjligheterna till folkpension inteexport av
kunna göras gällande täcks EG-förordningen,mot ochpersoner som av
således inte heller svenska medborgare. Denmot gång beviljatssom en
folkpension skulle ha rätt hela pensionen vid flyttningatt tillexportera ett
land inom EES-omrâdet EES-land. Enligt pensionsberedningen torde
bestämmelserna i EG-förordningen dessutom få tolkas så, alla äratt som
medborgare i något EG-land och bosatta inom EGs område skulle vara
berättigade till oreducerad svensk folkpension de någon gång i sitt livom
varit bosatta i Sverige. konsekvenserDessa EG-förordningens till-av
lämpning skulle, pensionsberedningen konstaterade, leda till mycketsom
långtgående åtaganden i pensionshänseende för Sveriges del tilloch resultat

inte kan acceptabla.som anses
Pensionsberedningen föreslog därför, efter förebild från Danmark och

Nederländerna och även Norge, införs för intjänandeatt rättett system av
till folkpension på grundval tid för bosättning i Sverige. Enligt förslagetav
skall bosättningstid därvid tillgodoräknas under tiden fr.o.m. det år då
någon fyller 16 år det då hanår fyller 64 år. För till oreduce-t.0.m. rätt
rad pension skall krävas minst 40 års bosättning under den aktuella
tidsperioden. Vid kortare bosättningstid i landet än 40 skallåren
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minstaEnför varje felande år.med l40reducerasfolkpensionen
huvudpensiontill överföreslogs för rättbosättningstid tagetår atttreom

föreslogsi Sverigemedborgare borutländskauppkomma. Förskall som
tillkvalifikationstider för rättmedreglernanuvarandedock deatt

oförändrade.skall kvarståi landetbosättningfolkpension vid
bosättning i Sverigevidtill folkpensionflyktingars rättI fråga om

dessa ärsärregler. Innebördenvissapensionsberedningenföreslog attav
bosättning imedfår likställasflyktingens hemlandför bosättning itid

emellertidförutsättning härför ärfolkpension. Envid beräkningSverige av
falletSkulle dettaföreligger.hemlandet intepension frånrätt tillatt vara

motsvarande tid inte till-form ellerske i ellersamordningbör annanenen
godoräknas.

pensionsbe-skall enligtefterlevandepensionförtids- ochgällerdetNär
frånhela tidenbosättningstid få medräknasförslagredningens som

avlidnedå denförsäkrade fyller resp.det då denpensionsfallet årt.o.m.
avlidne hade varit bosattdenden försäkrade resp.fyllaskulle 64 år, om

fyllda till45 tiden från 16 årtidi Sverige under motsvarar avsom
beräknadproportionellttillgodoräknasfall börpensionsfallet. I annat en

försäkringstid.framtidadel dennaav
till folk-nuvarande regler rättföreslogPensionsberedningen att om

behålls.utomlands Enbosattamedborgare ärför svenskapension som
tilläggspensiontillskulle alltså rätttillförutsättning för rätt attexport vara
förhållande tillfall iskulle i dessa utgåFolkpensionsförmånenföreligger.

föreliggaskulledvs. exporträttför ATP,med pensionspoängantalet år
pensionsbered-Enligtmed ATP-poäng.för varje årbeträffande 130

till tidenmed hänsyn30-delar dock reducerasdessaförslag skulleningens
i Sverige.för bosättning

vid närmandelagstiftningsarbetetsigPensionsberedningen tänkte ettatt
beskrivnainnefattar deden förstaske itill skulle tvåEG etapper, nuvarav

bosättninggrundvaltill folkpensionintjänande påreglerna rätt avavom
aktuell EG-skulle bli närlagstiftningsetappen,andrai Sverige. Den som

de förskulle innebäragälla i Sverige,principer skallförordningens att
för med-gälla ocksåreglerna kommergällandesvenska medborgare att

folk-möjlighet tillmedlemsländeri EGsborgare exportsamt att aven
för svenskaskulle införasbosättningsregelnberäknad enligtpension
under förut-medlemsländeriliksom för medborgare EGsmedborgare

dessa länder.bosatta i någotsättning de äratt av

övervägandenVåra allmänna6.1.4

från pensionsbe-med utgångspunktåligger detEnligt direktivvåra attoss
förslag tillprincipñrslag utarbeta närmareochredningens överväganden

pensionslagstiftningen. Deden svenskaiändringar behöver görasde som
pensionsberedningenssåledesfram bygger påförslag vi här läggersom

principförslag.
medenbart frågor hängerbetänkande behandlar videttaI sammansom

emellertid ävenpensioneringen. ñnnsi allmänna Detförmånssidan den en
pensione-finansieringen den allmännaavgifissida, dvs. frågor rör avsom
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ringen socialavgifter. Vi har dock bedömt det inte uppgiftvårgenom vara
behandla detta område. Vi således inte göra någon genomgångatt avser av

socialavgifterreglerna eller föreslå ändringar i dessa regler förnågraom
få till stånd eventuellt erforderlig anpassning till EGs regelsystem.att en
sådan får således i sarnanhang.En översyn göras annat

Även vi, utformar förslagvåra med utgångspunktsagts,om som ovan
från pensionsberedningens principförslag vi i vissa avseendenpresenterar
lösningar fråninnebär detta förslag. gäller till börjaDetavsteg attsom
med frågan det behövs sådan andra lagstiftningsetapp be-om en som
redningen förordat.

Sedan pensionsberedningen lämnade sitt förslag har förprinciperna
EES-avtalet klarnat och avtal har utarbetats. I bilagor till själva avtaletett
har relevanta delar den s.k. sekundära främstEG-rätten, dvs. EGsav
direktiv och förordningar, bl.a. förordning 140871, tagits in efter tillägg
och anpassningar till EES-sammanhang. aktuella EES-reglema skallDeett
därefter efterföljas svensk rättsbildning för bli gällande i Sverige,attav
vilket ske de inkorporeras med svensk dettarätt. Genomattavses genom
förfarande kommer EES-reglema, eller den föreskriverlagsnarare som

de skall gälla i Sverige, kunna åberopas enskilda myndig-införattatt av
heter och domstolar i Sverige. delEn EG-rätten detta blirpå sättav som
gällande svensk förordningenrätt är 140871, kommer fåattsom
tillämpning för medborgare i EGs och EFTAs medlemsländer ärsom
bosatta i dessa länder EES-medborgare.något av

det EG-förordningenNär gäller 140871 innehåller den olika regler som
enskilda rättigheter. En konsekvens EG-förordningens be-attger av

stämmelser detta blir gällande i Sverige de reglerpå sätt är i AFLatt som
tillämpliga svenska medborgare kommer stöd EG-för-är på med av

ordningens stadgande likabehandling gälla medborgare iävenatt ettom
land inom EES-området. folkpensionsfönnånerRätten tillannat export av

kommer också kunna hävdas direkt grundval EG-förordningenspåatt av
bestämmelser sedan dessa mellankommande svensk rättsbildninggenom
blivit tillämpliga i Sverige. med EG-förordningen i huvudsakGenom att en
likalydande författning kommer i Sverige nödvändigtgälla är det inteatt

i ändringarAFL föranledda den författningens bestämmelser.göraatt av
En andra lagstiftningsetapp pensionsberedningen förutsatte kommerpå sätt
således inte behövas.att

heller finns skäl lägga fram förslag till regler iInte AF Latt motsvaran-
de de finns i förordning 140871 och särskildEGssom nu som genom en
lag kommer bli gällande här i landet sedan EES-avtalet i kraft.trättatt

regler kommer gälla till följd denDessa redan lagen. En konsekvensatt av
detta regleringen i AFL inte blir heltäckande reglerna därär att utan attav

alltid måste i relation till bestämmelserna i EG-förordningen och attses
iAFLs regler flera och väsentliga hänseenden utvidgas eller inskränks

dessa bestämmelser.genom senare
blir naturligtvis betydelse för dem har tillämpaDetta stor attav som

pensionsreglema kan innebära svårigheter i den praktiska tillämp-och
ningen. gäller i all synnerhet EG-förordningen utformadDetta är påsom

avviker från svensk lagstiftningstradition och detsätt görett attsom som
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innehåll alla punkter.tillgodogöra sig dess pålångtifrån lättär att
rättspraxisi belysning denFörordningen dessutom tolkasmåste somav

EG-domstolen utbildat.
valdalagteknisk lösning denNågon än t.ex. ettav ossannan -

dockEG-förordningen kanöverförande alla relevanta regler itill AFL av -
omfattandedetta skulle förutsättainte komma i fråga. Förutom att en

antalinföras mycketarbetsinsats innebära det skulleoch stortatt ett nya
Sverigesslaget i strid medparagrafer i skulle lösning det ståAFL, aven
Sverigedessutom inte befriaåtaganden EES-avtalet. Den skullegenom

regleroch EES-avtalets påfrån skyldigheten låta EG-förordningensatt
landet enligt sin ordalydelse.området direkt tillämpliga här ivara

EG-förordningen ifolkrättsligt avtal ochEES-avtaletAtt är attett
mellankomrnande svenski Sverigehuvudsak görs tillämplig genom

särskilda konsekvenseremellertid upphov till vissalagstiftning avger
skullemedlemskap ibetydelse för arbete. Vid svenskt EGvårt ett
direkttillämplig här i landet ochförordningen 140871 bli omedelbart

lagstiftning iframför svensk interneffekt automatiskt ha företrädesamt
EES-avtaletden avvikande regler skulle där. Konsekvensernamån avges

Formelltdock annorlunda.vi beskrivit i kapitel någotär, settsom
tillämplighärinte EG-förordningen 140871 gällakommer att utan

till EES-avtalet,föreskriver viss bilagalagstiftning blir den lag att ensom
kompletteringar ochförordningen med erforderligaupptagande an-

intehar konstitutionelltskall gälla i Sverige. lagpassningar, Denna
Emellertidriksdagen lag.automatiskt företräde framför antagenannan av

författningi föregående, från denhar vi, vi det utgått attangett somsom
föreskriva vadregler tillämpliga här kommerEES-avtaletsgör att att som

författningar varigenomförfattningen och i de andrastadgas i den
företräde framförinkorporeras i svensk harbilagoma till EES-avtalet rätt

inskränkningar ochbestämmelser lagstiftning i den de innebäri månannan
från tillämpningssynpunktutvidgningar. enligt uppfattning dockDet är vår

framtida lagentill denvikt reglerna i i möjligasteAFL månatt anpassasav
tillämpning EG-förordningen.om av

bl.a. pensions-ikraftträdande kommer sålunda påEfter EES-avtalets att
tillämpningoch i lagenområdet bli betydelse regler både i AFL avomav

tillämplig ilag kommer bliförordning 140871 här. sistnämndaEGs att
inskränkningviss utvidgningolika hänseenden och innebäramånga resp.
möjligt elleri Emellertid har vi inte detvad föreskrivs AFL. ansettav som

paragraf i AFLhänvisningar ilämpligt försökaatt att resp.genom --
EG-vilka bestämmelser sålunda kommer berörasnärmare att avsomange

för dem har tillämpaförordningens regler. får bli uppgiftDetta attsomen
kap.fram förslag till 20lagstiftningen. stället har vi valt läggaI att nyen

samordninghänvisning till lageninnehållande allmän15 § i AFL, oma en
flyttar inomfrågaför social trygghet isystemen personer somav om
upptagitssamarbetsområdet. har ocksåEuropeiska ekonomiska Där en

svenskskall omfattadallmän regel den enligt den lagenatt avvarasom
ñrsäkrad enligtlikställas medlagstiftning pensionsñrmåner skallom

härför iförutsättningarnahan inte uppfyller de allmännaAFL, även om
för intjänandevi i fråga de reglerkap. § AFL. Dessutom har1 3 avom
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till folkpensionrätt vi lägger fram funnit det erforderligt med vissasom nu
särskilda bestämmelser med anledning den ovannämnda lagen såvittav
gäller tillgodoräknande tid ñr rätt till folkpension.av

Beträffande den pensionsberedningen föreslagna första lagstiftnings-av
instämmer vi i pensionsberedningens överväganden vad gälleretappen

behovet ändrade regler och inriktningen lagändringama. Vi föreslårav av
således det införs särskilda regler förvärv till folkpension påatt rättom av
grundval tid för bosättning sålundai Sverige. Den föreslagnaav av oss
bosättningsregeln skall gälla såväl utländska medborgare svenskasom
medborgare.

Liksom pensionsberedningen vi införandet bosättnings-attmenar av en
förregel folkpensioneringen inte avhängigtär enbart EG-för-attav

ordningens regler blir tillämpligai Sverige. För regel detta talarslagen av
också andra skäl. regelEn motsvarande bosättningsregeln finns redant.ex.
i Norge, det landet inte tillhör tidEG. I med ökad rörlighettrots att en

nationsgränsemaöver det också, förär undvika allt fler fall medatt
sammanfallande pensionsförmåner från flera länder, motiverat med ett

är till pension kan förvärvas från än land.systern anpassat att ettsom mer
Enligt pensionsberedningen föreslagnaskulle de intjänandereglema inte

deersätta nuvarande bestämmelserna i 5 kap. AFL i stället utformasutan
komplement till dessa. innebärDet bl.a. 5 kap. 4 § AFL,ett attsom som

innehåller särskilda kvalifikationstider för utländska medborgares rätt till
folkpension vid bosättning i Sverige, alltjämt skulle gälla attmen
pensionens storlek skulle beroende den tid den pensionsberättigadevara av

Ävenvarit bosatt i Sverige. den 30-dels beräknade pension enligt 5som
kap. 2 § AF L kan till svenska medborgare bosatta i utlandetärutges som
skulle med pensionsberedningens förslag 40-delsberäknas grundvalpå av
bosättningstiden här i landet.

Vi det pensionsberedningen föreslagna i dessaatt systemetanser av
avseenden onödigt komplicerat.är förhållandetDet bestämmelserna iatt
5 kap. 4 § AFL, tillkom år 1979, enligt vad pensionsberedningensom
funnit inte upphov till egentliganågra olägenheter vid tillämpningengett

inteutgör skäl för när ändringar i övrigt föreslås i reglernaatt om-
förutsättningarna för rätt till folkpension behålla dem. Beredningens-

stadgandet bygger på princip socialför-deargument att samma som
säkringskonventioner Sverige ingått med rad andra länder förlorarsom en
till del sin bärkraft, eftersom de konventioner dettapå områdestor som
gäller i förhållande till andra länder inom EES-området i huvudsak
kommer upphöra gälla i och med ikraftträdandet lagstiftningenatt att av
med anledning EES-avtalet. Vi kan inte heller det medatt ett systemav se
ñr beräkning folkpension förhållandei till bosättningstid Sverigeiav
föreligger behov särskilda bestämmelser till folkpension förrättav om
utlänningar medborgare iär land intenågot omfattas EG-som som av
reglema. Vi föreslår därför bestämmelserna i 5 kap. 4 § AFLatt om
särskilda kvalifikationstider för utlänningars till folkpension vidrätt
bosättning i Sverige upphävs. Det innebär förenkling i förhållande tillen
pensionsberedningens förslag och renodling principen intjänandeen av om

pension bosättning.av genom

j;
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tillgäller regeln i 5 kap. AFL svenska medborgares rättdet 2 §När om
förbosättning utomlands grundval antalet poängårfolkpension vid på av

ñr-fall den pensionsberättigadesgnmdas pensionsrätten i dessa påATP
förvärvsarbetei Sverige. Regeln utformadvärvsarbete är som en genom

inkomster motsvarande det första basbeloppet,intjänad rätt till pension för
finner därför mindrevilka inte täcks ATP. Vi detinkomster genom

berättigadestilltalande denna intjänade skall påverkas denrättatt av
inte tillbosättningstid här i landet och således reduceras denna uppgårom

därför nuvarande regeln tilltillräckligt antal Vi föreslår den rättår. att om
vid bosättning utomlands inte sammankopplas med denfolkpension

folk-bosåttningsregeln regler tillföreslagna rätt exportutan att om av
i form.pension ñr svenska och utländska medborgare Vårages annan- -

hänseende redovisar vi i det följande.överväganden i detta
för svenska medborgareEmellertid har den nuvarande exportregeln --

komplettering till pensionsbered-i 5 kap. 2 § AFL lett till att,oss som en
möjlighetprincipförslag, föreslå det skall införas alternativningens att en

möjlighet dåtill intjänande till folkpension. kommerDenna atträtt avseav
i dag enbartförvärv folkpension och inte regeln i 5 kap. 2 § AFLsomav

därav.export
till förslag folkpension för de allra flesta människorOrsaken detta är att

i pension framöver inte mycket kommer utgörakommer gå så attattsom
komplementdet enda ekonomiska stödet kommerutan att ettsnarare vara

pensionsförmåner, främst ATP-pensioner. detta kommertill andra På sätt
pensionsskyddet för den delfolkpensionens funktion ñratt svara avav

understiger basbeloppden tidigare inkomsten ett att accentueras.som
enligt 30-årsregel, dvs.Enligt de gällande reglerna beräknas ATP ennu

för till oreduceraddet är tillräckligt med med ATP-poäng rätt30 år
tilläggspension. bestämmelse enligtregel i kombination medDenna en
vilken det för till oavkortadfordras bosättning i Sverige rätt40 års
folkpension till mindre tillfredsställande konsekvenserskulle upphovge
såvitt gäller ñrdet samordnade pensionsskyddet från Sverige personer

bott i land eller andra länder under denoch arbetat också annatsom
förvärvsaktiva delen livet.av

alternativ till denVi därför kommit till slutsatsen dethar att ettsom
regelföreslagna regeln minst 40 års bosättning bör uppställasom en som

intjänats.till folkpension i relation till den till ATP Denrått rätt somger
föreslagna innebär till folkpension skall intjänassålunda regeln rätt påatt

för tillgodoräknats Enligt de allmännagrundval år vilka ATP-poäng.av
bestämmelserna för kan pensionsgrundande inkomst och därmedATP
också tillgodoräknas fr.o.m. ålderATP-poäng 16 64 års påt.o.m.

föreslårgrundval inkomster anställning eller förvärvsarbete. Viannatav av
skall föreligga också till folkpension för varje under vilket ATP-rätt åratt

folkpensiontillgodoförts försäkrad. till oavkortad skallpoäng För rätten
enligt den föreslagna folkpensionsregeln krävas med ATP-poäng.30 årnu
Är folkpensionen trettiondelantalet sådana färre, bör reduceras medår en

fattas.ñr varje år som
förslaget intjänandere-framgår det sagda alternativSom ärav nu om en

främstgel, anknuten till antalet för vilka tillgodoräknatsår ATP-poäng,
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betingat det inom tillräckligtATP är med för30 poängår rätt tillatt attav
oreducerad pension skall föreligga. Eftersom vi intjänandetidanser en om

alltför30 år kort vid tillämpning bosättningsregeln, har vi skälvara av av
redovisats funnit det motiverat med två alternativa medsystemsom ovan

kvaliñkationsregler för folkpension, det regelsystemetgörtrots att mer
komplicerat, inte minst eftersom det enligt det tillräckligt medär 30ena
år medan det enligt det andra krävs 40 år.

Det har emellertid förekommit diskussioner förlänga intj änandeti-attom
den inom ATP. Pensionsberedningen i sitt slutbetänkande SOU 1990tog
76 Allmän pension denna fråga till behandling fannoch därvid attupp
åtskilliga kimdeskäl anföras för ändring kravet för till oavkortadrätten av
tilläggspension från med30 år ATP-poäng till med sådana40 år poäng.
Ett väsentligt skäl härtill 30-årsregel internationellt äratt settvar en
mycket kort och den tilltagande intemationaliseringen talar föratt en
förlängning. I fall riskerar Sverige på ATP-området få förannat att svara

oproportionerligt andel den samlade pensionen tillstoren av personer som
bott och arbetat i än land. dettaTrots korn pensionsberedningen tillettmer
den slutsatsen det vid den tidpunkten inte lämpligt lägga framatt attvar
förslag till sådan regeländring. betydelse för ställnings-Av störst dettaen
tagande den reform då nyligen i kraft efterlevandepensio-trätt påvar som
neringens område.

Att anlägga synpunkternågra eller komma med förslagpå några
beträffande intjänandereglerna ñr inteATP är uppgift. kanvår Det
emellertid det småningomså på kan komma övervägasantas att nytt att att
förlänga intjänandetiden inom ATP till exempelvis 40 år. Om sådanen
förändring blir verklighet, innebär det enligt bedömningvår det inteatt
längre kommer ñnnas behov alternativa intjänandesystem förtvåatt av
folkpensioneringen. Därigenom skulle regelsystemet för folkpension bli
väsentligt enklare, inte minst administrativt, med de förslag viän som nu
redovisar.

Enligt förslagvåra kommer folkpension sålunda kunna förvärvas påatt
grundval alternativatvå antingen till följd bosättning ellersystem,av av
också på grund anknytningen till medår ATP-poäng. I den manav en

uppfyller villkoren enligt båda dessa flertaletnågotsysternperson som-
i Sverige kan förväntas skall enligt förslagetgöra tillämpaspersoner -

enbart regelsystemen, nämligen det det för enskildedenett av som ger
förmånligaste utfallet.

det följandeI kommer vi utförligt redovisa övervägandenvåraatt mer
och den närmare innebörden förslag beträffande de sålundavåraange av
skisserade och40- SO-årsreglema inom folkpensioneringen. Dessförinnan
skall vi dock i korthet redogöra ñr vissa effekter förslagvåraav
beträffande olika personkategorier.

6.1.5 Konsekvenser för olika grupper

ñrEtt intjänande folkpension bosättning alternativtsystem av genom
förvärvsarbete i Sverige får naturligtvis konsekvenser för olika grupper av
människor.
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Detta gäller till börja med för svenska medborgare bosattaatt ärsom
utomlands. har hittills kunnatDe leva utanför Sverige hela aktiva livsitt
och sedan komma tillbaka hit till landet inför eller efter pensioneringen
och då varit berättigade till folkpension på villkor de harsamma som som
bott hela sitt liv i Sverige. Dessa kommer med det föreslagnapersoner
regelsystemet inte alltid berättigade till oreducerad folkpensionatt vara
från Sverige.

deFör flesta de aktuella kommer detta emellertidav nu grupperna
sannolikt inte innebära några ekonomiska problem eftersom de i regelatt
har varit yrkesverksamma under sin tid i utlandet och därigenom intjänat
pensionsrätt i något land. Detta gäller dem arbetat iannat t.ex. som
svenska eller utländska företag i andra länder. dettaI hänseende blir
resultatet fördel, eftersom de möjligheter till dubbla pensions-snarare en
förmåner nuvarande regler för kommer begränsas.utrymme attsom ger

En människor för vilken denna möjlighet intjäna pension iatt ettgrupp
land i regel inte funnits de företrädesvisâr kvinnor följt medarmat som

sina till andra ländermän och inte kunnat förvärvsarbeta där, därför detatt
inte funnits arbete för dem eller för de valt sköta hem och barn. Iatt att
och med dessa inte har förvärvsarbetat vistelsen iunderatt personer
utlandet har de inte heller intjänat pensionsrätt, i den dennanågon mån
fråga inte lösts privat förvärvsarbetandepå väg den maken ellert.ex.av
dennes arbetsgivare. Det sagda gäller också under förutsättning kvinnanatt
inte varit bosatt i land i vilket pensionsrätten bosättninggnmdas ipåett
landet, i nordiskt land. Med svensk bosåttningsregel blirt.ex. ett annat en

i denna situation inte berättigade till i fall oreduceradvartpersoner en
folkpension de inte varit bosatta i Sverige under minst i40 Ochår.om
den de förvärvsarbetatmån fordras 30 års arbete här för oavkortad
pension. Detta innebär det finns tämligen föratt ett stort utrymme
bortovaro från Sverige under den yrkesaktiva delen livet rättenattutanav
till folkpension från Sverige påverkas därav. Vid tillämpning bosätt-av
ningsregeln innebär, vi utvecklar i det följande,närmare till 9 årssom upp
vistelse i eller andra länder inte någon reducering folkpensionen.annat av
Och det gällernär den ATP-anknutna intjänanderegeln det möjligtär att
bo utomlands i ända till 19 år menlig inverkan uppkommer påutan attupp
folkpensionen, under förutsättning i fråga förvärvsarbetaratt personen
under 30 här i landet.år

Även det sålunda kommer föreligga möjligheter vistasatt stora attom
utomlands långa tider folkpensionen reduceras, kan det naturligtvisutan att
uppkomma fall där människor, med dagens regler har tillrättsom
oavkortad folkpension, inte kommer få det framtiden.i Trotsatt att en
bosättningsregel vid folkpension i vissa fall kan få ekonomiska konsekven-

för den nämnda har vi inte funnit det möjligt föreslåattser nu gruppen
särskilda regler till förmån för dem. bl.a.Detta är följd de hinderen av

särbehandling olika EES-länders medborgare och i frågamot av om
bosättningsort EG-förordningen uppställer.som

Andra människor kan beröras negativt bosätt-grupper av som av en
ningsregel är missionärer och bistándsarbetare och deras familjemed-t.ex.
lemmar. Eftersom oftastde vistas många år utomlands kommer intede att
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kunna erhålla oreducerad pension vid återflyttningen till Sverige. Därtillen
kommer pensionerna i de länder där de varit yrkesverksamma i de allraatt
flesta fall sannolikt mycket låga ochär beräknade efter förhållandena där.
Vi finner därför anledning för dessa föreslå vissa Särregler,att grupper
vartill vi återkommer i avsnitt 6.3.

Även för utländska medborgare bosatta dei Sverige kanärsom
föreslagna bosättnings- och förvärvsreglema medföra folkpensionenatt
reduceras de inte varit bosatta eller förvärvsarbetat tillräckligt längeom
här i landet. Dessa har emellertid i fall intjänat pensions-mångapersoner
förmåner i sina hemländer. den dessa förmånerI mån exportabla enligtär
det andra landets lagstiftning eller enligt socialförsåkringskonventionnågon
eller till följd EG-ñrordningen 140871 uppkommer i princip ingaav
negativa effekter det föreslagna intjänande folkpensionmedsystemetav av

grundvalpå bosättning alternativt förvärvsarbete här i landet. övrigtIav
måste konstateras den beskrivna konsekvensen följdär detatt systemen av
för samordning bl.a. pensionsrättigheter EG-ñrordningenav som
innehåller och enligt vilket pensioner förvärvas i proportion till försäkring
eller bosättning i olika länder. framhållits effektSom är dennanyss en av
samordning det inte möjligt upprätthålla särskilda förär regleratt att ett
lands medborgare eller förbehålla pensionsñrmåner för demattegna som
är bosatta där. Särregler med avseende den behandlade kategorinpå nu
skulle därför mycket långtgående tillämpning i frågages en om
likabehandling och exporträtt skulle innebära mycket väsentligasom
kostnadsökningar för folkpensioneringen. Sådana ökade kostnader måste
finansieras. Mot bakgrund härav kan vi inte föreslå särregler förnågra en
viss eller vissa kategorier invandrat hit i sådan ålder deattpersoner som
inte har möjlighet förvärva till oavkortad folkpension grundvalrätt påatt

bosättning eller förvärvsarbete här under tillräckligt lång tid.av
Ett undantag finns dock. gäller flyktingar. Till dennaDet grupp

återkommer vi i avsnitt 6.4.

6.2 Våra huvudförslag i fråga folkpensionom

6.2.1 Bosättningsregeln

Bosättningsregelns utformningnärmare

En intjänanderegel för folkpension bör utformad pensionså attvara
intjänas under den försäkrades aktiva tid. Pensionsberedningen anknöt
därvid till vad gäller möjligheterna tillgodoräknas pensions-attsom
grundande inkomst för och föreslogATP därför bosättningstid skulleatt
kunna tillgodoföras under tiden fr.o.m. det då fyllerår någon 16 år t.o.m.

Ävendet år då han fyller vi64 år. de valda tidsgränsema lämpliga.anser
Mot bakgrund vad vi föreslår i fråga alternativ intjänanderegelav om en
för folkpension i förhållande till antalet med pensionspoäng förår ATP
framstår det dessutom angeläget ha förän attsom mer samma ramar
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tillgodoräknandetid vid bosättningsregeln det gäller beräkningennärsom
pensionsgrundande inkomst för ATP.av

det gäller fråganNär hur bosättningmånga års i landet skallsom
krävas för till oreducerad pensionrätt är den intjänandetid gäller inomsom
ATP 30 enligt uppfattning alltför kort.år vår tidsram vi valtDen ger- -
i sig ñr tillgodoräknande. framstår49 års Det emellertidutrymme som
rimligt begränsat antal bortovaro från börårs Sverige inte leda tillatt ett

folkpensionen därför reduceras. I likhet med pensionsberedningenatt anser
vi lämplig intjänandetid Härigenom40 år. har den pensionsbe-en vara
rättigade möjlighet vistas utanför Sverige under sammanlagt nio åratt utan

folkpensionen reduceras. Vi föreslår alltså det för till oreduce-rättatt att
rad folkpension skall krävas bosättningstid tillgodoräknats för minst 40att

denår. Om sammanlagda bosättningstiden i Sverige kortareär än 40 år,
bör folkpensionen reduceras med för140 varje fattas.år som

föreslagna beräkning folkpension relationDe reglerna i tillom av
bosåttningstiden här i landet under den aktiva delen livet börav som ovan

gälla villkor för svenska och utländska medborgare.påsagts samma
Dessutom bör krävas vissa ytterligare förutsättningar uppfyllda föräratt

folkpension skall utbetalas.att
sådan förutsättning vi föreslår liksom enligt de nuvarandeEn ärsom -

bestämmelserna i Sverige.i AFL den pensionsberättigade bosattäratt-
förslagGenom våra vi inte i möjlighet tillAFL öppna någonattavser ny

utbetalning utomlands svensk folkpension. En sak ärexport av annan- -
bestämmelser i förordning förmånerEGs 140871att export avom

kommer gälla i Sverige, vilket innebär medborgare ochsvenskaatt att
utländska medborgare omfattas förordningen kommer påattsom av
grundval denna eller rättare den lagstiftning grundvalpåsagtav som av-
EES-avtalet förordningengör tillämplig i sinaSverige kunna exportera-
folkpensionsñrmåner till länder inom SåvittEES-området. gäller länder
utanför detta område kommer dock till inte föreliggarätt export att av
folkpension beräknad enligt bosättningsregeln, såvida inte möjligheter
härtill skulle i socialförsäkringskonventionöppnas med land.något annat

För finns,närvarande vi beskrivit i 5 kap. 6 § AFLsom ovan, en
särskild dispensregel, kan svenska och utländska medborgare,som ge som
börjat uppbära folkpension här i landet, fortsatt till folkpensionrätt även

flyttningenflyttning från Sverige, utomlands betingadefter ärom aven
eller skulle framstå oskäligt dra in pensionen. Enligthâlsoskäl det attsom

härtill finnas i fortsättningen såvittmening bör motsvarighet ocksåvår en
uppburit i landet. Eftersom frifolkpension den berättigade härgäller som

grundval reglernafinnas inom EES-områdetkommerexporträtt att av
betydelse fördispensregelblir sådani EG-förordningen 140871, aven

tillämpningenVidutanför detta område.flyttar till länder avpersoner som
i dag.principerenligt uppfattning följasregeln bör vår somsamma

förlagstiftningen rättuppställas iytterligare förutsättning börEn som
Pensionsbe-Sverige.tids bosättning itill folkpension är viss minsta

Även tillförredningen föreslog kvalifikationstid rätthär år.treen om
Enligtför minst vårATP krävs pensionspoäng tillgodoräknats år.att tre

uppfattning kvaliñkationstid vid till-det lämpligt krävaär att samma
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lämpning bosättningsregeln. förslag i denna delVårt överensstämmerav
således med pensionsberedningens. viss kvaliñkationstid börKravet på
gälla för både svenska medborgare och utländska medborgare. för-I
hållande till medborgare i andra EES-länder omfattas EG-avsom
förordningen 140871 kommer dock, sedan lag förordningenden görsom
tillämplig i Sverige har i kraft, till följd sammanläggningsprincipenträtt av
i EG-förordningen även försäkringstider fullgjorts i andra EES-ländersom

medräknas för villkoret viss minsta tids skallbosättningatt att om
uppfyllas. sådana sammanläggning skall kunna ske krävs dock iFör att

fall bosättning i Sverige.årsvart ett
Beträffande frågan skall bosatt landet föreslårinärom en person anses

vi bosättningsregeln i princip bör anknyta till de iregler dag gälleratt som
i fråga bosättningsbegreppet inom socialförsäkringen. De bestämmelserom
i detta avseeende finns i i riksförsäkringsverkets föreskrifterAF L ochsom

1985 inskrivning och avregistreringRFF S 16 enligt lagen 1962381om
allmän försäkring, beskrivits i avsnitt bör i huvudsak6.1.2, alltsåom som

överföras till gälla också för beräkning bosättningstid enligt denatt av
föreslagna bosättningsregeln inom folkpensioneringen. folk-I övrigt bör
bokföringslagens bestämmelser för1991481 avgörande bosätt-vara
ningsfrågan, dvs. den folkbokförd i landet också bosatt här.ärsom anses
En ingående beskrivning vad gäller i fråga försäkrings-mera av som om
tillhörighet lämnas i bilaga överväganden och förslagB. Våra närmare om
tillgodoräknande bosättningstid redovisar vi i avsnitt 6.3.av

fråga hur bosättningI under del skall tillgodoräknas harårettom av
vi kräva bosättning i landet ñrövervägt under hela kalenderåretatt att
tillgodoräknande det skall få ske. den under sin aktiva tidåret Förav som
flyttar flera gånger mellan olika länder skulle emellertid sådan regelen
kunna till följd denne förlorade Med hänsyn till detmånga år.att
anförda har vi för föreslå bosättningstid skall räknasstannat att att
löpande, dvs. den försäkrade får tillgodoräkna sig tiden från det hanatt
bosätter sig här i landet till dess besättningen upphör. denOmatt
försäkrade varit bosatt i landet under olika perioder sitt aktiva liv, börav
de olika perioderna läggas vid beräkning den totala bosätt-samman av
ningstiden i landet. Den sammanlagda bosättningstiden bör därefter
nedsättas till antal helanärmaste år.

För vissa försäkrade föreslår vi särregler innebörd tidattgrupper av
under vilken de har varit bosatta i utlandet skall kunna tillgodoräknas dem

bosättningstid i Sverige. Våra överväganden och förslag i dettasom
hänseende redovisas i avsnitt 6.3 och 6.4.

Olika pensionsformåner

Ãlderspension

Såsom beskrivits enligtkommer våra förslag folkpension i formovan av
ålderspension liksom andra pensionsförmåner intjänasatt genom
bosättning i Sverige. Bosättningstid föreslås tillgodoräknas fr.0.m. det år
då den pensionsberättigade fyller 16 det då han fyllerår år 64 år.t.0.m.
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bosättningstid 40 år. Ompension krävstill oreduceradFör rätt omen
reduktionen ärvarvidpensionen,reducerasbosättningstiden är kortare

enlighetvidare ipension krävstillfattas. För rättñr varje140 år som
varithaförsäkrade måsteSverige.bosättning i Denvi föreslårmed vad

kvalifika-skall Dennañr pensionminst årbosatt här i landet utges.atttre
utländska medborgare.ochbåde svenskaföreslås gälla förtionstid

bosättningstidberättigadesdenalltsåprincip kommer detI att egenvara
storlek. Iålderspensionensföravgörandekommeri Sverige att varasom

behov göraföreliggerfunnit detemellertidfall har vi attnågra att av
andra makensdenmakeoch tillgodoräknaprincipfrån dennaavsteg en

bosättningstid.
ñreomedelbartmakeefterlevandemed förgäller till börjaDet att som

efterlevandepension.särskilduppburit helfyller 65månad då han ården
tillAFLi kap. 6 §enligt reglerna 8efterlevandepension utgårSärskild

övrigtiochålder även65 årsinte har uppnåttefterlevande make somsom
efterlevande-Särskildomställningspension.för tilluppfyller villkoren rätt

omställningspension upphört.tillför tid efter det rättenpension attutges
bereda sig inkomstmöjlighetefterlevandesvidare denkrävs attDet att

hälftenmed minstnedsattför honom ärlämpligtarbete ärett somgenom
kortvarig, beror påintefårnedsättningen,och antasatt varasom

jämñrligdärmedhälsa ellerskäl, nedsattarbetsmarknadsmässiga annan
efterlevandepen-särskildasyfte med dengrundläggandeomständighet. Ett

efterlevandesådanaförskyddsnätskall utgörasåledes densionen är ettatt
förvärvsarbeteförsörjningkan klara sinkvinnor inteochmän genomsom

eller sätt.på annat
beräknasefterlevandepensionenskalli det följandeEnligt förslagvåra

MedSverige.bosättningstid iden avlidnesgrundvaluteslutande på av
efterlevandepensionensärskildamed denoch till syftethärtillhänsyn

särskild efter-oreduceradhelfolkpension i formtillävensom att av
ålderspen-oreduceradhelbeloppmedlevandepension utgår somsamma

ledaefterlevandepension överhel särskilduppfattningbör enligt vårsion,
efterlevandepen-bosättningstidbaseradålderspension påtill somsammaen

maken. Det ärefterlevandeför denförmånligare attdet ärsionen, om
börefterlevandepensionsärskildtill heldet endast är rättenmärka somatt

bosättningstid.avlidnestill denkanhänsynmöjlighetdenna tasattge
efterlevandepensionsärskildpartiellbeträffandehärtillmotsvarighetNågon

inte.vi såledesföreslåromställningspensionfrågaeller i om
födda årärför kvinnorgälladockföreslåsregelmotsvarande somEn

enligt över-änkepensiontillberättigadeärochtidigareeller1944 som
ellerändring i AFL1988881till lagengångsbestämmelsema somom

enligtfolkpensioneringenfrånänkepensiontillberättigadevaritskulle ha
makenålder när65 årsuppnåtthadede inteövergångsreglernämnda om

ärålderspensionÄven erhållakunnabör alltsåkvinnordessa somavled.
kvinnorFörlandet.ibosättningstid härmakensavlidnegrundad på den

motsvarandevi inte någraföreslåreller1945födda årär senaresom
särregler.

Ålderspension denvanmdermånaddenfr.o.m.enligt AFLutgår
försäkrade kandenframställningEfterförsäkrade fyller 65 år. av
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ålderspension tidigare, dock tidigastutgå fr.o.m. den månad då han uppnår
60 års ålder. För-rida kanpensionsuttag begränsas till hälftenatt avse av
pensionen. Vid förtida ålderspension minskas pensionen meduttag av
0,5 för varje månad då pensionen har börjat tillutgå, återstårsom,
ingången den månad då den försäkrade fyller 65 Reduktionenår.av av
pensionen livsvarig.är Den försäkrade kan dock helst återkallanär som
sitt ålderspension.uttag av

Om pensionsberättigad gör förtida ålderspension inteuttagen som av
har varit bosatt i Sverige i 40 år vid den tidpunkt från vilken folkpension
skall börja utbetalas och således då inte berättigadär till oreducerad
pension, fråganuppstår hur skall förfara med de tillkommande åren.man

framgårSom vad kan den försäkrade tillgodoräknassagtsav ovan
bosättningstid det då han fyllerår innebär han i64 år. Dett.o.m. att
princip kan intjäna bosättningstid även under den tid då han uppbär
ålderspension. En fråga här uppkommer från vilken tidpunktärsom
hänsyn skall till de tillkommande bosättningsåren. Skall pensionentas
omrâknas år från förstår eller den pensionsberättigadenär 65uppnått års
ålder En fråga är den ökning pensionen blir följdannan om av som en av
de bosättningsår tillkommer efter det den berättigade börjatattsom
uppbära ålderspension skall reduceras med procenttal den delsamma som

pensionen ursprungligen alternativEn möjlighet denäruttogs. attav som
fyrtiondel pensionen tillkommer varje år reducerasav som som om
pensionen började vid denna tidpunkt.tas ut

Det berörda problemet förtidamed kvotdelad pension finnsuttagnu av
redan i dag på ATP-området i fråga den till folkpension irättsamt om
förhållande till antalet ATP-år svenska medborgare har vid bosättningsom
utomlands. Detsamma gäller enligt socialförsäkringskonventioner be-
träffande utländska medborgares till folkpensionrätt vid bosättning i
Sverige innan de uppfyller kvalifikationstidema enligt nuvarande 5 kap.
4 § AFL. Motsvarande problem uppstår även vid tillämpning denav av

föreslagna ATP-anknutna intjänanderegeln för folkpension. finnsDetoss
för närvarande inga lagregler anvisar hur skall förfara i desom man nu
aktuella situationema de tillämpande myndigheternas praxismen genom
har vissa riktlinjer utvecklats. Vi har inte funnit det frampåkallat läggaatt
några lagförslag reglerar dessa situationer de iävenutan attsom anser
fortsättningen bör lösas i praxis.

Enligt AF L utgår ålderspension och förtidspension olika beloppmed till
försäkrad make uppbär sådan pension och till försäkrad. Vidvars annan
tillämpning 40-årsregeln och även 30-årsregeln kan situationen för tvåav
makar bli den folkpensionen för dem tillsammans blir lägre ñränatt en
ensamstående eller gift make inte uppbär folkpension.en person vars
Denna situation kan uppkomma redan i dag i de fall dånämntssom ovan
folkpension utgår på grundval antalet år med ATP-poäng. Denav nu
gällande 5 kap. innehåller2 § AFL därför regel innebär att,en som om
det sammanlagda folkpensionsbeloppet för två makar skulle bli lägre detän
belopp skulle ha tillkommit makarna den andre inte hadesom en av om
varit pensionsberättigad, tillägg skillnaden skallett motsvarar utgessom
och fördelas mellan makarna i förhållande till deras pensioner. Vi föreslår
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motsvarande bestämmelse införs. kommer tillämpligDenatt atten nu vara
både pensionema beräknas enligt 40-årsregeln och beräknasnär när de
enligt 30-årsregeln liksom i den situationen den makens pensionatt ena
beräknas enligt 40-årsregeln denoch andra makens pension enligt 30-
årsregeln.

För omfattats förordning 140871 ochEGsen person avsom som
intjänat pensionsförmåner, förutom i Sverige, i eller fleraäven ett annat
andra EES-länder gäller förordningens bestämmelser beräkningatt om av
pensioner kommer tillämpliga. behörigaDen myndigheten i varjeatt vara
EES-land, lagstiftning den berättigade omfattats skall göravars av, en
beräkning den pension skall från landet i fråga medutgesav som
användande förordningens regler bl.a. prorata-beräkning. Hurav om
denna beräkning skall till beskrivit utñrliggå har vi i kapitel En4. mer
redogörelse härför lämnar avsnittvi i 6.7.

F örtidspension

bosättningsregel utformad detEn på sätt beskrivitssom ovan passar
mindre väl förtids- efterlevandepension.i fråga och I dessa fall måsteom
rimligen hänsyn kunna till tid efter det pensionsfallet haräventas att
inträffat. I fall skulle endast fåtal pensionsberättigade kunnaannat ett
erhålla oreducerad folkpensionsförmån. uppkommer hur reglerFråga dåen
skall utformas för hänsynstagande till sådan tid mellan pensionsfallet och
uppnådda 65 ålder.års

En möjlig lösning ha regler motsvarande den antagandepoängbe-är att
räkning gäller vid ATP, dvs. pensionsrâtt gottskrivs denattsom om
berättigade aktuellt försäkrad eller varit det under vissaär åren närmastav
före pensionsfallet. regler innebär emellertidDessa mycket förmånligen
beräkning och skulle i fall kunna leda till berättigademånga denatt
erhåller oreducerad förtidspension från Sverige samtidigt han haftsom
möjlighet intjäna betydande pensionsförmåner i land. Viatt ett annat anser
därför detta inte lämpligär någon utväg.att

En anledning härtill också vi ñrär nuvarande regleratt attmenar
antagandepoängberäkning inom huvudATP över kan ifrågasättas.taget
Dessa kan upphov inte bara till förmånligmycket beräkning och ige en

fall till och med situationerdubbla pensionsförmåner i andraextrema utan
dessutom till underñrsäkring förtidspensioner.och mycket låga Dessa
konsekvenser i internationella förhållanden har beskrivitsnärmare av
pensionsberedningen i betänkandet SOU Förtidspension och1989101
rörlig pensionsålder 257-269. Med hänsyn till sådana otillfredsställan-s.
de effekter nuvarande metoder för antagandepoängberäkning kundeav
enligt mening ändring dessa ñrvår övervägas gällande regleren av nu
ATP, till i enlighet med vad vi i följandedet kommerLex. ett system att
föreslå beträffande folkpension enligt bosättningsregeln. framläggaAtt
förslag med sådan inriktning faller emellertid utanför viuppdrag, ochvårt
inskränker därför till här peka på de problem kan uppstå. Iattoss som
avsnitt 6.7 kommer vi dock ytterligare beröra frågeställningen vidnågotatt
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den redovisning vi där lämnar regelsystem ñrEGssom om samman-
träffande pensioner.av

det tillgodoräknandeNär gäller framtida bosättningstid för folk-av
pension i form förtidspension och efterlevandepension föreslogav
pensionsberedningen lösning bygger de principer för dessapåen som som
förmåner gäller i Norge. Den innebär bosättningstid får medräknasatt som

hela eller delar tiden frånäven pensionsfallet det då denårt.o.m.av
försäkrade fyller den avlidne skulle fyllaresp. 64 år. Som villkor för en
sådan beräkning föreslog pensionsberedningen det skulle krävas denatt att
försäkrade den avlidne hade varit i Sverigeresp. bosatt under tiden som
minst 45 tiden fr.o.m. det då den försäkrade fylldeår 16 årmotsvarar av
till pensionsfallet. den faktiska bosättningstiden fr.o.m.Om det då denår
försäkrade fyllde 16 till pensionsfallet mindre 45 den teoretisktår är än av
möjliga bosättningstiden under ifrågavarande tidsperiod, borde en pro-
portionellt beräknad del den framtida försäkringstiden tillgodoräknas.av

Danmark liknandeI gäller regler vid beräkning förtidspension. Enligtav
dessa regler oreducerad förtidspension under förutsättningutges att
bosättningstideni Danmark minst 45 frånutgör åren fyllda 15 tillårav

Ärden tidpunkt från vilken pension denna förutsättning inteutges.
uppfylld, fastställs pensionen till vad förhållandet mellanmotsvararsom
den faktiska bosättningstiden och 45 tiden från fyllda 15 till denårav
tidpunkt från vilken pension utges.

Såväl det norska det danska bygger intjänandetidenpåsystemet attsom
vid pension är omkring 50 och det för till oreducerad pensionår råttatt
krävs bosättningstid trygdetid minst 40 år, vilket alltså utgören resp. om
45 hela intjänandetiden. bakgrundDet är härav det endastmotav som
krävs bosättningstiden trygdetiden till 45 tiden frånuppgåratt resp. av
fyllda 15 till pensionsfallet till16 år för rått oreducerad pensionattresp.
skall föreligga.

Enligt uppfattningvår utgör såväl det danska pensionsbe-systemet som
redningens förslag alltsåsom utformats med det norska systemet som
förebild lämpliga lösningar på problemet med tillgodoråknande antagenav
framtida bosättningstid vid förtids- efterlevandepension.och Det danska

enklare beräkningenvid själva pensionen detänsystemet synes vara av
andra har den nackdelen pensionen inte bestämssystemet attmen
grundval visst antal tillgodoräknade bosättningsårett utanav som en
kvotdel oreducerad pension. innebärDetta nämnaren med denattav en
danska lösningen kan i princip vilket tal helst till medan40,uppta som upp
nämnaren med pensionsberedningens förslag alltid utgör 40.

Med hänsyn till det sist nämnda har vi för den lösningstannat som
pensionsberedningen föreslog. förslagVåra överensstämmer således i
princip med pensionsberedningens. Eftersom tidpunkten ñr pensionsfallet,
dvs. den tidpunkt då arbetsförmågan varaktigt blev nedsatt med minst
hälften, i praktiken emellertid många gånger inte kan fastställas till visst
datum endast bestämmas till visst bör detår bosättningstidenutan vara
fr.o.m. det år då den försäkrade fyllde 16 år före det dååret årt.o.m.
pensionsfallet inträffade hur del framtidaavgör den bosätt-storsom av
ningstiden får beaktas vid pensionens bestämmande. På motsvarandesom

if;
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bosättningstid fr.0.m.bör framtida beräknas året försätt antagen
pensionsfallet.

Enligt förslag skall sålunda förtidspension beräknas grundvalvåra på av
den tid den berättigade varit bosatt i Sverige året före det dåårt.o.m.

bosättningstid skall också ligga tillpensionsfallet inträffade. Denna gnmd
vid bestämmandet hur del tiden efter pensionsfallet skall fåstorav av som
tillgodoräknas bosättningstid. detta avseende föreslår vi denI att,som om
tid den pensionsberättigade faktiskt varit bosatt i Sverige fr.0.m. det år han
fyllde före pensionsfallet till 45 hela16 år uppgår dennaårett.o.m. av
tidsperiod, han får bosättningstid tillgodoräknas, förutom den faktiskasom
bosättningstiden före pensionsfallet, hela tiden fr.0.m. detåret ävent.o.m.

då pensionsfallet inträffade det då han fyllerår år 64 år. Omt.o.m.
däremot den faktiska bosättningstiden fr.0.m. det då den berättigadeår
fyllde före pensionsfallet mindre 45 den16 år året är änt.o.m. av
teoretiskt möjliga, tillgodoräknas han proportionellt beräknad del denen av
framtida bosättningstiden, varvid proportionerin sker med utgångspunktgen

faktisk bosättningstidfrån det endast krävs 45 den teoretisktatt en om av
möjliga bosättningstiden för hela den framtida bosättningstiden skallatt
tillgodoräknas.

exempel kan illustrera det sagda. Pensionsfallet inträffar det dåEtt år
försäkrade fyller har varit bosatt i Sverige i sammanlagtden 36 år. Han

fr.0.m. det då han fyllde faktiska bosättningstiden här12 år år 16 år. Den
i landet således 1220 den teoretiskt möjliga tiden fr.0.m. detutgör årav
då han fyllde före pensionsfallet. tillgodoräknande16 år året Fört.o.m.

hela den framtida bosättningstiden krävs han varit bosatt i Sverigeattav
45 eller 1620 tiden fr.0.m. det han fyllde före16 år åretatt t.o.m.av
pensionsfallet. försäkrade får därför tillgodoräknas bara 12 16 ellerDen

framtida bosättningstiden. Tiden fr.0.m. för pensionsfallet34 den åretav
34 21,75 tillgodoräknas29 år. 29 år är år. Han64-årsåret utgört.o.m. av

alltså dessa 21,75 tillsammans med de då han faktiskt bott iår 12 år
pensionsfallet, 33,75 eller avrundat nedåtSverige före dvs. sammanlagt 33

Folkpensionen således för honom 3340 oavkortad pension.år. utgör av en
emellertid inte helt underlätta admini-Exemplet är adekvat. För att

strationen föreslår vi nämligen beräkningen framtida bosättningstidatt av
skall inte utgångspunkt från och inte heller från dagar,göras, med hela år

grundval hela månader, varvid avrundning bör nedåtpå görasutan av en
till antal hela månader. Sedan avrundas den kvotdel varmednärmaste
folkpension skall med tillämpning huvudregeln till närmaste lägreutges av
antal hela år.

princip framtida försäkringstid iMed tillgodoräknandeen avom
enlighet med vad vi utvecklat uppkommer frågan det i likhet mednu om -

aktuellvad somi princip för skall uppställas krav ellergäller ATP páett-
aktuell anknytning till vid pensionsfallet förnågot sd Sverige rättnär att

räkna framtida bosättningstid skall föreligga. frågaDenna äratt antagen
intresse tid i Sverigebl.a. för den bott sammanhängandeav som en men

land fåtal och underlämnat landet för arbeta i åratt ett annat ettsom som
heltdenna tid drabbas sjukdom eller olyckshändelse gör honomsomav en

eller delvis förvärvsoñnnögen. också betydelseFrågan har person,om en
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under tidigare period varit bosatt i Sverige och därefter lämnatsom en
landet, inflyttarpå till Sverige och under vistelsen utomlands drabbatsnytt

sjukdom eller skada till följd därav uppbär förtidspension frånsamtav en
land, vilken pension är beräknad med beaktandeett även framtidaannat av

försäkringstid.
EG-domstolen ihar dom den 9 december 1982 mål 7682, Malñta-en

no-fallet uttalat arbetstagare har uppfyllt den kvalifikationstidatt, om en
för tillrätt förmån gäller enligt medlemsstats lagstiftning, denen som en
behöriga institutionen inte fär honomvägra ñrmånen på den grunden att
lagstiftningen innehåller villkor gör rätten till förmånen beroendeett som

arbetstagaren är försäkrad i den medlemsstaten vid tidpunkten förattav
pensionsfallet. förordningenI 140871 har därefter förordninggenom
200183 intagits bestämmelse i artikel 45.7 innebörd att, etten ny av om
medlemslands lagstiftning krav aktuellpå försäkring vidupptar ett
tidpunkten för pensionsfallet och dessutom ställer krav i fråga om
försäkringsperiodens längd för rätt till ñrmåner, varje anställd eller
egenföretagare inte längre omfattas det landets lagstiftning skallsom av

fortfarande omfattad därav, han vid tidpunkten föranses vara om
försäkringsfallet täcks eller kan ställa krav enligt medlemsstatsav en annan
lagstiftning.

Mot bakgrund härav framstår tydligt krav bosättning ipåatt ettsom
Sverige vid pensionsfallet för framtida bosättningstid skall tillgodoräk-att

inte kan upprätthållas i förhållande till de omfattasnas personer som av
EG-förordningen. sådantEtt krav skulle då få verkan enbart med avseende
på inte omfattas förordningen. mindreDetta vipersoner som av anser vara

Ävenlämpligt. socialförsäkringsmässiga hänsyn talar lösningmot en av
diskuterad innebörd. Det bör därför enligt vår mening huvudöver taget
inte uppställas sådant krav i lagstiftningen.ett

Däremot bör den allmänna förutsättningen för pension grundvalpåatt
bosättningstiden här i landet skall nämligen försäkradedenutges,av att

eller, i fråga efterlevandepension, den efterlevande bosatt här, gällaärom
även för de aktuella förmånerna. Någon till utbetalningrättnu av
folkpension i form förtidspension utomlands skall alltså enligt AFL inteav
föreligga detnär gäller pension grundval bosättningstid. Liksomav
beträffande ålderspension kommer dock lagen tillämpning EG-om av
förordningen 140871 öppna vissa, rätt omfattande möjligheter tillatt

sådan pension.export av
EG-förordningens bestämmelser kommer tillämpliga också näratt vara

det gäller beräkningen förtidspension för omfattatsav en person som av
förordningen och varit försäkrad är pensionsförmåner såväl i Sverigesom

i EES-land. De svenska försäkringskassoma skall alltsåannat tillämpasom
förordningens regler bl.a. prorata-beräkning vid bestämmande denom av
pension skall från Sverige. Resultatet sådanutges beräkning kansom av en
komma bli den berättigade erhålleratt högre pension frånatt Sverigeen
än enbart reglerna i AFL hade tillämpats jfr avsnitt och4.2 6.7.om

Enligt förslagvåra skall vid beräkning förtidspension enligt AFLav
hänsyn till viss del ellertas hela den framtida bosättningstiden.antagnaav
Det kan inträffa berättigadär till förtidspensionatt enligten person, som
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har omfattats lands lagstifining enligtAFL, också och atten armaav
denna förtidspensionens storlek med tillämpning liknandeberäknas av
regler de föreslagna. fallet med lagstiftningen iSå är t.ex.som av oss
Norge. Detta kan innebära den berättigade erhåller oreduceradetvåatt
eller oreducerade förtidspensioner.nästan

undvika innehåller förslaget till nordiskFör sådant resultatatt ett en ny
konvention, särskild bestämmelse enligtvi beskrivit i avsnitt 2.3.2,som en
vilken deldet, i situation denna, skall hänsyn till enbarttasen en avsom
den framtida bosättningstiden vid beräkningen i varje land. delDenna

bosättningstider vidbestäms på grundval de faktiska beaktasav som
pensionsberäkningen efter förhållandet mellan sidan den faktiskaå ena
bosättningstiden i landet och andra sidan den samlade faktiska bosätt-å
ningstiden i alla länder. bestämmelse skall ha motsvarandeDenna
tillämpning vid beräkning grundpension från nordiskt land denettav om
berättigade har till pension också från EES-land utanför Nordenrätt ett
och denna pension beräknas grundval antagande försäkrings-på ettav om
perioder skulle ha fullgjorts pensionsfallet inte hade inträffat. Densom om
skall i omfattas ISO-förordningenäven gälla fråga om personer som av
140871. Med hänsyn till detta generella tillämpningsområde för den
nordiska konventionen har vi inte funnit det påkallat lägga fram förslagatt
till lagregel i Ytterligare denågon motsvarande AFL. skäl härtill är be-
gñnsningar EG-förordningen uppställer för sådana lagbestämmelsersom
och det förhållandet utgångspunkt ñr den regleringen där är attatt en nya
fall detta slag bör lösas just konventioner mellan medlemsländer-av genom

se avsnitt 6.7.4.na
För den situationen pensionsfallet inträffar under det då denåratt

försäkrade fyller kan med den lösning vi förordat beträffande16 år
beräkning bosättningstid faktisknågon bosättningstid inte tillgodoräk-av

eftersom bosättningstid räknas fr.o.m. fylldedet då den försäkradeårnas,
16 år före pensionsfallet. heller föreligger därföråret Intet.o.m.
förutsättningar beräkna framtida bosättningstid. Särskildanågonatt antagen
regler erfordras med hänsyn härtill för finnerfall detta slag. Vi detav
mindre lämplig lösning på problemet välja uppställa krav påatt attsom en
bosättning under 45 tiden från det den försäkradeingången år dåav av
fyller tillår den tidpunkt under då pensionsfallet inträffar ñr16 årsamma

rätt skall föreligga framtida bosättningstid tillgodoräknad ochfåatt att att
vid kortare bosättningstid proportionellt beräknad pension. Förutge en
dessa fall föreslår vi i helastället den försäkrade skall få tillgodoräknasatt

framtidaden bosättningstiden således bli berättigad till oreduceradoch en
pension under förutsättning varit bosatt här i landet hela tidenhanatt
fr.o.m. ingången det fyllde tidpunkten förår då han 16 år t.o.m.av

Ärpensionsfallet. uppfylld ingen pensiondenna förutsättning inte utges
alls.

Vi medvetna förslag till problem vid denär detta kan upphovattom ge
praktiska tillämpningen, svårighetereftersom det ibland kan uppkomma att
fastställa den exakta tidpunkten pensionsfalletför på dagen när. Dessa
svårigheter bör dock inte överdrivas. situationer då till förtids-I rätten
pension grundas pensionsfall just under torde grunden ipå lö-årsåretett
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fallmånga olyckshändelse eller liknande, varför pensionsfallstid-vara en
punkten låter sig fastställa några egentliga problem. Härtill kommerutan

vi vid våra överväganden inte kunnat finna någon tillämpbaratt alternativ
lösning. Och, vi påpekat krävs särskild regel för fallsom ovan, en av nu
aktuellt slag.

För de har till förtidspensionrätt grundvalpåpersoner som av
pensionsfall intráfaz före det dåår de fyllde 16 år finns med de reglersom
vi föreslagit inte heller möjlighet intjäna pensionsrättnågon föreatt

Ävenpensionsfallet. för dessa därförmåste väljaspersoner en annan
lösning vadän följer de föreslagna huvudreglerna.som av

intresse iAv detta sammanhang framgårär, redovisningen isom av
avsnitt dessa4.2, med den gällande utformningenatt denpersoner nu av
skyddade personkretsen enligt EG-förordningen inte torde omfattas av
förordningen såvitt gäller pensioner, de inte är eller har varit för-om
värvsverksamma. Däremot kan de täckta förordningen i andravara av
hänseenden, såsom i fråga familjeförmåner, och där ha frånom en en

avledd till förmåner.rätt innebärDetta EG-förordningensattannan person
principer likabehandling andra länders medborgare med detom av egna
landets medborgare, sammanläggning försäkringsperioder full gjortsav som
i olika länder och förmånemas exportabilitet inte torde gälla i fråga om

tillrätten pension i situationer då pensionsfallet inträffat före fyllda 16 år.
Eftersom de regler gäller övriga pensionsförmåner utformasmåstesom

med beaktande principerna bakom EG-förordningen och då det kanav vara
fördel principerna för folkpensioneringen är enhetliga, torde deten om

emellertid lämpligt ha liknande regler för den blir arbetsoför-attvara som
mögen i år för den blir det Till detta kommer attunga som som senare.
det inom nyligenEG framlagts förslag utvidga förordningensett attom
tillämpningsområde på så sätt den försäkradär enligt med-att som en
lemsstats lagstiftning också skall omfattas förordningen.av

I detta sammanhang kan enligtnämnas dansk ñreliggerrätt tillråttatt
förtidspension från ålder18 års medan bosättningstid tillgodoräknas från
fyllda 15 år. Pâ detta sätt undviker behov särskilda regler detnärman av
gäller möjligheten till tillgodoräknande framtida försäkringstid för demav

blivit arbetsofönnögna vid tidig ålder.som
Det sagda aktualiserar frågan höjning den nedre åldersgränsenom av

för till förtidspensionrätt från till16 exempelvis 18 års ålder och en
samtidig höjning den åldersgränsenövre för tillrätt Vårdbidrag från 16av
till 18 år. Detta skulle sätt i Danmark lösa problemet medsamma som
beräkning framtida försäkringstid för den aktuella sådanEnav nu gruppen.
höjning åldersgränsen för rätt till förtidspension får emellertidav
långtgående följder i andra hänseenden och konsekvenser inom andra delar

socialförsäkringsområdet, vilka konsekvenser det skulle föra för långtav
övervägandenutreda i detta sammanhang. iatt den riktningen måste

dessutom ligga utanför för vårt uppdrag.anses ramen
Med utgångspunkt från den nuvarande åldersgränsen för tillrätt förtids-

pension har vi övervägt olika lösningar på problemet hur framtida för-
säkringstid skall beaktas för de har rätt till förtidspension påpersoner som
grundval pensionsfall inträffat före ingången det då de fylldeårav som av
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till oreduce-berördadärvid alla de rättmöjlig lösning är16 år. En att ge
leda tillför inteemellertidsådan regel måsterad ñrtidspension. En att

i Sverige.bosättningmed krav viss tidsförenas påorimliga konsekvenser
lång. Vidrelativtkvaliñkationstid dessutommåsteDenna en senarevara

140871EG-förordningenenligtden skyddade personkretsenutvidgning av
ändras förvidare reglernaomfatta de berörda måstetill att personernanu

försäkringsti-sammanläggningförordningens bestämmelserinteatt avom
ekonomiskaoacceptablaskall leda tillförmånerder och export av

för Sveriges del.åtaganden
bosättningstidberäkningengrunda påtänkbar lösning ärEn att enannan

delavgörande för hurdenföre ålder och låtaligger 16 års storvarasom
tillskall få tillgodoräknas. Den närmastbosättningstidframtida somav

försäkrade skall hakanske kräva denliggande lösningenhands är att att
ñr hantill fyllda 16 årtiden från födelsenvarit bosatt i Sverige 45 attav

bli berättigadoch såledesframtida bosättningstidskall tillgodoräknas all
skullekortare,Vid bosåttningstid äroreducerad förtidspension.till somen

denregel sådanpensionen. Enproportionell reduceringdet ske nuaven
Redanhär i landet.långtgående krav bosättningskisserade innebär påett

reduceringskulle leda tillvistelsetid utanför Sverige årtre avenomen
dennaVi finner därförtill 65 ålder.pension sedan skall utgå årsden som

tilltalande.lösning mindre
bosättningsförhållandenförsäkradeslåta denVi har även övervägt att

avgörande för rättenålder,från till 16 årsvid viss ålder, 13t.ex. varaen
antingenbosättninguppställs villkorförtidspension dettill på så sätt att om

fall 4Sunder itill pension ellerangivna tiden för råttunder hela den vart
den faktiskareducerasfallet pensionentiden, varvid i det omsenareav

45. Nackdelenmindreaktuella perioden änbosåttningstiden under den är
bosättningsförhållandena underdettamed regler utformade på sätt är att

förtidspensionförperiod i livet blir avgörande någonviss kortare omen
frånbosatt i Sverigevarithuvud kommer Denöver taget att utges. som

berättigad tillskulle således intetill exempelvis ålderfödelsen 12 års vara
alls.förtidspensionnågon

svårigheterdet förenat medöverväganden ärframgår våraSom attav
bosättningstid vidñr tillgodoräknandefinna lämpligt regelsystemett av

då deninträffat före det årdå pensionsfalletförtidspension de situationer
tilloch med hänsyngrund häravberättigade fyllde På16 år. att ut-

ändring-de föreslagnabedrivas skyndsamt förredningsarbetet har måst att
samtidigt EES-i kraftpensionslagstiftningen skall kunna trädai somarna

föreslåförsöka någravi frånavtalet börjar gälla, har avstått attatt nu
gäller denuvarande regler vadi förhållande tillgenomgripande ändringar
arbetso-förtidspension förför tillallmänna förutsättningarna rätt unga

framhållitseftersom,har varit möjligtförmögna Detta sompersoner.
torde gälla för140871 intei förordningbestämmelserna EGs nuovan,

denna persongrupp.
i 5 kap. § ochnuvarande reglerna 1i huvudsak motsvarande deRegler

utländsksåvitt gällerbosatt i Sverige och,b den är4 § AF L som ger som
förtidspension skalltilluppfyller viss kvalifikationstid rättmedborgare,

innebärfortsättningen.gälla i Detsåledes enligt förslag ävenvårt att
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svenska medborgare är bosatta här i landet alltid tillgodoräknassom
bosättningstid fr.o.m. det då de fylldeår 16 detår år då de fyllert.o.m.
64 år. Motsvarande föreslås gälla för utländska medborgare är bosattasom
i Sverige sedan minst fem år. I fråga såväl svenska utländskaom som
medborgare föreslås den ändringen i förhållande till nuvarande regler att,
för det fall den pensionsberättigade varit bosattatt utomlands efter fyllda
16 tidenår, för besättningen i utlandet inte skall tillgodoräknas som
bosättningstid i Sverige. förDen utländska medborgare i dag gällande
alternativa möjligheten kvalificera sig för förtidspension haatt attgenom
varit normalt arbetsför oavbrutet under minst år under bosättningstidenett
har ingen praktisk betydelse i fråga den aktuella personkategorin,om nu
varför vi inte föreslår någon motsvarighet till denna bestämmelse.

Med hänsyn till de nackdelar är förenade med det sålundasom
redovisade förslaget och till planerade ändringar i EG-förordningen
140871, får förslaget provisorium, och det bör enligtett vårses som
mening i sammanhang företas förnyadeett och ingåendesenare mer
överväganden i syfte finna definitiv lösning.att en mer

Förtidspension kan enligt 7 kap. 2 § beviljasAFL i form halvav
förtidspension, tredjedelartvå hel förtidspension eller hel förtidspensionav
beroende på graden nedsättningen arbetsförmågan. denFörav av som
beviljats halv förtidspension eller två tredjedelar hel förtidspension ochav

sedan får sin arbetsförmåga ytterligare nedsatt så han blirsom att
berättigad till två tredjedelar hel förtidspension eller hel förtidspensionav
uppkommer frågan den ökade förtidspensionen skall grundas påom samma
bosättningstid den tidigare pensionen eller beräkningsom om en ny av
faktisk och framtida bosättningstid bör göras med utgångspunkt från att
pensionsfallet skall ha inträffat vid tidpunkten för försämringenanses av
arbetsförmågan. Vi finner det rimligt den pensionsberättigade i denatt nu
aktuella situationen bör få förtidspensionen beräknad med hänsyn tagen
även till bosättningstiden efter det förra pensionsfallet. Vi förslår således

vid sådan försämring arbetsförmåganatt föranleder ändringen av som en
i den kvotdel varmed förtidspension bör pensionsfallutges ett nytt anses
ha inträffat och beräkning bosättningstid göras.en ny av

EG-förordningen 140871 innehåller i artikel 41 regler för den nu
behandlade situationen kan inverka på storleken den förtidspensionsom av

skall enligt svensk lagstiftning.utges Om erhållersom en person, som
invaliditetsfönnåner enligt endast medlemsstats lagstiftning, fåren
arbetsförmågan ytterligare försämrad och har omfattats ellerett annatav
flera andra medlemsstaters lagstiftningar under den tid han uppburit
förmånen, skall varje medlemsstat lagstiftning han omfattats medvars av,
beaktandet nedsättningen arbetsförmågan, invaliditetsförmånerutgeav av
enligt de regler enligt förordningen gäller i fråga ålderspensionersom om
och efterlevandepensioner till Om därvid det totala beloppet devuxna. av
invaliditetsförrnåner år berättigad till från olika med-som personen
lemsstater lägreär än det belopp han erhöll från medlemsstaten före
försämringen arbetsförmågan, har han rätt erhålla tilläggatt ettav som

skillnaden mellan de beloppentvå frånmotsvarar sistnämnda medlemsstat.
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nämndaDe bestämmelserna i EG-förordningen torde kunna blinu
tillämpliga i vissa fall beräkningdå bosättningstid sker viden ny av
försämring arbetsförmågan. Huruvida tillägg skall kommer dåett utgesav

bli beroende utfallet den beräkningen bosättningstid ochatt av av nya av
beloppet de förmåner från de andra EES-länderutgårav som som

varit försäkrad i under tiden han uppburit svensk förtidspension.personen
Förhållandet kan emellertid detäven dvs. den ärmotsatta,vara som

berättigad till hel eller tredjedelar förtidspensiontvå hel kan få arbets-av
förmågan förbättrad i sådan han därefter har tillmån rätt endast tvåatt
tredjedelar hel förtidspension eller halv förtidspension. I dessaav
situationer bör enligt fortfarandedet mening frågavår anses vara om

pensionsfall tidigare. Någon beräkning bosättningstidsamma som ny av
skall således inte pensionen kommergöras, efter ändringenävenutan av
den kvotdel varmed förtidspension grundas antalpåutges att samma
fyrtiondelar tidigare. En lösning skulle kunna motverka densom annan
berättigades intresse arbeta eftersombörja pensionen vidattav en ny
beräkning bosättningstid skulle kunna komma grundas kortarepåattav en
bosättningstid tidigare.än

Vid ansökan förtidspension skall enligt kungörelsen 1962394 medom
vissa bestämmelser rörande ansökan pension enligt lagen allmänom om
ñrsäkring, läkarintyg den försäkrades hälsotillstånd in. Omm.m. om ges
förtidspension har dragits in eller minskats grund försäkradepå denattav
har börjat ñrvärvsarbeta, kan han arbetet upphöratt senare om genom- -

förenklat ansökningsförfarande och läkarintyg behöverett utan att nytt
företes återfå pensionen, förutsatt ansökningen inom fem frångörs åratt
den tidpunkt då pensionen eller minskades.drogs in krävsDessutom att
ansökningen pension högst motsvarande grad och beräknad påavser av
grundval pensionspoängtal gällde för den pension denav samma som som
ñrsäkrade vid tidpunktenuppbar för indragningen eller minskningen. Det

sig i dessa fall vilande förtidspension.rör Syftet härmed ärsorts attom en
stimulera till arbetsförsök led i rehabiliteringen och denett attsom
försäkrade inte skall riskera försörjning försöketstå måsteatt utan om
avbrytas. hänsyn sålunda syftetMed till med vilande förtidspension bör i
dessa situationer pensionsfall inte föreligga förtids-något närnytt anses
pension börjar Förtidspensionenåter skall således då grundas påutges.

antal fyrtiondelar före indragningen eller minskningen. Någrasamma som
lagregler ñr denna situation krävs inte, frågan kan lösasutan genom
bestämmelser i den nämnda kungörelsen.ovan

Fr.o.m. den månad då den pensionsberättigade fyller 65 år ersätts
förtidspension ålderspension. Vid med intjänandeett systemav av
folkpension grundval bosättning i landet fråganpå uppstårav om
ålderspensionen i denna situation alltid skall beräknas efter antalsamma
fyrtiondelar förtidspensionen. Ett alternativ skulle kunna denattsom vara
pensionsberättigade får möjlighet förbättra pensionenatt genom
bosättning i Sverige efter pensionsfallet. Sådana tillkommande bosättnings-
år skulle då kunna beaktas antingen först vid övergången till ålderspension
eller dessutom också det succesivpå sättet omräkning frångörs åratt en

den löpande förtidspensionen.år av
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uppbär förtidspension inte intjänarregel enligt vilken denEn som
effekter förålderspension kan få negativa denbosättningstid för som

tidsoch efter mycket kort vistelseinflyttar till Sverige i årunga som en
förtidspension ellerblir arbetsoförmögen beviljashär i landet samt utan

sedan bor kvar härframtida bosättningsårmed enbart antagna men som
alltid förväntas hasådan kan inte hellertills han fyller 65 Enår. person

undvika mindrepensionsförmån från land. Förrätt till större annat atten
situation denna bör därföritillfredsställande konsekvenser somen

förtidspension dessförinnan ochålderspension till den erhållitäven som
förhållande till antalet65 ålder iuppburit sådan pension till års utges

då han fyllerfaktiska bosättningsår det år 64 år.t.o.m.
dvs. förtids-Förhållandet kan emellertid detäven attmotsatta,vara

framtida bosåttningstidunder hänsynstagande till ärpensionen beräknad
ålderspension.faktiska bosättningsår beräknadhögre grundvalän på aven

och denpensionsfallet inträffat i relativt årkan bli falletDetta ungaom
pensionsfallet undervarit i Sverige fram tillpensionsberättigade bosatt men

i utlandet.tiden därefter fram till 65 ålder bosatthela eller delar års årav
sig stötande denuppburit hel förtidspension kan detFör den te omsom

ålderspension.utgående pensionen skulle minskas därför den ersättsatt av
före den månadbakgrund härav föreslår vi den omedelbartMot att som

efterförtidspension får ålderspensionfyller 65 erhållit heldå han år
fördet förmånligareantal fyrtiondelar ñrtidspensionen, äromsamma som

honom.
föreslåinte anledningfinns enligt uppfattningDet vår motsvaran-att en

förtidspension eller tvåuppburit endast halvde regel för den som
ålderspensionkategorier börförtidspension. dessatredjedelar hel Förav

bosättnings-faktiskgrundvalalltså alltid beräknas enligt huvudregeln på av
tid mellan och ålder.16 64 års

Efterlevandepension

detövervågandenadet gäller efterlevandepension komplicerasNär attav
pensionsberättigade.denden försäkrade ärâr änen annan person som

i Sverigedet skall den avlidne har varit bosatt förFrågan är krävas attom
efterlevandepension föreligga eller det tillräckligttill skall ärrättatt om

fråga blir aktuellden efterlevande bosatt här. En vidâratt annan som
pensionen skall beräknasefterlevandepension till make är på grundvalom

bosättningstid i landet eller den efter-enbart den avlidnes här omav
levandes bosättningstid alternativt skall kunna beaktas.

efterlevandepensionEnligt de nuvarande reglerna i 5 kap. AFL kan
varitden avlidne aldrig har bosatt itill make eller barn ävenutges om

svenska medborgareSverige. Efterlevande make eller barn är ochsom
efterlevandepensionsåledes berättigade till frånbosatta här i landet år

fråga efterlevandepension till make eller barnfolkpensioneringen. I om
gällermedborgare bosatta här sådaninte är svenska är attmen somsom

bosattefterlevande maken barnet här ipension den resp. ärutges om
fem månader och den efterlevande makenlandet sedan minst resp.år sex

barnet bosatt här vid dödsfallet.resp. var
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gällande reglerna efterlevandepensionDe uttryck för detär ettnu om
hitintills rådande folkpensionensynsättet skall ekonomiskutgöraatt en
grundtrygghet ñr är bosatta här i landet. Med ett systempersoner som

innebär till folkpension förvärvas bosättningrätt i Sverigeattsom genom
kan sådant synsätt inte längre upprätthållas i mån tidigareett samma som

skulledetta leda till oacceptabla och mycket kostnadskrävandeutan att
pensionsåtaganden i internationella förhållanden. följdDetta är deten av
väsentligt ökade för till folkpensionrätt EG-utrymmet export av som
förordningen 140871 innefattar.

Med där folkpension intjänas bosättning i landet fallerett system genom
det sig naturligt renodlat hittills betrakta efterlevandepensionenänatt mera

från den avlidne härledd Det innebär grundlägganderätt. attsom en en
förutsättning för pension skall bör den avlidne har varitatt utges attvara
bosatt i Sverige tid och därigenom intjänat till pensionnågon rätt här.
Vidare bör här, liksom för övriga folkpensionsförmåner, krävas deatt som

berättigade till efterlevandeförmåner,är dvs. efterlevande make eller barn,
bosatta här i landet förär pension huvud skallöver påatt taget utges

grundval reglerna i AFL. sådan pension i viss utsträckningAtt ändåav
kan komma utbetalas till utomlands bosatta blir följd, inte AFLatt en av

regler i lagen tillämpning EG-förordningen 140871 ellerutan av om av
i socialförsäkringskonventioner.

konsekvent genomförandeEtt principen efterlevandepensionen ärattav
från den avlidne härledd innebär det endast dennesrätt är bosätt-atten

ningstid beaktas vid pensionens bestämmande. således inteHänsyn tassom
tillalls den efterlevandes tid i Sverige.

Enligt uppfattning bör efterlevandepensionenvår utformas denså att
bestäms uteslutande grundval den tidpå den avlidne varit bosatt iav
Sverige. sådanEn regel kan möjligen sig mindre tillfredsställande förte
det fall svenskt barn bott hela sitt liv i Sverige mistert.ex. att ett som en
förälder aldrig bott här. Barnet skulle med förslag i dennavårtsom
situation inte berättigat till svensk efterlevandepension. Konsekvenser-vara

mildras dock barnet i det fallettänkta sannolikt skulleattna av vara
berättigat till pension från det land där föräldern varit bosatt eller
förvärvsverksam, i fall det frågaär land inom EES-vart ettom om
området.

En regel enligt vilken endast avlidnesden bosättningstid ligger till grund
för efterlevandepensionen bestämmande också bästöverensstämmer med
principerna i förordningEGs 140871. Vid den prorata-berälcning av
pensionen enligt förordningen skall beträffande efterlevandepen-görassom
sion till efterlevande ñr det fall den avlidne har omfattatsattvuxna av
lagstiftningeni än EES-land, således de försäkringsperiodermåsteettmer

beaktas flera medlemsländer inom ha fullgjortsEGsom av av samma
Enligt EG-ñrordningen vidare familjemedlemmar eller efter-ärperson.

levande inte självständigt försäkrade omfattas förordningen just iutan av
egenskap familjemedlemmar eller efterlevande till den anställde ellerav
egentöretagaren.

De föreslagna reglerna beräkning efterlevandepension enligtom av
bosättningsregeln grundval denpå avlidnes bosättningstid bör gällaav
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barnpension, omställningspension, särskild efterlevandepension och
dessutom sådan Änkepension med stöd Övergångsbestämmel-utgessom av

till den beslutade efterlevandepensionsreforrnen.år 1988sema
EG-förordningen 140871 eller motsvarande lagstiftningrättare sagt som

kommer bli igällande Sverige kan ha betydelse ñr det beloppävenatt
skall ejierlevandepensiøn till barn. barnetOm är bosatt iutgessom som

Sverige och den avlidne varit omfattad lagstiftningen i flera EES-av
länder, Sverige dem, skall pensionenär utgöra det s.k.ettvarav av
teoretiska beloppet enligt artikel i EG-förordningen.46.2 innebärDet att
pensionen skall beräknas alla försäkringsperioder den avlidnesom om som
fullgjort enligt lagstiftningen i de EES-länder han omfattats hadesom av
fullgjorts i Sverige. pensionDenna erhåller barnet dock endast länge detså
är bosatt här i landet. Om och när barnet flyttar till land, detärett annat
det bosättningslandet har barnpension beräknad påatt utgenya som samma
sätt, under förutsättning den avlidne omfattats lagstiftningen i ocksåatt av
detta land. EG-dornstolen har emellertid slagit fast den pensionatt, om

barnet erhåller i det bosättningslandet lägre den pensionär änsom nya
iutgick det tidigare bosättningslandet, barnet är berättigat till ettsom

tillägg från det landet motsvarande skillnaden mellan beloppen.senare
Detsamma fallet denär avlidne föräldern har omfattats lagstift-om av
ningen i land det i vilket barnet eller har varitän är bosatt ochett armat
efterlevandepensionen högre i det förstnämndaär landet än i barnets
bosättningsland.

Det beskrivna förhållandet blir väsentlig betydelse det gällernärnu av
den praktiska tillämpningen förslag.våra Dessa innebär det i AFLattav

införasskall regler innebörd barnpension beräknas enligt 40-attav en
årsregel på grundval den avlidne förälderns bosättningstid i Sverigeav
enligt principer för efterlevandepension till efter-samma som vuxen
levande. förhållande till avliden omfattats EG-förordningenI en som av
140871 kommer tillämpningemellertid reglerna i den svenska lagen om

denna förordning EG-förordningens regler bliröver, dvs.att taav
tillämpliga. Det betyder de barn berörda härav i fallär mångaatt som
kommer med stöd dessa regler uppbära oreducerad eller högreatt av en
barnpension från folkpensioneringen länge de bor här i landet. Ochså om

sådant barn flyttar från Sverige till EG-förordningenEES-land, kanett ett
få till följd det inte, frågai andra pensionsförrnåner, föreliggeratt som om
rätt till barnpension motsvarande den avlidne förälderns bosättningstid i
Sverige bampensionen drashelt in eller i fall reduceras. Förutan att vart
barn till förälder inte täcks EG-förordningen kommer dock desom av av

föreslagna reglerna i bli tillämpliga fulltAFL att ut.oss
Skilda regler kommer alltså gälla för olika barn här i landetatt

beroende den lagstiftningpå gör EG-förordningen gällande här ärom som
tillämplig eller inte. Detta kan otillfredsställande såvitt viär,synas men
kan finna, konsekvens måste skiljaktigheterDessa kanaccepteras.en som
dock komma minska med tiden. Enligt vad vi erfarit övervägs nämligenatt
för närvarande ändringar i förordningEGs 140871 när det gäller
behandlingen förmåner till efterlevande barn, och dessa kan komma attav
leda till pensioner till efterlevande fortsättningsvisbarn inte följeratt
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likartadeutformas bestämmelser dereglerna för familjeförmäner utan som
för andra former pension.gällersom av

efterlevandepensionen. storlek uppkommerVid bestämmande enav
i det hänsynliknande situation vid fastställande förtidspension attavsom

pensionsfalletkunna till tid efter deti vissa fall rimligen måste även atttas
bosättningstidenlighet med vad bör framtidahar inträffat. I sagtsovan

innebärmedräknas motsvarande vid förtidspension. Dettapå sätt att,som
han fylldeden tid den avlidne varit bosatt i Sverige fr.o.m. det dåårom
tidsperiod,före dödsfallet till 45 hela denna16 år året uppgårt.o.m. av

bosättningstidenbosättningstid tillgodoräknas, förutom den faktiskasom
dödsfalletföre dödsfallet, hela tiden fr.o.m. det åråret ävent.o.m.

däremotinträffade det då den avlidne skulle ha fyllt Omår 64 år.t.o.m.
den avlidne fyllde 16den faktiska bosättningstiden fr.o.m. det då årår

45 den teoretiskt möjliga tiden,före dödsfallet mindre änåret ärt.o.m. av
bosättnings-proportionellt den framtidatillgodoräknas beräknad delen av

från det endast krävstiden. Proportioneringen sker med utgångspunkt att
bosättningstidenfaktisk teoretiskt möjligabosättningstid 45 denen om av

för hela den framtida bosättningstiden skall tillgodoräknas.att
föreslåsvid dödsfallet uppbar hel förtidspensionOm den avlidne att

bosättningstid,efterlevandepensionen grundvalskall utgå på sammaav
för-förtidspensionen, detta ärdvs. med antal fyrtiondelar, omsamma som
dengälla endastmänligare. framgår det sagda skall dettaSom omav

han dådödsfallet nedsattavlidnes arbetsförmåga omedelbart före så attvar
dödsfallet uppbar tvåuppbar hel förtidspension. Efter avliden viden som

beräknasförtidspensiontredjedelar hel förtidspension eller halvav
Sverigebosättningstidiefterlevandepensionen med hänsyn till den avlidnes

framtidaföre dödsfallet och i förekommande fall ävenårett.o.m. --
bosättningstid enligt allmännade reglerna härom.

till efterlevandepension gäller enligt AFLFör till makerätt ett avsom
sinsammanboende medflera krav den efterlevande stadigvarandeatt var

enligt vadjämställd vid död. villkor börmake eller därmed dennes Detta
efterle-uttalades vid reformeringen bestämmelsernaår 1988-av omsom

alltför tolkning. 198788 171 s. 194vandepension inte snäv Iges en prop
underdepartementschefen förhållandetförklarade det parternaatt att en

sammanlevnadenföljdskilda inte alltid bör tillviss tid levt på orter att
Beroddefår vid orsaken till detta.ha upphört, vikt läggasskall utananses

sammanboendetäktenskapet, färsöndring iavbrottet i sammanlevnaden på
sin grund idäremot hade någonavslutat. Om det parternasavanses

gällandedepartementschefen inteenligt göraarbetsförhållanden, kan man
betydelse vidblirfaktorupphört. Ensammanlevnadenatt avsom

varitdepartementschefenbedömningen förklarade parternavarvara
kyrkobokförda.

inverkabestämmelse kan140871 innehållerEG-förordningen somen
artikelefterlevandepension. Enligtde nämnda materiella reglernapå omnu

efterlevandemedlemsstati förordningen sålundagäller1 att, somom eng
påavlidne, kravetmed denbetraktar samboendeendast varen person som

försörjningsinuppfyllt församboende skall varom personenanses vara
ekonomiskt beroende den avlidne.av
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Denna bestämmelse torde kunna få betydelse ñr tillrätten efterlevande-
pension i form omställningspension eller särskild efterlevandepensionav

däremot imen huvudsak inte i form övergångsvis utgiven änkepensionav
eftersom samboendekrav i principnågot inte finns här makartvåom som
omfattas EG-förordningen vid dödsfallet lever åtskilda på grundav av
söndring eventuellt under betänketid inför äktenskapsskillnad i olika
länder. dennaI situation torde med stöd EG-förordningen tillrättav
svensk efterlevandepension i angiven form föreligga. Eftersom detovan
enligt förordningen uppställs krav den efterlevandepå huvudsakligenett att

ekonomiskt beroende den avlidne och då detta sällan falletärvar av om
makarna torde emellertid kunna räkna med bestämmel-separerat, attman

inte kommer åberopas särskilt ofta. Den torde inte heller gälla förattsen
det fall båda makarna vid dödsfallet bosatta i Sverige, eftersom EG-att var
förordningen då inte har företräde framför den svenska interna lagstift-
ningens regler.

fråga beräkningenI särskild efterlevandepension på grundvalom av av
bosättningsregeln och även med tillämpning den ATP-anknutnaav-
intjänanderegeln uppkommer vissa särskilda problem. Dessa hänför sig-
till den omständigheten särskild efterlevandepension enligt regler i 8att
kap. 12 § AFL vilka i fråga ATP har motsvarigheter i 14 kap. 7 §om
skall minskas med vissa angivna sociala förmåner den efterlevandesom
kan ha till.rätt Detta gäller bl.a. arbetslöshetsstöd, utbildningsbidrag och
vuxenstudiebidrag. Med där folkpension kan utgå med avkortatett system
belopp till följd bristande bosättnings- eller förvärvstid kan ifrågasättasav

avräkningen särskild efterlevandepensionpå fortsättningsvisäven börom
göras krona för krona sådana sociala ñrmåner.mot

I EGs förordning 140871 finns särskilda regler ñr fall av samman-
träffande förmåner i bl.a. sådana situationer den här berörda.av som
Dessa har nyligen ändrats jfr avsnitt 4.2 och Syftet6.7. med dessa EG-
regler är förhindra eller begränsa tillämpningen nationella regleratt av om
reducering förmåner, i fall då detta tillär nackdel för migrerandeav
anställda eller egenföretagare. denI mån den nationella lagstiftningen
innehåller godtagbara regler blir EG-förordningens bestämmelser dock inte
tillämpliga.

Detta innebär det i EES-sammanhang inte finns full frihet hållaatt att
fast vid nuvarande regler i kap.8 12 § AFL. Redan med hänsyn härtill
finns skäl ändring.överväga Härtill kommer detta enligt våratt atten
mening framstår motiverat föräven helt svenska förhållanden närsom en
kvotdelsberäkning införs folkpension.nu av

Vi föreslår därför särskild efterlevandepension med vissatt, utgesom
andel oavkortad pension på grundval eller30- 40-årsregeln,av av
minskning med hänsyn till de sociala förmåner i kap.8 12 §som anges
AFL skall göras endast med hänsyn till andel den sociala förmånenen av

den andel med vilken den särskilda efterlevandepensionenmotsvararsom
utges.

frågaI förtidspension, sjukpenning och arbetsskadelivränta finns iom
8 kap. 9 § AFL särskilda regler samordning särskildmed efter-om
levandepension. Dessa är emellertid konstruerade på sätt änett annat
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får följd problembestämmelserna i 8 kap. § och till motsvarande12 att
det beskrivna i princip inte uppkommer i fråga dessasom ovan om

förmåner.
ñrtidspension. Eftersom sådan pensionEtt undantag utgör dock även

enligt förslag skall prorata-beräknas, kan fortsättningsvis kommavåra att
svensk förtidspension från folkpensioneringen utgör enbartutges ettsom

40-delar oavkortad pension. Enligtbegränsat antal 30- eller vårav en
mening det inte rimligt också låg förtidspension sålunda skallär att en

efterlevande från till särskild efterlevandepen-kunna helt utestänga rätten
förtidspensioni fortsättningension. lämpligare lösning viEn attanser vara

förmåner uppräknas i kap.behandlas, inte de 8 9 § AFL påutansom som
de i kap. angivna sociala förmånema. Vi föreslårsätt 8 12 §samma som

denna innebörd. fär tilländring i de nämnda lagreglema med Dettaen
följd förtidspension framöver inte kommer hinderutgöra ett mot attatt

efterlevandepension beviljas beviljad särskild efter-särskild utan att en
för beloppet för förtidspensionlevandepension avräknas krona krona mot

enligt de föreslagna beträffande arbetslöshetsstöd,reglersamma som nyss
utbildningsbidrag, m.m.

mellan särskild efterlevandepension och olikaReglerna samordningom
former sociala förmåner gäller i dag enbart förmåner utbetalasav som

ñr intjänande folkpensionenligt svensk lagstiftning. Med påett system av
begränsningsregelgrundval bosättning eller förvärvsarbete och med denav

framstår emellertid enligt meningvi föreslagit i det föregående det vårsom
regler ñr samordning i fall då denmotiverat tillämpaattsom samma

förmåner utländsk lagstiftning.efterlevande uppbär motsvarande enligt
också med avseendebör gälla inte bara beträffande folkpensionDetta utan

införeslår därför särskilda bestämmelser härom skallpå ATP. Vi tasatt
i kap. och kap. 7 § AFL.8 9 12 §§ 14samt

beräkningförslag det vidSammanfattningsvis innebär således våra att
endast tillefterlevandepension till make och barn skall hänsyn tastasav

bosättnings-den avlidnes bosättningstid i Sverige. efterlevandesDen egen
efterlevandetid här i landet således betydelse. Den måsteär utan

grundval direktemellertid för till pension skall föreligga AF Lrätt påatt av
varit bosatt ii Sverige. det fall den avlidne intebosatt För attvara

i ingen efterlevandepen-Sverige, skall till skillnad vad gäller dagmot som
efterlevande denne bosatt här i landet.sion till den även ärutges om

bosättningstid medräknas påVid efterlevandepension får framtida
denAvgörande för hur delvid förtidspension.sätt stor avsamma som

avlidnesfår tillgodoräknas således denframtida bosättningstiden ärsom
fr.o.m. det då han fyllde 16 årfaktiska bosättningstidi Sverige år t.o.m.

förtidspension vidmotsvarande vid krävsföre dödsfallet. På sättåret som
pensionsfallettill Sverige videfterlevandepension ingen aktuell anknytning

skall tillgodoräknas.dödsfallet framtida bosättningstidför att

intjänanderegeln6.2.2 ATP-anknutnaDen

låtaavvisar vi tanken påi avsnitt 6.1.4framgår vadSom attsagtssomav
bosättningvidför medborgaresvenskaregeln i 5 kap. 2 § AFL rätt attom
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utomlands erhålla folkpension i förhållande till antalet medår pensionspo-
äng för ATP anknytas till bosättningsregeln så denna SO-delsberäknadeatt
pension blir föremål för reduktion bosätmingstiden i landet inte uppgårom
till Vi40 år. andra sidan denna möjlighet tillå att exportmenar av
folkpensionsförmåner bör behållas även för intjänandeett systemom av
folkpension grundval bosättning införs.på således motsvarighetOmav en
till bestämmelsen i 5 kap. 2 § AFL finns kvar fortsättningsvis,även skulle
det innebära de flesta svenska medborgare och även medborgare iatt

EES-land erhåller folkpension förmånligarepå villkor vid bosättningannat
utomlands de bosatta iän när är Sverige, eftersom det enligt den ena
regeln räcker med intjänandeår,30 medan intjänandetiden enligt bosätt-
ningsregeln sådan konsekvensär 40 år. En naturligtvis oacceptabel.är

bakgrundMot dessa överväganden föreslår vi, vi i detangettav som
föregående, till bosättningsregeln alternativ intjänanderegel införs.att en
Regeln bör utformas i enlighet med bestämmelsen i nuvarande 5 kap. 2 §
AFL. till folkpensionRätten skall således bestämmas med hänsyn till det
antal för vilkaår pensionspoäng för ATP tillgodorâknats. pensionsrättFör
bör minstkrävas medår ATP-poäng. fråga förtidspensionI ochtre om
efterlevandepension skall hänsyn inte endast till faktiska poängårtas utan
även till för vilka s.k.år antagandepoäng har beräknats. Efterlevandepen-
sion beräknas grundval denpå ATP-rätt kan tillgodoräknas denav som
avlidne.

alternativaDen intjänanderegeln bör gälla såväl svenska medborgare
medborgare i andra länder. Allmänt bör krävas bosättning i Sverigesom

för folkpension skall med tillämpning den ñreslagnaatt utges av
intjänanderegeln.

I enlighet med vad vi bör svenska medborgare ärangett ovan som
bosatta utomlands ha folkpensionrätt intjänats medatt exporten som
tillämpning den behandlade regeln. Liksom gäller enligt nuvarandeav nu
5 kap. 2 § AFL bör denna exporträtt enligt lagstiftningen enbartavse
folkpensioneringens huvudförmåner tillägg till pension i formsamt av
handikappersättning och bamtillägg. Till följd reglerna i EGs för-av
ordning 140871 kommer dock inom EES-området uppkomma tillrättatt

vissaäven andra folkpensionsförmåner för täcktsexport av personer som
den förordningen. I avsnitt redovisar6.2.3 vi vadnärmareav som

kommer gälla i det hänseendet.att
För utländska medborgare bör grundvalpå den svenska lagstiftningenav

folkpension endast vid bosättning i Sverige. förNågon möjlighetutges
utländska medborgare dettapå sätt intjänad folkpensionatt exportera en

vi således inte införa i AFL. Exporträtt till länder inom EES-attavser
området kommer emellertid enligt EG-förordningens bestämmelser att

Ävenföreligga för omfattats förordningen. enligt olikapersoner som av
socialförsäkringskonventioner med länder utanför EES-området kommer

gälla sådan tillrättatt export.
intjänanderegelGenom föreslaget innehåll kommer folk-en av nu

pensionen få klarare samband med Eftersom flertaletATP.att ett personer
bor här i landet kan förväntas förvärvsarbeta under sin aktiva tid ochsom

därmed tillgodoräknas pensionspoäng för ATP då intjänandetidensamt
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enligt denna regel kortareär enligt bosättningsregeln,än kan det antas att
de flesta kommer åberopa med pensionspoängåren för förATPatt att
erhålla folkpension och det således blir den aktuella alternativaatt nu
intjänanderegeln kommer bli tillämplig ñr det alldeles över-attsom
vägande antalet pensionsberättigade.

För beräkning ålderspension enligt den behandlade intjänandere-av nu
geln bör finnas regler överensstämmer med de regler försom som
närvarande gäller enligt 5 kap. 2 § AFL för svenska medborgares rätt att

Ålderspensionuppbära pension vid bosättning utomlands. skall således
enligt förslaget i förhållandeutgå till det antal för vilka denår pensionsbe-
rättigade tillgodoräknats pensionspoäng för ATP. Med för vilkaår
pensionspoäng tillgodoräknats bör jämställas bl.a. föreår år 1960 för vilka

Ävenberäknats till statlig inkomstskatt taxerad inkomst. vissa förår vilka
erlagts sjömansskatt bör jämställas se vidare under avsnitt 6.3.3.

I avseende föreslår vi isärregel övergångsbestämmelserna tillett en
våra lagförslag. Det gäller i fråga ålderspension till kvinnor ärom som
födda ellerår 1944 tidigare och uppbär änkepension från medATPsom
stöd övergångsbestämmelsema till lagen 1988881 ändring i AFL.av om

likhetI med vad vi föreslagit skall gälla vid intjänande folkpension påav
gnindval bosättning och enligt vad gällde före och enligtår 1990av som -
de nämnda övergångsbestämmelsema alltjämt skall gälla såvitt avser-
svenska medborgares tillrätt folkpension bör ålderspension tillexport av

kvinnornämnda beräknas grundvalpå den avlidne makens antal årnu av
med pensionspoâng för ATP, det ñrmånligare.är kvinnorFör ärom som
födda 1945 ellerår och har änkepension övergångsvis vi detsenare anser
inte motiverat med någon motsvarande regel.vara

6.2.3 Särskilda folkpensionsförmåner

Inledning

folkpensioneringenInom finns enligt AFL, förutom de behandladeovan
huvudförmånerna ålderspension, förtidspension och efterlevandepension,

vissaäven särskilda folkpensionsñrmåner. Dessa handikappet-utgörs av
sättning och Vårdbidrag bamtillägg, vilken förmån med stödsamt utges av
övergångsbestämmelserna till lagen 1988881 ändring i AFL. Iom
särskilda lagar vid sidan AFL finns regler andra särskilda folk-av om
pensionsförmåner, såsom pensionstillskott, särskilt pensionstillägg till
folkpension för långvarig vård sjukt eller handikappat barn, kommunaltav
bostadstillägg till folkpension och hustrutillägg. Som pensionsförmånen
inom socialförsäkringen finns också delpensionen.

Folkpension enligt de nuvarande reglerna i AFL tillutges svenska och
utländska medborgare är bosatta i Sverige. till folkpensionRätt vidsom
bosättning utomlands föreligger enligt förAFL endast svenska medborgare
och enbart i fråga förmånema ålderspension, förtidspension ochom
efterlevandepension barntillägg och handikappersättningsamt utgörsom
tillägg till pension. De bilaterala socialförsäkringskonventioner som
Sverige ingått med rad länder innehåller dock regler förexporträtten om
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utländska medborgare. omfattar former pensionDenna rätt av somsamma
utomlands.svenska medborgare kan uppbära vid bosättning

EG-förordningenUnder detta avsnitt vi igenom i vadgå månattavser
lagstiftning blir gällande i140871 eller motsvarandesnarare som

Sverige kommer bli tillämplig de särskilda folkpensionsförmånemapåatt
främst intresseoch vad det i fall får för konsekvenser. Det årså som av
kommer omfattasi detta sammanhang därvid i vad förmånernaär mån att

föreslåförordningens bestämmelse exportabilitet. Vi även attavserav om
de ändringar i bestämmelserna för förmånema föranledsde gällande som

EG-förordningens tillämpning.av

EG-Forordningens regler

EG-förordningen 140871 omfattar, beskrivits i kapitelnärmaresom
trygghet,både allmänna och särskilda för social desystem oavsett om

grundas erlagda avgifter eller Enligtpå inte. artikel omfattar för-4
ordningen all lagstiftning social trygghet förmåner vidom som avser
sjukdom och moderskap, förmåner vid invaliditet och därvid sådanaäven

avsedda bevara eller förbättraär förvärvsförrnågan, förmåner vidattsom
ålderdom och till efterlevande, förmåner i anledning olycksfall i arbetetav
och arbetssjukdomar, dödsfallsersättningar, förmåner vid arbetslöshet samt
familjeförmåner.

Med förmåner och pensioner enligt artikel samtliga förmåner1 tavses
och pensioner, inbegripet alla däri ingående delar finansieras medsom
allmänna medel, samtliga indextillägg eller andra tillägg förmåner isamt
form kapitalbelopp kan träda i stället för pension.av som

Enligt artikel i med familjeförmåner vård- eller kontantför-1 u avses
måner, avsedda utgifter, vissaär täcka familjs bidrag vidatt utomsom en
barns födelse.

Genom uttrycklig bestämmelse från förordningens till-undantasen
lämpningsområde bl.a. social och medicinsk hjälp. fråga sådant stödI om
finns i stället förordningregler i EGs 161268. Enligt denna senare
förordning skall migrerande arbetstagare ha tillrätt sociala ochsamma
skattemässiga fördelar medlemsstatens medborgare någonsom egna men
rätt till föreligger inte.export

EG har i november godkänt förslag till ändring i EG-för-1991 ett
ordningen 140871. Ett formellt beslut förväntas fattas MinisterrådEGsav
under första halvåret vi1992. Som i avsnitt hänger ändringen4.2angett
i förordningen med gränsdragningen för förordningens tillämp-samman
ningsområde förhållandei till bestämmelser förmåner för socialtom
bistånd. EG-domstolen har i domar konstaterat vissa förmåner enligtatt
medlemsstaternas lagstiftningar kan hänföras både till kategorin socialför-
säkringsförmån och till kategorin förmån för socialt bistånd, på grund av
de personkategorier vilka de tillämpas, lagstiftningamas ändamål och
det sätt vilket depå tillämpas. Domstolen har vidare funnit denatt
lagstiftning tillrätt sådana förmåner i vissa avseenden till sinsom ger
karaktär liknar vad gäller i fråga regler förmåner för socialtsom om om
bistånd såtillvida förmånema är behovsprövadeatt och till för-rättatt
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månerna inte grundas på sammanläggning anställningsperioder ellerav
avgiftsperioder, medan lagstiftningeni andra avseenden har särdrag som
liknar vad gäller för socialförsäkringsförmåner i det den inteattsom ger

för skönsmässig bedömning vid beviljandetnågot någonutrymme av
förmånen och den rättsligt definierar förmånstagaren.att

befunnitsDet har angeläget förordningen omfattar också deatt nu
aktuella förmånema, alltså befinner sig i gränsområdet mellansom
socialförsäkringsförmåner och ñrmåner.andra sociala grund dessaPå av
förmåners speciella karaktär har det emellertid föreligga behovansetts av
samordningsregler skiljer frånsig de i EG-förordningen 140871som nu
gällande samordningsreglerna. De med ändringen avsedda förmånerna
skall därför kunna med tillämpning uteslutande lagstiftningen iutges av
bosättningslandet, dock sammanläggning skall få ske med bosättnings-att
perioder eller perioder förvärvsarbete i andra medlemsstater det ärav om
nödvändigt och särbehandling grund nationalitet intepå skall fåatt av
förekomma.

Enligt artikel i EG-förordningen4.2 skall således förordningenen ny a
gälla också speciella förmåner inte grundas på erlagda avgifter ochsom

tillhandahålls enligt lagstiftning i artikelänsom annan som nu anges om
förmånema utfyllnadutgör till eller ersättning för de förmåner som
omfattas sagda artikel eller uteslutande skydda handikappa-attav nu avser
de. förmånerDessa skall i bilaga till förordningen.2 Det för-upptas
hållandet de förmåner i denna bilaga skall uteslutandeatt upptas utgessom
med tillämpning bosättningslandets lagstiftning innebär förord-attav
ningens bestämmelser exportabilitet kan sättas spel lagstiftningenom ur om
i bosättningslandet inte medger förmånema.export av

Ändringen i EG-förordningen träda i kraft undernågon gångavses
första halvåret 1992.

Förslag beträffande olika folkpensionsförmåner

Som nämnts innehåller AFL bestämmelser den särskilda folk-ovan om
pensionsförmånen handikappersättning. till sådan ersättning harRätt en
försäkrad, fyllt och innan han fyllt 65 för avsevärd tid16 år årsom som
fått sin funktionsñrmåga nedsatt omfattning föri sådan han sin dagligaatt
livsföring behöver tidskrävande hjälp eller för kunnaattavmera annan

Ävenförvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp då handikap-av annan. en
pad eljest behöver vidkännas merutgifter följdbetydande till sittav
handikapp föreligger till handikappersättning. Sådanrätt ersättning utgår
vidare alltid till försäkrad blind, döv eller hörselskadad underär gravtsom
ñrutsättning blindheten, dövheten eller hörselskadan inträtt innan denatt
försäkrade fyllt 65 år.

Handikappersättning kan dels tilläggsförmån till pensionutges som en
enligt AFL, dels självständig förmån till inte har pension.densom en som
Ersättningen kan begränsas till viss tid. I samband med beslut om
förtidspension och enligtdå den försäkrade beviljas ålderspension AFL
skall behovet handikappersättning alltid omprövas.av
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Enligt de nuvarande allmänna förutsättningarna för till folkpensionrätt
enligt AFL är svensk medborgare berättigad till folkpension bl.a.en
handikappersättning han är bosatt här i landet. För utländsk med-om en
borgare bosatt i Sverigeär gäller enligt 5 kap. 4 § AFL han ärattsom
berättigad till handikappersättning han antingen bosattär i Sverigeom
sedan minst fem eller, bosättningstidenår här i landet är kortare änom
fem har varitår, normalt arbetsför oavbrutet minst år under bosätt-ett
ningstiden.

Handikappersâttningen torde, enligt kanvad vi bedöma, otvivelaktigt
omfattas EG-förordningen enligt artikel 4.1 gäller förmåner vidav som
invaliditet. I denna bestämmelse nämnts uttryckligen attanges, som ovan,
förordningen tillämplig förmånerär på vid invaliditet, bl.a. sådana ärsom
avsedda bevara eller förbättra förvärvsförmågan. Detta innebär för-att att
ordningens regler likabehandling, sammanläggning försäkringstiderom av
och exportabilitet i princip torde tillämpliga handikappersättningen.påvara

Med hänsyn härtill och i enlighet med vad vi föreslagit i det föregående
beträffande folkpensioneringens huvudförmåner bör regeln med särskild
kvalifikationstid för utlänningars rätt till handikappersättning, försom
närvarande gäller enligt 5 kap. 4 § upphävas.AFL, Detta bör integöras
enbart i ñrhållande till för vilka förordningen blir tillämplig utanpersoner
generellt dvs. även för är medborgare i länder utanförsett, personer som
EES-området.

stället föreslår viI handikappersättning tillägg tillutgör pensionatt som
skall beräknas och på grundval antal medår pensionspo-utges av samma

elleräng antal bosättningsår inkl. framtida ATP-årantagnasamma resp.
bosättningsår ligger till grund för beräkningen den huvudförmånsom av
till vilken handikappersättningen är knuten. huvudförmånenUtgår med
vissa 30-delar eller 40-delar, skall alltså utbetalas handikappersättning som
tillägg med motsvarande andel.

Även det gällernär rätten till utbetalning utomlands bör för handikapp-
ersättning tillägg till pension gälla regler för huvudför-som samma som
månen. En 40-delsberäknad sådan ersättning skall alltså enligt den
föreslagna lagstiftningen kunna utbetalas enbart under bosättning i Sverige,
medan svensk medborgare skall få rätt SO-delsberäknadatt exportera
handikappersättning tillägg i utsträckning huvudförmånen.som samma som
Dessutom kommer till följd EG-förordningen 140871 liksom påav
grundval socialförsäkringskonventioner uppkomma rätt till utbe-attav
talning utomlands i vidare mån vad medger.än AFL

det gällerNär handikappersättning självständigutgessom som en
förmån samband med pension torde sådan förmån, enligt vi kanvadutan
bedöma, komma omfattas artikel i den4.2 ändringen i EG-att senasteav a
förordningen förmånsåsom uteslutande skydda handikap-atten som avser
pade. innebärDet handikappersättning aktuellt slagatt, tasom av nu upp
i bilaga 2 till förordningen, den behöver utbetalas endast till den ärsom

ibosatt Sverige. Förordningens regler kommer således inteexport attom
gälla beträffande denna förmån. Vi föreslår därför det vid de för-att
handlingar kommer föras med EG revision EES-avtalet medattsom om av
anledning detta tillägg till förordningen 140871 från Sveriges sida intasav
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den ståndpunkten handikappersättning självständig förmån skallatt som
förtecknas förmån enligt artikel 4.2som en a.

Den fristående handikappersättningen bör i den svenska lagstiftningen
liksom i dag till den försäkrad i Sverige. därvidutgå är Det är attson1
märka det krav bör gälla den försäkrade fortlöpandeär äratt attsom
försäkrad för till förmånen skall föreligga. räcker således interätt Detatt

han tidigare varit försäkrad i Sverige. ytterligare förutsättningSomatt en
ñr till handikappersättning behandlat slag bör i uppställasrätt AFLav nu
krav den försäkrade bosatt i Sverige.på äratt

Med dessa förslag kommer någon till handikappersättningrätt export av
Åsjälvständig pensionsförmån aldrig uppkomma. andra sidanattsom

kommer flyttar hit få till förmånen direkt vidrättattpersoner som
besättningen här, övriga villkor då uppfyllda.ärom

VårdbidragRätt till tillkommer enligt försäkrad förälderAFL som
vårdar barn under 16 barnet grund sjukdom, psykiskt utveck-år på avom
lingsstörning eller handikapp under minst månader i behovärannat avsex
särskild tillsyn och vård. Vid bedömning till Vårdbidrag skallrättenav
också beaktas sådana merkostnader uppkommer grund barnetspåsom av
sjukdom eller handikapp. Vårdbidraget utgår allt efter tillsyns- eller
vårdbehovets omfattning och merkostnademas storlek med beloppett som

hel, halv eller fjärdedel hel förtidspension jämtemotsvarar en av
pensionstillskott. En viss del Vårdbidraget kan bestämmasav som
ersättning för särskilda handikappetde kostnader kräver. Vårdbidragetsom
kan begränsas till viss tid. skall i regel minstDet omprövas år.vartannat

framgår det sagdaSom utgår Vårdbidraget till den förälder självav som
vårdar barnet. Vidare gäller föräldern själv försäkrad enligtmåsteatt vara

för till VårdbidragAFL rätt skall föreligga.att
En utländsk förälder bosatt i Sverige enligt de gällandeär ärsom nu

allmänna förutsättningarna i 5 kap. berättigad till Vårdbidrag för4 § AFL
barn han är bosatt i Sverige sedan minst varken svenskår. AFLettom ger
eller utländsk medborgare till Vårdbidragrätt vid bosättning Sverige.utom

Det är enligt vår bedömning tveksamt vårdbidraget faller underom
tillämpningsområdet för EG-förordningen 140871. Det är även om-
reglerna ñr förmånen intagna i inte pensionsför-är AF L att anse som en-

har syften.mån helt andra Vårdbidraget skall bl.a. kunna kompenserautan
del det inkomstbortfall barnets omvårdnad kan medföraen av som om en

förälder från förvärvsinkomst.måste avstå Måhända skulle kunna hävdas
Vårdbidraget hänföra till området familjeförmåner, enligtäratt att som

definitionen i artikel i vård- eller kontantförmåner1 äru avser som
avsedda täcka familjs utgifter. definitionDenna emellertidatt en synes
syfta renodlade familjeförmåner ipå allmän bemärkelse och inte påmer
förmåner den karaktär Vårdbidraget utgör.av som

Enligt uppfattning ligger därförvår till hands hävdanärmast att att
Vårdbidraget inte omfattas EG-förordningen, detta kanävenav om vara
föremål för viss osäkerhet. Emellertid föreslår vi den särskildaatt
kvalifikationstiden enligt för5 kap. för närvarande gäller4 § AFLsom
utländsk medborgares till Vårdbidrag skall upphävas.rätt Det överensstäm-
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med vad vi föreslagit beträffande iövriga nämnda lagrum upptagnamer
förmåner.

allmän förutsättningSom för till Vårdbidrag skall föreliggarättatten
bör enligt mening alltjämtvår gälla den förälder vårdar barnetatt som
försäkrad i Sverige. Liksom beträffande till handikappersättningrätten som
utgör förmån bör dettamed krav föräldern skallseparat atten avses vara
aktuellt försäkrad här i landet, dvs. förmånen skall endast längeutgå så

Ävenföräldern försäkradär i Sverige. i fråga rätten till Vårdbidragom
föreslår vi det i AFL uppställs krav föräldern bosattpå är iatt ett att
Sverige. Detta innebär någon rätt till aldrig uppkommeratt export av
Vårdbidrag.

Mot bakgnmd den osäkerhet kan föreligga i vad mån vård-av som
bidraget faller under tillämpningsområdet för förordningEGs 140871 eller
inte, vill vi dock liksom beträffande handikappersättning särskildsåsom-
förmån förorda det vid de kommande förhandlingarna med EGatt om-
revision EES-avtalet med anledning det ovannämnda tillägget tillav av
förordningen hävdas vårdbidraget förmånutgör särskild uteslutandeatt en
för handikappade och det därför förtecknas i bilaga till2 EG-för-att
ordningen förmån enligt artikel 4.2 dvs. icke exportabelsom en a, som en
förmån.

Enligt regler gällde kunde till ålders-1989 års utgång ocht.o.m.som
förtidspension bamtilläggutgå för varje barn under till försäkrad16 år
förälder. Hade föräldrarna avlidit, hade pensionsberättigadävenen av
make till den efterlevande föräldern till bamtillägg, den efter-rätt om
levande hade vårdnaden den avlidnes barn under Barntillägget16 år.om
minskades med hänsyn till pensionstagarens I Övergångsbestämmel-ATP.

till den lag varigenom reglerna bamtillägg upphävdes föreskrivssema om
i de fall då tillrätt bamtillägg förelåg för december äldre be-1989att

stämmelser denna förmån fortfarande skall gälla.om
Rätt uppbära bamtillägg vid bosättning utanför Sverige föreligger föratt

svenska medborgare enligt de tidigare reglerna i 5 kap. AFL, vilka
övergångsvis har fortsatt tillämpning för dem hade till bamtilläggrättsom
i december 1989. För utländska medborgare bor i Sverige gällersom nu

kvalifikationsregler för bamtillägg för folkpensioneringenssamma som
huvudförmåner, eftersom till bamtillägg förutsätter ålders-rätten elleratt
förtidspension från folkpensioneringen utbetalas. Vid bosättning utomlands

utländskaär medborgare inte berättigade till bamtillägg grundvalpå av
kan ha sådan enligt socialförsäkringskonventioner.AF L rättmen

Barntillägget omfattas enligt uppfattning EG-förordningenvår av
140871 hänföra till förmåner för pensionärersoch är där kategorinatt
minderåriga finns reglerbam. För förmåner det slaget särskilda iav
kapitel 8 i förordningen, vilket kapitel också innehåller bestämmelser om
barnpension.

Bamtillâggen kommer helt upphöra med utgången år 2005.att av
Eftersom barntillägget enligt utformadeutgår övergångsregler är påsom

förmånen i princip inte längre kan nybeviljas, finner vi det inteså sätt att
lämpligt beroende bosättningstidenbamtilläggets storlek blir iatt av
Sverige princip ingaeller antalet med Vi föreslår därför iår ATP-poäng.
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ändringar i bestämmelserna bamtillägget i form regler prorata-om av om
beräkning sådana tillägg i enlighet med vad vi föreslår beträffandeav
folkpensioneringens huvudförmåner. Liksom hittills bör huvudregelsom
gälla krav på barntillägg endast vid bosättning i Sverige. Viett att utges
föreslår uttrycklig bestämmelse härom införs i Övergångsbe-att en
stämmelsema till de förslag itill ändringar AFL vi lägger fram i dettasom
betänkande. motsvarighetNågon till nuvarande kvaliñkationsregel för
utlänningar bosätter sig här finner vi inte erforderlig, eftersomsom vara
barntillägg i princip inte kan nybeviljas efter ingången år 1990. Förav
svenska medborgare har tillrätt barntillägg bör tidigareexportsom av
regler i 5 kap. har fortsatt2 § tillämpning. Bamtillägg bör alltså för denna
kategori också fortsättningsvis kunna utbetalas vid bosättning utomlands i
relation till antalet med iår ATP-poäng Sverige. En uttrycklig övergångs-
regel härom bör införas. Såvitt gäller EES-området kan denna dock
komma modifieras reglerna i förordningEGs, 140871 seatt genom
nedan.

Till följd regler i EG-törordningen 140871 torde barntilläggav
undantagsvis kunna nybeviljas vad innebördentrots sagtsovan avsom om
övergångsreglema till ändring i finns1988 års AFL. I artikel 94.4
nämligen föreskrift innebär förmån inte beviljatsharatten som en som
eller har innehållits grundpå medborgarskap ellersom av en persons
bosättning skall efter beviljasansökan eller från det datumpåutges nytt
då förordningen började gälla i medlemsstaten. motsvarande be-En
stämmelse kommer firmas i den lagstiftning blir gällande i Sverige.att som
Detta torde innebära omfattas denna lagstiftning ochatt en person som av

tidigare har varit bosatt i Sverige och skulle ha varit berättigadsom som
till barntillägg han i december alltjämt bott i Sverige då kan få1989om
rätt till barntillägg han fortfarande har barn under 16 år. Dessa fall dåom
barntillägg kan komma nybeviljas torde dock inte bli särskilt många.att

EG-förordningens bestämmelser förmåner det slagom av som
bamtillägget utgör innebär pensionär erhåller pension enligtatt en som
endast medlemsstats lagstiftning också erhåller förmånema enligten

medlemsstats lagstiftning, i vilken medlemsstatoavsettsamma som
pensionären eller barnen bosatta.är Till pensionär erhåller pensionen som
enligt flera medlemsstaters lagstiftning förmånema enligt lagstift-utges

i denningen medlemsstat i vilken han bosattär under förutsättning han,att
eventuellt med tillämpning sammanläggningsprincipen, berättigad tillärav

sådan förmån enligt lagstiftningen i denna medlemsstat. dennaOmen
förutsättning inte är uppfylld, förmånen enligt lagstiftningen i denutges
medlemsstat han längst omfattats och enligt vilken han också ärsom av
berättigad till någon sådan förmån.

Om den lagstiftning enligt vad skall tillämpas ñrskriversagtssom ovan
förmånsbeloppet skall beräknas med utgångspunkt från pensionsbe-att

loppet eller skall bestämmas efter ñrsäkringsperiodemas längd, skall dessa
förmånsbelopp utgöra det s.k. teoretiska beloppet enligt artikel i46.2
förordningen. innebärDet i fall då barntillägg skall enligt svenskatt utges
lagstiftning förmånen skall beräknas alla försäkringsperiodersom om som
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pensionären fullgjort enligt lagstiftningeni de EES-länder han omfattats av
hade fullgjorts i Sverige.

Som kommer EG-förordningen 140871 omfattasagts attovan
bamtillägget. Det innebär den pensionär omfattas denna lagstift-att som av
ning och erhåller ålders- eller förtidspension endast enligt svensksom
lagstiftning kommer kunna erhålla bamtillägg i vilket land inomatt oavsett
EES-området han eller barnen är bosatta. Om pensionären erhållersom
pension enligt flera EES-länders lagstiftning, kommer han erhållaatt
barntillägg endast så länge han bosattär i Sverige. Lämnar han Sverige
och bosätter sig i EES-land i vilket han har till förmånrättett annat en av
det slag de aktuella bestämmelserna behandlar, skall detsom nya
bosättningslandet förmånen. hanOm emellertid i denna situation inteutge
har tillrätt sådan förmån i det bosättningslandet, har han, oavsetten nya

han eller barnen är bosatta, tillrätt bamtillägg från Sverige hanvar om
under den största delen tiden han varit förvärvsverksam har omfattatsav

svensk lagstiftning.av
Eftersom vi inte föreslår bamtillägget skall bli föremål för reduktionatt

med hänsyn till bosåttnings- eller förvärvsår kommer inte reglerna i EG-
förordningen förmånen skall detutgöra teoretiska beloppet bliatt attom
tillämpliga.

De nämnda bestämmelserna i EG-förordningen 140871 har tolkatsovan
EG-domstolen i antal avgöranden. Domarna uttryck förettav ger

principen rätt till förmån, omfattas kapitel i för-att 8en en som av
ordningen och förvärvats i medlemsstat antingen med tillämpningsom en

reglerEGs eller med tillämpning uteslutande medlemsstatensav av
lagstiftning, inte bortfaller förmånen är den förmånstörre änom som
faktiskt utbetalas med tillämpning reglerna i kapitel i förordningen.8av

tilläggEtt skillnaden mellan förmånema skall denmotsvarar utgessom av
ñrstnämnda Domstolens avgörande får betydelse bl.a.staten. när en
pensionär, har rätt till pension från än medlemsstat, flyttarsom mer en
från dessa till medlemsstat i vilken han ocksåstater ären av en annan
berättigad till pension och de förmåner behandlat slag tillutgesav nu som
honom i det bosättningslandet är lägre den förmånän han tidigarenya
erhöll.

Den tolkning EG-domstolen sålunda har gjort bestämmelserna iav
kapitel i EG-ñrordningen8 fåkan betydelse för bamtillägget,även när
ñrordningen kommer bli gällande i Sverige.att

Dessa regler i EG-förordningen över de bestämmelser kommertar som
gälla enligt den svenska lagstiftningen innebäroch såledesatt bl.a. en

modifiering de exportregler är tillämpliga för svenska medborgare.av som
Folkpension i form ålderspension, förtidspension, omstållnings-av

pension, särskild efterlevandepension och övergångsvis utgiven änkepen-
sion kan enligt lagen 1969205 pensionstillskott kompletteras medom
pensionstillskott den försäkrade har låg eller ingenATP ATP alls.om
Pensionstillskott till ålderspensionhalv eller till förtidspension eller
särskild efterlevandepension utgår med två tredjedelar eller hälftensom av
hel pension motsvarande andelutgör helt pensionstillskott. Pensionstill-av
skottet inkomstprövatär tilläggspension i alla former.mot



SOU 199226 141

Enligt de gällande reglerna i 5 kap. 2 § AFL föreligger ingen rått tillnu
utbetalning pensionstillskott vid bosättning utomlands. Inte heller deav
bilaterala socialförsäkringskonventioner Sverige ingått med andrasom
länder regler sådan rätt.upptar som ger

EG-förordningen 140871 kommer otvivelaktigt bli tillämplig påatt
förmånen pensionstillskott, vilket innebär förordningens principeratt om
likabehandling, sammanläggning försäkringsperioder och tillrått exportav
skall gälla. Med hänsyn härtill och då pensionstillskottet tilläggutgör ett
till pension, föreslår vi det vi förordat skall gälla beträffandeatt som ovan
folkpensioneringens huvudförmåner skall gälla i frågaäven pensions-om
tillskott, dvs. pensionstillskott bör beräknas i 40-delar eller 30-delar på

folkpensioneringenssätt huvudförmåner och utbetalas medsamma som
andel den huvudförmån till vilken den knuten. Liksomärsamma som

hittills bör enligt lagstiftningen till pensionstillskotträtten begränsas till att
gälla i Sverige och denna förmån bör således inte kunna Tillexporteras.
följd EG-förordningens regler kommer dock rätt till utbetalningav
utomlands pensionstillskott föreligga i fall då rätt uppkommeratt attav

huvudförmånen med tillämpning förordningen.exportera av
framgårSom vad avräknas pensionstillskott till-sagts motav ovan

läggspension den berättigade erhåller. Sådan tilläggspension kommersom
i regel med andel oreducerad pensionatt utges samma av en som
folkpensionen och därmed också pensionstillskottet, eftersom båda
pensionema 30-delsberäknas på grundval intjänade ATP-poäng.av
Emellertid kan det någon inträffa tilläggspensionengång 30-dels-att
beräknas och folkpensionen 40-delsberäknas. Fråga uppkommer då om
hela tilläggspensionen, liksom enligt nuvarande regler, skall föranleda
avräkning pensionstillskottet.av

Situationen kan även den den berättigade uppbär pension enligtattvara
utländsk lagstiftning. Enligt kap. 517 § har regeringenAFL möjlighet att
förordna pension enligt utländsk lagstiftning skall dras från pensionatt av
enligt MedAFL. stöd denna paragraf har regeringen förordningeniav
1979131 beräkning folkpension i vissa fall föreskrivit vidattom av
beräkning folkpensionsförmån enligt AF L skall pension enligt utländskav
lagstiftning likställas med tilläggspension. Denna regel gäller bl.a.
pensionstillskott. Detta innebär pensionstillskott enligt gällandeatt nu
regler avräknas även utländsk pension.mot

Vid där folkpension beräknas på grundval bosättningstidett system av
eller förvärvstid, vilket i många fall kommer medföra reduceradatt att en
folkpension detär enligt uppfattning intevår längre lika befogatutges, att
avräkna tillskottet utländsk pension i utsträckningmot samma som nu.
Såvitt gäller EES-området kommer i detta hänseende gälla regler i EG-att
förordningen, sikte avräkningsreglerpå detta slag. Sådanatarsom av
bestämmelser Sammanträffande förmåner finns redanom av nu men
kommer utvecklas ytterligare i och med nyligen vidtagen ändringatt att en
i förordningen träder i kraft. Till följd dessa kommer i EES-ettav
sammanhang gälla bestämmelser förhindrar eller begränsaratt som
tillämpningen nationella regler Sammanträffande förmåner.av om av
Reglerna kommer få sin betydelsestörsta i fråga beräkningatt om av
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framtida bosâttningstid ellerefterlevandepension medförtids- och antagen
inkomstprövningenbeträffandemed antagandepoängberäkning samt av

i fråga reglerna föri detta avsnitt ochhustrutillägg nedanse om
avsnitt tordesärskild efterlevandepension jfr 6.2.1. Deminskning av

med avvseende pensionstillskott.dock bli tillämpliga även på
pensionstillskott sålundaavräkningsförfarande förEftersom nuvarande

och då detsåvitt gäller EES-området äveninte torde kunna upprätthållas
finnsförhållande till tredje länderförhållanden och ii interna svenskarent

avräkningsbe-nuvarandeför sådan lösning, visakliga skäl attanseren
förslag innebärbör modifieras visst Vårtstämmelser på sätt. att, om

avräkningen40-delsreducerad, hänsyn vidfolkpensionen 30-dels- ellerär
vi skallföreslårtill andel tilläggspensionen. Dettainte skall störretas av

förtidspensionpensionstillskott till ålders- ellergälla avräkning motav
sådantförtidspension. skalltilläggspension i form ålders- eller Däremotav

tilläggspension i formfortfarande avräknas fulltpensionstillskott motut av
omställningspension, särskildefterlevandepension. Pensionstillskott till

avräknasmotsvarandeÄnkepension skall sättefterlevandepension eller på
efterlevandepensionformtilläggspensionienbart kvotdelmot avsamma av

avräkning skall fulltfolkpensionen med, medan göras ut motutgessom
medförtidspensionden tillâggspension i formhela en person om-av som

från folkpensioneringensärskild efterlevandepensionställningspension eller
kan ha till.rätt

pensionstill-avräkningprinciper bör gälla i frågaMotsvarande om av
förordningenskeutländsk pension. börskott Detta attmot genom

fall ändras i enlighet medberäkning folkpension i vissa1979 131 om av
förslag här.våra

folkpension förpensionstillägg tillEnligt särskiltlagen 1990773 om
pensionstilläggsärskiltvård sjukt handikappat barnlångvarig eller utgesav

förälder har vårdatålderspension tilltill folkpension i form en somav
därvid harminst tio vårdår och avståttsjukt handikappat barn undereller

förutsättningarpensionstillägg kan under vissafrån ñrvärvsarbete. Sådant
barnet. Medmotsvarande sätt vårdattill påävenutges annan person som

delen vårdatvilket föräldern större åretvårdår kalenderår under avavses
förtidspensionuppburit heldelenbarnet och barnet under större åretav

pensionstill-särskildasjukbidrag jämte handikappersättning. Deteller helt
tillräknats föräldernstorlek beroende det antal vårdarläggets är somav

får enligtpensionstilläggetTill grund för beräkningengodo. av -
Därvid bortsesoch högst 15 vårdår.nuvarande regler läggas lägst 10-

sjukbidrag undererhållit förtidspension ellerfrån under vilka föräldernår
Särskildatillgodoräknats pensionspoäng.delen ellerstörre åretav

pensionstillägg.för till särskiltÖvergångsbestämmelser gäller rätt
bedömning vi görpensionstillägget torde enligt den påsärskildaDet -

140871EG-förordningenpensionstillskott omfattassätt avsomsamma -
vi lagtålderspension. förslagvarande tillägg till Desåsom ett som ovan

fåi tillämpliga delarpensionstillskott föreslår vi skallfram i fråga om --
pensionstillägget.beträffande det särskildamotsvarigheten
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Lagen 1962392 hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg tillom
folkpension såsom bestämmelserupptar folkpensionsför-namnet anger om
månema hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg.

Systemet med kommunala bostadstillägg förär närvarande föremål för
allmän översyn särskild utredning S 199106 skallävenen av en som

beakta EG-aspekter, varför vi här inte behandlar denna förmån.
Hustrutillägget är inkomstprövad förmån under vissa förut-en som

sättningar kan till kvinnor är föddautges år 1934 eller tidigare. Rättsom
till hustrutillägg tillkommer, för tid före 65 års ålder, hustrun till den som
uppbär folkpension i form ålderspension eller förtidspension,av om
hustrun har fyllt 60 år och själv inte uppbär sådan folkpension samt
makarna har varit gifta i minst fem år. När särskilda skäl föreligger, kan
hustrutillägg utgå även hustrun inte har fyllt 60 år eller makarna harom
varit gifta kortare tid femän år.

Hustrutilläggets maximibelopp utgör skillnaden mellan å sidanena
sammanlagda årsbeloppet folkpension i form hel ålderspension tillav av
två makar jämte två pensionstillskott och andraå sidan pension till ogift
jämte pensionstillskott.ett

Hustrutillägget kan i princip tillägg till folkpensionettses som mannens
eftersom det förutsätter uppbär sådan pension. Emellertidatt ärmannen
tillägget såtillvida konstruerat fristående pensionsförmån det till-attsom en
kommer hustrun och utbetalas direkt till henne. innebärDetta de i AFLatt
angivna allmänna förutsättningarna för till folkpensionrätt måste vara
uppfyllda även hustrun. Sådant tillägg således enligt AFL endastutgesav
till kvinnor bosattaär i Sverige. Till kvinnor är svenskasom som
medborgare och bosatta i Sverige utbetalas hustrutillägg alltid med
oreducerat belopp, medborgarskap.oavsett För kvinnor ärmannens som
utländska medborgare krävs i praxis den kvalifikationstid gäller föratt som
ålderspension förtidspension beroende på pensionsförmånresp. mannens
är uppfylld kvinnan för hustrutillägg skall vid bosättningatt iutgesav
Sverige.

Enligt den gällande nordiska konventionen har även kvinnanu en som
är medborgare i nordiskt land än Sverige tillrätt hustrutillägg,annat om
hon är bosatt här i landet. I detta fall hustrutilläggetsär storlek beroende

antingen kvinnans sammanlagda bosättningstid i de nordiska ländernaav
eller hur pension är beräknad. Om uppbär ålders- ellermannens mannen
förtidspension enligt AFL erhåller kvinnan också hustrutillägg med
oreducerat belopp med stöd likställdhetsregeln i konventionen.av

Även med stöd konventioner med utomnordiska länder kanav en
utländsk kvinna är bosatt i Sverige i princip berättigad tillsom vara
hustrutillägg. Hustrutillägg falli dessa prorata-beräknat grundvalutges på

de år med ATP-poäng tillgodoräknats fram till dessav som mannen
eller kvinnan uppfyller kvalifikationskraven för rätt till ålders-mannen

förtidspension.resp.
Någon tillrätt utbetalning utomlands hustrutillägg finns inte enligtav
gällande regler i AFL eller enligt konventioner, enligtän dennu annat

treårsregel finns i den nuvarande nordiska konventionen. Däremot kansom
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upphävda s.k. 57-62-utomlands med stöd dentillägg utbetalassådant av
avsnitt 6.5.årsregeln se

förordningdet gäller tillämpningen EGsHustrutillägget torde, när av
försjälvständig pensionsförmånantingen140871, kunna som enanses

ellerpension vid ålderdomtilläggsförmån tillkvinnan, mannenssom en
familjeförmán.invaliditet eller som en

självständig pensions-hustrutilläggetVad talar ñr att anse vara ensom
de allmänna förut-hon uppfyllaförmån för kvinnan även måsteär att

hustrutillägg jfrtill folkpension för erhållasättningarna för rätt att
tillEmellertid förutsättergällande regler. rättenredovisningen ovan av

därföruppbär ålders- eller förtidspension. Det ärhustrutillägg att mannen
självständig pensionsförmångällande det siggöra rörsvårt att att enom

i EG-förordningens mening.
eller kontantför-enligt EG-förordningen vård-Med familjeförrnån avses

vidfamiljs utgifter, vissa bidragavsedda täckamåner, är utomatt ensom
1940-talet dethustrutillägget infördes i slutetbarns ñrdelse. När togav

för-hemmafru ochsituationen hustrunsikte på den att var mannen
han gick iinkomster minskadevârvsarbetade. När attgenommannens

folkpension,familjen hänvisades leva barapension och påatt mannens
särskiltrimligt pensionen höjdes medframstod det därför ettattsom

inte självtillägg hustrun relativt hög ålder ännunått varmenom en
inte kunna begäras hustruntill folkpension. dåberättigad Det ansåg att

tillför sin eller bidraförvärvsarbete skulle kunna svara egengenom
enbart härtill1987881171 171. Serfamiljens försörjning prop. s. man

familjeförmån.hustrutilläggetskulle kunna hävdas utgöratt en
anknytning till folk-hustrutillägget och dessMed hänsyn till syftet med

liggeruppbär sådan pensionpension det förutsätter attatt mannengenom
hustrutilläg-till handsemellertid enligt uppfattningdet vår närmare att se

ålderdom ellerpension vidtilläggsfönnån tillget mannenssom en
invaliditet.

självständighustrutillägget sålunda betraktasOberoende som enav om
EG-för-till pension blirpensionsförmån eller tilläggett mannenssom

tillämplig förmånen. Tillsåvitt vi kan påordningen 140871, avgöra,
hänföra innebär vidvilken kategori förmån hustrutillägget är attav

samtliga fallförordningen delvis skilda rättsverkningar. Itillämpningen av
underkastathustrutillägget kommerblir dock konsekvens attatt varaen

likabehandling.förordningens regler ochexportom
till lagstiftningkunna lägga fram förslag denFör någraatt som

dock vi ställningregler vi i Övrigt här föreslår krävsföranleds de tarattav
beräkningen med hänsyn till bosätt-till hustrutillägget det gällernärom

självständig förmån ellernings- och förvärvstid skall betraktas somsom en
pension.tilläggsförmån till mannensen

grundvalföreslår hustrutillägget i princip skall beräknas påVi att av
huvudförmånemabosättningstid och förvärvstid sättpå somsamma

hustruns ellerförtidspension. frågan det ärålderspension och I om
för storlek harbosättningstid skall avgörande tilläggetsmannens som vara

hänseendeföljdriktigast i aktuelltvi för det attstannat att anse vara nu
tilläggsförmån och således låtabetrakta hustrutillägget mannenssom en
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bosättningstid eller ñrvärvstid avgörande. Detta innebär att,vara om
pension är reducerad till viss 30-del eller 40-del, hustrutilläggetmannens

skall reduceras i motsvarande mån.
Hustrutillägg bör enligt lagstiftningen kunna utbetalas enbart till kvinnor

bosattaär i Sverige. föreslårVi uttrycklig regel härom införsattsom en
i lagtexten. Till följd EG-förordningen kommer dock hustrutillägg attav
i vissa fall kunna inom EES-området.exporteras

Med kvotdelsberäkning hustrutillägg i enlighet med vad vi hären av
föreslår skulle i undantagsfall kunna inträffa tillägget i och medatt
ikraftträdandet de lagreglema skulle därefter med lägreutgesav nya
belopp tidigare.än För undvika situationer detta slag föreslår viatt attav
lagändringen skall förses med särskild övergångsbestämmelseen som avser

undvika konsekvenser det slaget.att av
Hustrutillägg inkomstprövas de inkomster i olika formermot som

kvinnan och erhåller enligt särskilda regler i lagen 1962392mannen om
hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension. I bilaga A
lämnar vi översiktig beskrivning dessa inkomstprövningsregler. Meden av
avseende denna inkomstprövningpå uppkommer i fall då hustmtillägget
prorata-beräknas i huvudsak motsvarande fråga den vi berört i detsom
föregående detnär gäller avåkning pensionstillskott tilläggspen-motav
sion. Som vi där kommer EG-förordningenangett uppställa särskildaatt
regler i vilken utsträckning nationella regler detta slag kan tillämpasom av
i fall då förordning 140871 tillämplig.är Liksom beträffande pensionstill-
skott finns det dessutom sakligt motiverade skäl också i helsvenska för-att
hållanden avstå från regler gör även proratiserat hustrutillåggatt ettsom
reduceras fullt med hänsyn till sidoinkomster. Det kan härut nämnas att
bestämmelser den innebörden gäller i Danmark, sedan länge harav som

med kvotdelsberäkning social pension och där vissaett systern delarav av
pensionen är inkomstprövad.

Med hänsyn härtill föreslår vi hustrutillâgg med vissatt, ett utgesom en
andel oavkortad sådan förmån, inkomstprövningen skall görasav en av
hustrutillägget före det det görs andelsberäkning enligt 30- elleratt 40-en
årsregeln. Om sålunda oreducerat hustrutillägg utgår med exempelvisett
38 755 kr och detta enligt inkomstprövningsreglema skall minskas med

kr,20 000 skall prorata-berälcningen först eftergöras denna reducering
med hänsyn till inkomst och alltså belopp 18 755 kr. Omettavse om

bosättningstid 15är år, i exemplet hustrutillägg medt.ex. utgesmannens
1540 18 755 kr.av

Förutom behandlade folkpensionsförmåner finns inom socialförsäk-nu
ringen även pensionsförmånen delpension. Enligt lagen 197984 om
delpensionsförsäkring kan delpension tillutgå förvärvsarbetande som

ned sitt arbete inför övergången till ålderspension.trappar bilagaI A
lämnas redovisning reglerna för delpension.en av

Delpension torde, enligt vad vi kan bedöma, i princip omfattas EG-av
förordningen.

Regeringen har i propositionen 199192l49 lagt fram förslag attom
rätten till delpension skall avskaffas fr.o.m. den juni1 1992. De dåsom
redan uppbär delpension skall dock inte beröras denna ändring. Medav
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sålunda föreslagits komma upphöratill till delpensionhänsyn rätten attatt
behandla denna förmån eller lägga franvi valt här inte vidarehar att

redovisar viändrad lagstiftning. heller någrförslag till Intenågra
kommervilka konsekvenser EG-förordningensynpunkter i frågan at;om

förordningensefter det denfå gäller delpension utbetalasnär det attsom
blivit gällande här.regler

till folkpension6.3 Intjänande rättav

6.3.1 Inledning

allmänEnligt de allmänna förutsättningarna i lagen 1962381 om
svenska medborgare är bosattaförsäkring har i dag allaAFL som ;

bosättnings- ellerSverige till folkpension oberoende deras tidigarerätt av
medborgare bosatta härförsäkringsförhållanden. Också utländska ärsom

folkpension under förutsättning de varit bosatta häri landet har tillrätt att
fall med enhetligaviss kvalifikationstid. Pension i dessaunder utgesen

belopp.
svensk medborgare har rått tillVid bosättning utomlands är somen

huvudförmåner och,till folkpensioneringensATP berättigad också som
handikappersättning och bamtil-tillägg därtill, de särskilda förmånerna

förhållande till antalet tillgodoräknade ATP-år.lägg, då beräknas isom
ord innebära svensk medborgareDetta kan med andra sägas att en som

intjänat pensionsrätt inom tilläggspensioneringen också intjänat motsvaran-
de inom folkpensioneringen. Utländska medborgare har däremot enligträtt

vid bosättning utomlands. finns dockAFL ingen till folkpension Deträtt
vissa dispensregler kan åberopas såväl svenska utländska med-som av som

beviljats folkpension i Sverige.borgare flyttar utomlands sedan desom
med-konventioner socialförsäkringsområdet har dessutomGenom på

i länder till folkpension vid bosättningborgare rad andra rättgettsen
utanför Sverige villkor gäller för svenska medborgare. Depå samma som

vid inom Sverige tillenligt konventionema också bosättning rättges
antal förfolkpension beräknad detta dvs. i förhållande till detpå sätt, år

vilka pensionspoäng tillgodoräknats, länge de inte uppfyller kravenså
enligt viss tids bosättning här.AFL om

folkpensioneringen tillI till vad gäller inom är rättenmotsats som
tilläggspension inte medborgarskap eller bosättningberoende svensktav

intjänas tillhär i landet. vi beskriver i avsnitt 6.6 rättenSom närmare
pension förvärvsarbete i huvudsak här i landet. Svenskasådan genom

förutsättningar anställningmedborgare kan under vissa även utom-genom
lands intjäna pensionsrätt inom Pensionen utbetalas denATP. oavsett om
pensionsberättigade i Sverige eller utomlands.âr bosatt

folkpensionslagstiftningenförändringar i den svenskaDe som
intjänandereglerföreslagit i det föregående och innebär särskildaattsom

inom folkpensione-införs kan få till följd den framtida pensionsrättenatt
förslagringen påverkas tids utlandsvistelse. Enligt våralängreav en
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det krävas förvärvsarbete eller bosättning ikommer 30 års 40 årsatt
folkpension.Sverige mellan och 65 ålder för till oreducerad Det16 års rätt

blir således möjligt under den nämnda tidsperioden vistas utomlands iatt
fall nio inverkan folkpensionen. Och för deni år menlig påvart utan som

förvärvsarbetar i Sverige under återstoden den aktiva tiden påverkasav
pensionsrätten sammanlagd utlandsvistelse tillinte 19 år. Ien av uppav

sammanhanget kan också framhållas innehåller vissa reglerEG-rättenatt
inskränker möjligheten för svenska medborgare tjäna in ATP-rättattsom

sinvid arbete utomlands vidare i avsnitt 6.6 och i kanse tursom ge
återverkningar folkpensionsrätten.på

6.3.2 Bosättning i Sverige

framgår inledningsvis ñr tillämpningenSom det sagda är detav av
nuvarande pensionsregler och i högre grad förslag väsentligän våraav av
betydelse kunna fastställa och bosatt i Sverige.när äratt om en person

begreppet bosättning skiljer sig innebörden härav mellanVad gäller något
olika lagstiftningsområden.

Sverige bosatta folkbokförs enligt bestämmelserna i folkbok-I personer
föringslagen princip folkbokförs alla föds här i landet.1991481. I som
Även barn föds utomlands folkbokförs här modern folkbok-ärett som om
förd i Sverige. flyttar in till Sverige skall folkbokföras hanDen som om
kan regelmässigt tillbringa sin dygnsvila här i landet under minstantas ett

Även den komma regelmässigt tillbringa sinår. kan antas attsom
dygnsvila både inom och landet skall folkbokföras han medutom om
hänsyn till samtliga omständigheter får ha sitt egentliga hemvist här.anses

utomnordiska medborgare i princip uppehållstillstånd lörFör krävs att
folkbokföring skall ske. motsvarande gäller den kanPå sätt att antassom
komma dygnsvila utanför Sverige underregelmässigt tillbringa sinatt
minst skall avregistreras från folkbokföringen utflyttad.årett som
Detsamma gäller den kan komma regelmässigt tillbringa sinantas attsom
dygnsvila samtligabåde inom och landet han med hänsyn tillutom om
omständigheter får ha sitt egentliga hemvist landet. Denutom somanses
oavbrutet under saknat känt hemvist avregistreras obeñntlig.två år Isom
folkbokföringslagen finns vissa särregler för diplomatisk och konsulär
personal och för svenska utsända arbetstagare. Mellan destatenav
nordiska länderna har träffats överenskommelse samordningen om av
folkbokföringen vid flyttning inom Norden, innebär stårattsom en person

folkbokförd i utflyttningslandet fram tills dess han blir folkbok-kvar som
förd i inflyttningslandet lagstiftning.enligt detta lands

i huvudsakBosâttningsbegreppet socialförsäkringen bygger påinom
folkbokföringen. Enligt skall den bosatt i riket ochAFL ärsom som

försäkringskassa.16 ålder inskriven hos allmän För-uppnått års vara
säkringskassan har dock självständigt bosåttningsfrågan. Enligtprövaatt

inskrivningriksförsåkringsverkets föreskrifter RFFS 198516 ochom
avregistrering enligt allmän försäkring gällerlagen 1962381 om som
huvudregel skall bosatt i Sverige han har sittatt en person anses om
egentliga hemvist eller han kommer till Sverige med avsikthär attom
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till Sverigekommervistas här stadigvarande. Likaså skall en person, som
ochförvärvsarbete eller studier,avsikt vistas här förmed än årettatt mer

bosatta här.underåriga barn Endennes medföljande make och anses
land skall enligt före-flyttat till Sverige från nordisktettperson som
blivit folkbokförd här.normalt bosatt här i landet hanskrifterna anses om

prövningen fråganVad gäller utomnordiska medborgare är av om
beviljats. sjömänbosättning beroende uppehållstillstånd Föräven attav

bestämmelsei delsfinns särskilda regler. Vidare finns kap. 3 § AFL1 en
skalllämnar Sverige fortfarandeinnebörd att ansesav en person som

avsedd längstbosatt här under förutsättning utlandsvistelsen äratt att vara
dels särregler för vissa utsända arbetstagare.år,ett

vi för tillämpning den bosätt-framgår avsnitt 6.2 föreslårSom avav
för-fram förslag till i princip ingen ändring iningsregel vi här läggersom

till vad gäller i fråga definitionen begreppethållande avsom nu om
i Sverige.bosättning

Sverige och andra länder finnskonventioner social trygghet mellanI om
frånutsträckt tillämpning eller undantagi dag regler AFLom av om

Konventionernas regler försäkringstillhörighet då över AF Lslagen. tarom
försäkringstillhörighet enligt debosättningskrav. Huvudregeln utom-om

omfattasnordiska konventionerna förvärvsverksamär att en person av
förvärvsarbetar. flyttar frånlagstiftningen i det land där han Den utsom

Sverige ñr förvärvsarbete i konventionsland således,ett oavsettanses
inte bosatt här i mening. flyttar tillutlandsvistelsens längd, AFLs Den som

blir oberoende hanSverige från utonmordiskt konventionslandett av om-
arbeta här eller omfattad den allmänna försäkringen närattavser av-

riksförsäkringsverketshan bosätter sig i Sverige. Enligt AFL och
förföreskrifter dock hans avsikt vistas härmåste än åratt ett attvara mer

omfattad försäkringen.han skall bli av
finns i konventioner undantag för utsända arbets-Från huvudregeln alla

vanligtvis under tid omfattas lagstiftningen i det landvisstagare, som av
enligt dessavarifrån de utsända. En från Sverige utsändär person som

lagstiftning också enligtbestämmelser skall omfattas svensk skallav
konventionerna eller protokollen till dessa bosatt i Sverige underanses som
utsändningsperioden den överstiger regel omfattas inteäven år. Iettom

för derasden utsändes familjemedlemmar dessa undantagsregler. Omav
del utlandsvistelsen avsedd längre de såledesär än år,ettatt ansesvara

Äveninte bosatta i Sverige under tiden härför. för andra persongrupper,
sjömän och resande personal, finns i vissa konventionernat.ex. av

särskilda försäkringstillhörighet och bosättning.bestämmelser om
Vi har vid från konventionervåra överväganden utgått deatt som nu

gäller i förhållande till länder inom EES-området i princip kommer att
fr.o.m. tidpunkten förupphöra inom EES-området EES-avtalet ochgenom

förordningdetta avtals ikraftträdande bestämmelserna i EGsersättas av
140871 kapitelse 4.

regelsystem syftar till samordna de olika medlemsländemasEGs att
pensionslagstiftning till skydd ñr flyttar från land till ettettpersoner som

inom innebär i korthet förvärvsarbetande vid varjeEG. Det attannat
omfattas lagstiftningeni endast land. huvudregeltillfälle skall Somettav
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gäller förvärvsarbetande omfattas försäkringen i det land där hanatt en av
är anställd eller bedriver självständig förvärvsverksamhet i vilketoavsett
land han bosatt. vissa finnsär För dock särbestämmelser, fört.ex.grupper
utsända arbetstagare och diplomater.

I skede utredningsarbetet kommer vi behandla fråganett attsenare av
ñrsäkringstillhörighet utifrån övergripande perspektiv ochett motom mer

bakgrund de krav kan ställas inför anpassning den svenskaav som en av
lagstiftningen härom beträffande andra socialförsäkringsförmåner än
pensioner till EGs regler.

6.3.3 förslagNärmare överväganden och

Allmänt

förslag införsGenom våra varigenom till folkpensionrättett nytt system,
förvärvas grundval tid för bosättning Sverige.på i Fråga uppkommerav
då vad skall krävas för tillgodoräknasskall viss tidattsom en person som
bosättningstid.

för förslagetSom utgångspunkt vad gäller tillgodoräknande bosätt-av
ningstid inom folkpensioneringen har vi valt det bosättningsbegrepp som
redan i dag tillämpas inom socialförsäkringen. Huvudregeln här denär att

folkbokfördär i Sverige också betraktas bosatt här. Genomsom som en
del bestämmelser inom socialñrsäkringen utsträcks inskränks dennaresp.
huvudregel, kommervilket till uttryck i bestämmelserna inskrivningom
hos allmän försäkringskassa. situationer i riksförsäkringsverketsDe som
föreskrifter 1985RFFS 16 allmänt konstituera bosättning dvs. attanges -

har sitt egentliga hemvist här i landet, kommer tillatten person en person
Sverige med avsikt vistas här stadigvarande eller ochatt att en person
dennes familjemedlemmar kommer till Sverige med avsikt vistas häratt
endast under begränsad tid, är avsedd ochän år,att etten som vara mer
anledningen till vistelsen förvärvsarbeteär eller studier är sådana att-
folkbokföring skall ske.

Något krav i fråga blivit folkbokfördpå uppställsatt personen
emellertid inte vid inflyttning från utomnordiskt land. En inflyttadett

kan alltså i nämnda situationer i princip skrivas in hos försäkrings-person
kassan och således inom socialförsäkringen såsom bosatt här i landetanses

inteäven han ännu är folkbokförd. Emellertid förekommer för-ettom
fattningsreglerat samarbete mellan folkbokföringsmyndigheten och försäk-
ringskassoma kan folkbokföringslagenoch i föreskrivna anmälningar om
flyttning från till utlandet göras till allmän försäkringskassa. Detresp. en
bör i detta sammanhang anmärkas den lämnar Sverige föratt som en
utlandsvistelse är avsedd längst inteår utflyttadatt ettsom vara anses som

kvarstår folkbokförd under denna tid och även enligt AFLutan som anses
bosatt här och skall således inskriven hos försäkringskassa.vara vara

Detta leder till enligt dessa regler inskriven hosäratt en person som
försäkringskassa ñr tid normalt också folkbokfördär i Sverige.samma
Också i fråga utlänningar behöver uppehållstillstånd för fåattom som
vistas i Sverige överensstämmer reglerna såtillvida inskrivning ochatt
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folkbokföring skall ske fr.o.m. den dag uppehållstillståndet börjar gälla.
Vid inflyttning från nordiskt land skall inskrivning normalt ske fr.o.m.ett
folkbokföringsdagen och awikande bedömning i bosättningsfråganen
förutsätter särskilda skäl.

Det kan emellertid föreligga viss diskrepans såvitt gäller den dagen
från till vilken inskrivningen försäkringskassa och folkbokföringenresp.
gäller. bakgnmdMot förslag bosättningstid skallvårt räknasattav
löpande, dvs. den försäkrade får tillgodoräkna sig tiden från det hanatt att
flyttar till landet och till dess utflyttning sker avsnitt kanse 6.2.1att
denna skillnad i enstaka fallnågot betydelse vid tillgodoräknande av
bosättningstid ñr folkpension.

Inskrivningen hos allmän försäkringskassa gäller enligt bestämmelser i
kap. 5 från1 § AFL den tidpunkt då sådant förhållande inträtt denatt

försäkrade skall inskriven, dock tidigast fr.o.m. tredje månaden förevara
den då han inskrivs, till den tidpunkt då sådant förhållande inträtt att
inskrivningen skall upphöra, han avregistrerasäven långt Vidom senare.
flyttning varmed inflyttningäven från utlandet gäller däremot denavses

folkbokföringen fr.o.m. flyttningsdagen endast anmälan inomgörsnya om
vecka. Kommer anmälan in gäller folkbokföringen fr.o.m. denen senare

dag då anmälan kom in. de fall beslutI folkbokföring meddelas utanom
föregående anmälan, gäller folkbokföringen fr.o.m. beslutsdagen. Vid
flyttning till utlandet upphör den flyttande folkbokförd utresedagenatt vara
eller, flyttningen anmäls den dag anmälan kom in. Dettaom senare,
innebär inte anmälan till försäkringskassagör ellert.ex. att en person som
folkbokföringsmyndigheteni direkt anslutning till han flyttar till Sverigeatt

kan bli inskriven i försäkringskassan med verkan från inflyttnings-senare
dagen han blir folkbokförd först fr.o.m. anmälnings- ellertrots att
beslutsdagen. Det omvända gäller vid utflyttning, då avregistrering sker
från försäkringskassan med verkan fr.o.m. dagen efter medan denavresan
utflyttade kan kvarstå folkbokförd i Sverige ñräven tid härefter.som

Dessa regler innebär således inskrivning hos försäkringskassa iatt
många avseenden närmare avspeglar den faktiska bosättnings-rent
situationen folkbokföringen.än Vidare bör enligt meningvår den som
inom socialförsäkringen i allmänhet betraktaär bosatt i Sverigeatt som
också bosatt här vid tillämpning den föreslagna 40-årsregeln.anses av nu
Och framgår vivad anför i det följande finns det situationer dåsom av en

i Socialförsäkringens mening bosatt här och skallperson anses vara
inskriven hos försäkringskassa han inte skall folkbokfördäven iom vara
Sverige. Ett alternativ därför föreskriva den tid, under vilkenatt attvore

försäkrad varit inskriven i försäkringskassa,svensk skall tillgodoräknasen
honom bosättningstid vid tillämpning 40-årsregeln.som av

En sådan regel skulle emellertid praktisktsvår genomföra,attvara
eftersom härför nödvändiga uppgifter för förfluten tid enligt vad vi-
upplysts inte alltid finns arkiverade eller kan svårtillgängliga förvara-
försäkringskasseadministrationen. Vi har därför valt frånutgåatt
folkbokföringen. val kan visserligen,Detta nämnts, innebära attsom ovan
den tid tillgodoräknas bosättningstid inte helt överensstämmersom som
med den faktiska tiden för vistelsen här i landet. Denna omständighet

m
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anmälnings-föreskrivenfolkbokföringslageniemellertid följd attav enen
föranledadärför inteskyldighet åsidosatts och bör annanenensam

genomförbar kontroll-inte funnitVi har heller någonbedömning. annan
tillgodoräknandehuvudregeldärförVi föreslårmöjlighet. avomsom

under vilkenden tid,folkpensioneringenbosättningstid inom att personen
ocksålag i Sverige,kyrkobokförd enligt äldrevarit folkbokförd eller

vid tillämpning 40-bosättningstidhonomskall tillgodoräknas avsom
årsregeln.

utomlands kvarstårflyttarförhindraFör attatt sompersoner som
bosättningstid här enbarttillgodoräknasi Sverige ochfolkbokförda genom

medregeln försesvi dockflyttningen, föreslårunderlåta anmäla attattatt
tillgodoräknas denutresedagen inte skalltid efterinskränkningenden att

han skall avregistre-omständigheterSverige under sådanalämnar attsom
utflyttad.folkbokföringenfrån somras

i huvudsakförordadeenligt denbosättningsregelEn somav oss
för vissakonsekvenserfår speciellafolkbokföringenanknyter till

hitnämligen de kommermedborgare,kategorier utländska somsom
fårnordiska ländernaandra länder deMedborgare från änasylsökande.

Sverige integäller i1989529i utlänningslagenenligt de regler som
hamånaderunder längre tid änsig här i landetuppehålla utan atttre

redan vid inresanregel föreliggatillstånd skall iuppehållstillstånd. Sådant
till asylför det fall rätthärifrån gäller bl.a.i landet. Undantaghär att

uppehållstillståndanknytningsfallen. Ansökanför de s.k.föreligger och om
lokala polismyndigheten.invandrarverk eller denhandläggs statensav

regler närfolkbokföringslagen innehöll ingatidigare gällandeDen om
utlänningari landet.skulle bosatt Föri denna kategori ansespersonen

gällt krav påuppehållstillstånd har normaltskyldiga haär ettattsom
förunder minst årvistelseuppehållstillstånd attettavsettsom en

riksskatteverketsgrundat sigpraxis har påfolkbokföring skulle ske. Denna
folk-gällandefolkbokñringsmyndighetema. Dentillallmänna råd nu

uttrycklig bestämmelsedäremotbokföringslagen innehåller attom enen
folkbokförasskalluppehållstillstånd inteskyldig hautlänning är attsom

det finnshärifrån kan görassådant tillstånd. Undantaghan saknar omom
synnerliga skäl.

mycketlandet kan detkommer hit till gådel utlänningarFör somen
uppehållstillstånd tillansökerflera från det detid, iblandlång år, att om

i landet undersåledes ha vistatstillstånd beviljas. De kandess sådantatt
allmäntorde rådablir folkbokförda här. Detavsevärd tid innan de en

erforderligti Sverigeutlänning vistasenighet utanatt en somom
följersådana förmånerinte få tillgång tilluppehållstillstånd bör attavsom

intjänandereglerVid införandefolkbokförd här.han är avav om
emellertid enligt vårbosättning Sverige detgrundval ärfolkpension av

bakgrundsådan tid medräknas. Motmening rimligt i vissa fall ävenatt
utlänninginnebördregel införsföreslår vihärav attatt somenaven

uppehållstillstånd fårbeviljatsSverige dessförinnan hatillkommer utan att
i landetuppehållstillstånd härtiden från ansökanräkna även somom

uppehållstillståndbeviljasförutsättning hanbosättningstid, under att senare
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för bosättning i Sverige och blir folkbokförd här han har vistatssamt att
här oavbrutet alltsedan ansökningen uppehållstillstånd.om

För personkategorier,vissa statligtsåsom utsända arbetstagare och
sjömän, finns i dag särregler både vad gäller folkbokföring och bosättning
enligt AFL. Vår allmänna bedömning i fråga dessa är denattom grupper

inom socialförsäkringen i allmänhet bosatt i Sverige ocksåsom anses vara
skall bosatt här enligt 40-årsregeln. följandeI det redovisar vi våraanses
närmare överväganden angående olika personkategorier och i vadanger

det enligtmån vår mening krävs särskilda bestämmelser för dem vad gäller
tillgodoräknande bosättningstid inom folkpensioneringen.av

bestämmelserGenom i konventioner kan ytterligare utvidgningar eller
inskränkningar gälla i fråga det socialñrsäkringsrättsliga bosättninom

Den under utlandsvistelse inte folkbokfördär i Sverigegreppet. som en
kan enligt konventionsbestämmelse omfattas svensk lagstiftning ochen av
ändå bosatt här enligt den svenska socialförsäkringen. Ochanses som en
här folkbokförd kan enligt konvention omfattas lagstiftningenperson en av
i land och då inte bosatt här i AFLs mening.ett annat anses

Vi föreslår motsvarande skall gälla i fråga tillgodoräknandeatt om av
bosättningstid inom folkpensioneringen. Redan i dag gäller den allmänna
principen socialförsäkringskonventioner skall ha företräde framföratt

regler.AFLs Såsom förslagvårt är utformat det emellertidär nödvändigt
införa uttrycklig bestämmelse härom det gäller bosättningstidnäratt en

enligt 40-årsregeln. Vi föreslår således den tid under vilkenatt en person,
sig han är svensk eller utländsk medborgare, enligt konventionsbe-vare

stämmelse omfattas eller såvitt gäller förfluten tid har omfattats av- -
svensk lagstiftning skall tillgodoräknas honom bosättningstid inomsom
folkpensioneringen, inteäven han varit folkbokfördär i Sverige.om resp.
På motsvarande föreslår visätt undantag från huvudregelnett om
tillgodoräknande tid sammanfaller med folkbokföringstid för denav som

under tid omfattats lands lagstiftning.annatsom samma av
När EES-avtalet träder i kraft kommer bestämmelserna i EG-för-

ordningen 408I 71 införlivas med den svenska lagstiftningen. Det finnsatt
i förordningen regler vilket lands lagstiftning anställd ellerom en
egenföretagare skall tillhöra i olika situationer. betyderDet vi måsteatt se
till de regler vi föreslår definitionen bosättningstid inom folk-att om av
pensioneringen låter sig till förordningens bestämmelseranpassas om
försäkringstillhörighet så den enligt EG-förordningen skallatt som
omfattas svensk lagstiftning pensionsförmåner också verkligenav om
tillgodoräknas bosättningstid för folkpension här i landet, och tvärtom.

utgångspunktDen vi valt för förslag ivåra detta avseende är att,som
i den imån viss situation enligt förordningEGs skallen person en anses
tillhöra svensk socialförsäkring även inte falletså är vid tillämpningom en

allmännaAFLs regler, reglerna i förordningen skall gälla. skallHanav
således för denna tid också tillgodoräknas bosättningstid inom folk-
pensioneringen. På motsvarande bör det omvändasätt gälla i den mån en

enligt allmänna regler i AFL bosatt ellerär är bosattattperson anse som
här han enligt EGs regelsystem skall täckt landsett annatmen vara av
socialñrsäkringssystem. För sådan tid bör han heller inte förvärva tillrätt
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svensk folkpension tillgodoräknande bosättningstid vid till-genom av
lämpningen 40-årsregeln. Dessa våra förslag överensstämmer med vadav
vi föreslagit beträffande försäkringstillhörighetbestämsovan personer vars

konventionsregler.av
framgåttSom våra överväganden och förslag i det föregående ärav

avsikten bosättningstid liksom ATP-år enligtatt SO-årsregeln ñr- -
folkpension skall beräknas inte bara för tiden från den lagstiftningensnya
ikraftträdande även såvitt förfluten tid. Därvidutan skall deavser av oss
Föreslagna reglerna tillämpas också med avseende på sådan tid. Vinya
föreslår särskild övergångsbestämmelse med denna innebörd.en

Detta innebär avgörande kommer bli folkbokñringsförhållandenaatt att
under gången tid. frågaI tid före ikraftträdandet folkbok-om av
föringslagen 1991481 blir betydelse kyrkobokföringen enligtav
motsvarande äldre författningar.

Också de övriga regler tillgodoräknande bosättningstid viom av som
föreslår är avsedda tillämpas beträffande tiden före år Bl.a.att 1993.
kommer därvid bestämmelser i socialförsäkringskonventioner om
tillhörighet eller icke tillhörighet till svensk socialförsäkring att vara
avgörande för bosättningstid i visst fall skall tillgodoräknas eller ej.om

I detta sammanhang vill vi peka på bestämmelse i den nordiskaen nya
konventionen social trygghet se avsnitt 2.3.2. Det gäller artikel 24,om

sikte på är anställda itar nordiskt land och bosattaettsom personer som
i nordiskt land. Enligt EGs förordningett annat 140871 omfattas sådana

lagstiftningen pensionsförmåner enbart i anställningslandet.personer av om
Artikel i den24 nordiska konventionen föreskriver detta skall gällaattnya
även såvitt tiden före konventionens ikraftträdande. Detta betyderavser att
bosättningstid för folkpension inte skall tillgodoräknas den väl varitsom
bosatt i Sverige anställd i nordiskt land. Vi utvecklar dettaannatmen
ytterligare något nedan under rubriken Gränsarbetare.

Olika personkategorier

De utvidgningar och inskränkningar vi berört är naturligtvis utansom nu
betydelse för flertalet bor och arbetar i Sverige. Depersoner som grupper

kan komma beröras härav är har anknytningatt till flerasom personer som
länder, exempelvis utsända arbetstagare, gränsarbetare, sjömän eller andra

Översysselsätts inom internationella transportföretag. huvudsom taget
gäller utformningen reglerna intjänandeatt pensionsrätt grundadav om av
på bosättning mindreär betydelse för alla förvärvsarbetar och harav som
möjlighet intjäna folkpension enligt den alternativaatt intjänanderegeln
SO-årsregeln. Vi har dock tolkat innebörden EGs regelsystem på såav
sätt den nationella pensionslagstiftningenatt, innehåller förettom system
intjänande pensionsrätt på grundval bosättning, också förvärvs-av av
arbetande omfattas lagstiftningen måste kunna tillgodoräknas sådansom av
rätt, även de kan tjäna in pensionsrätt enligt alternativtettom system.

För svenska medborgare gäller redan i dag tilläggspensionens storlekatt
kan påverkas för den vistas utomlands många år ha inkomstutan attsom

grundar rätt till svensk ATP. Många svenska arbetsgivare brukar docksom
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försäkringaravsnitt eller privataATP-förbindelse jfr 6.6.4teckna s.k.
kan kommautlandsarbetandepersonalen. Andrañr den utsända personer

framtidaoch där tjäna inarbetslandets försäkringomfattasatt enav
makar kan dock den långaför medföljandeövriga ochpensionsrätt. För

framtiden. förlustekonomisk förlust i Dennautlandsvistelsen innebära en
fördirekt betydelse ävenutlandsvistelsen harblir kärmbarän ommer

olikadet finnashär berörda kanfolkpension. dentill Irätten gruppen
utlands-till Sverige,de återkommerkategorier när trotspersoner som,

den aktivaanknytning till Sverige underhaft sådanvistelsen får haanses
till deras förmånfinnas anledning övervägatiden det kan attatt om man

folkpensionshänseende få räknaisåvitt gällerbör införa särregler rätt att
vistelse utomlands.bosättningstid i Sverige under

personkategorierolikavi gjortUnder arbete har genomgångvårt aven
detockså för utrönaförslagkan komma beröras våra attatt omavsom

för förstärkasärskilda regleranledningkan finnas överväga attatt
redovisar vi vårakategorier. det följandepensionsskyddet för dessa I

grund förhänseenden. Till våraförslag i dessaöverväganden och även
upprättad den juni 1989bl.a. promemoria 7ställningstaganden har legat en

kartläggningredovisatriksförsäkringsverket till regeringenvari aven
till Sverige efteråtervändersocialförsäkringsskyddet för personer som

utomlands.arbete
arbetarsvenska medborgareantaletpromemorian framgårAv att som
antalet1970-talets början. Detför varje sedanutomlands ökat år attanges

Riksför-uppskattats till högst 100 000Utlandssvenskar har personer.
förkontraktsanställdamed antalet svenskasäkringsverket räknade att

inkl.uppgick till 20 000svenska företag utomlands år 1989 personerca
omrâde. Kontrakts-45 % arbetade inom EGsfamiljemedlemmar, varav ca

uppskattade antaletVerketi regel år.tiderna två-tre personer somvar
inkl. farnilje-utländska arbetsgivare till 30 000arbetade för personerca

utsändautrikesförvaltningen farms 600medlemmar. Inom personerca
administrerades UDutomlands och attachéerplacerade 90 avsomm.m.ca

med längstalärarefamiljemedlemmar. Nämiare 100jämte deras en
i svenska skolorutomlands lokalt anställdakontraktstid fannsårom sex

deltidslärare,lokalanställdafarms antalmed statsbidrag. Härutöver ett stort
tillmedföljande familjemedlemmarundantagslöstnästan varsorti

utomlandsarbetande svenskar.
bistånds-årligen finns 300framgår vidare detkartläggningenAv att ca

Därtill kommer 600utsändadirekt anställda och SIDA.arbetare caav
Ytterligare 60-taluppdrag förmed särskilda SIDA.privata konsulter ett

bidragfinansieras SIDA ävenprojekt SIDA.arbetar i geravsompersoner
volontär.schablonbeloppbiståndsorganisationer medtill olika ett per

till 700-750beräknas årligen uppgåAntalet sådana volontärer personer.
förlängning.ibland medvanligtvis år,Kontraktstidema för dessa är två-tre

heltvilkas verksamhetmissionärervolontärer finns 800Utöver dessa 1ca
eller stiftelser.enskildafrikyrkoförsamlingar,finansieras olika personerav

junii flera ibland hela livet. I 1989utomlands år,dem blir kvarMånga av
svenska placerade påfrån den arménpromemorianfanns enligt 632 man
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FN-uppdrag i Libanon på sexmånaderskontrakt. farms 30-talDessutom ett
FN-observatörer i världen.runt om

riksförsäkringsverkets kartläggning framgår också visst antalAv att ett
dem återvänder till Sverige efter utlandstjänstgöringnågra års ärav som

utländska medborgare. har tidigare bott och arbetat i iDe Sverige många
år.

Enligt direktiven åligger det föreslå i fallsärregler vadatt vartoss
gäller personkategorier. gäller i första hand för flyktingartvå Det isom
samband med flykten tvingats lämna sina eventuellt intjänade pensions-
rättigheter bakom sig i det land de flydde ifrån. Våra överväganden och
förslag vad gäller denna kategori redovisar vi i avsnitt 6.4. En annan
kategori försäkringssitnration bör uppmärksammas enligt direktiven ärvars

vid till regelsystemövergången redan uppbärett nyttpersoner som
folkpension eller under övergångstid därefter skulle fått tillrättsom en

Ävenfolkpension enligt nuvarande lagstiftning övergångsgenerationen.
de särskilda övergångsregler det åligger utarbeta behandlar viattsom oss
i särskilt avsnitt 65. det följande viI och behandlar olikaett tar upp
former utlandsarbeteav m.m.

Utsända arbetstagare

Med utsänd arbetstagare sänds sin arbets-uten menas en person som av
givare för arbeta för hans räkning i land. förutsättsDet ocksåatt ett annat

lönen arbetsgivare. arbetstagareOm sändsatt utges ut ettav samme en av
moderbolag i det landet anställs och avlönas dotterbolag iettena men av
det andra landet inte utsändning föreligga.anses

utsändningstidenOm till högst kvarstår arbetstagaren ochuppgår årett
dennes medföljande under utlandsvistelsen folkbokförda i Sverigesom
enligt folkbokföringslagens generella bestämmelser. De skall också enligt
den allmänna regeln i kap. första stycket fortfarande1 3 § AF L anses vara
bosatta här, utlandsvistelsen avseddär längst år.att ettom vara

Samtliga utomnordiska socialförsäkringskonventioner innehåller regler
utsända arbetstagare, innebär dessa även under tjänstgöringenattom som

i land skall omfattas det utsåndande landets lagstiftning. Utsänd-annat av
ningstidema varierar mellan och12 60 månader med möjlighet till förläng-
ning. regel omfattas inteI medföljande familjemedlemmar kon-av
ventionemas utsändningsregler. Undantag gäller dock enligt några
konventioner avsnittse 2.3. l.

EGs förordning 140871 överensstämmer i princip med vad gällersom
enligt nuvarande lagstiftning.svenska huvudregeln tillämpligFrån om
lagstiftning i artikel 13.2 anställd inomäratta en person som en-
medlemsstats territorium skall omfattas denna medlemsstats lagstiftning,av

det företag,även den verksamhet eller den arbetsgivare han ärom som
anställd hos finns inom medlemsstats territorium i artikelgörsen annan -
14.1 undantag för utsänd skall fortsätta omfattasanställd, atta som av
lagstiftningen i det land varifrån han är utsänd, under förutsättning att
arbetet i den andra medlemsstaten inte förväntas längre än tolvvara
månader och han inte sänds för harersättaatt ut att en annan person som
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fullgjort sin utsändningsperiod. Tidsperioden kan överenskommelsegenom
mellan de berörda medlemsstaterna förlängas med ytterligare tolv-en
månadersperiod arbetet gnmd oförutsebarapå omständigheterom av
kommer längre vad ursprungligen förväntades.än Motsvaran-att vara som
de regler gäller beträffande egenföretagare.

Vi föreslår här inga särregler för beräkning bosättningstid förav
utsända arbetstagare i allmänhet. Här kommer till följd våra generellaav
förslag gälla EG-förordningens och, i förhållande till länder utanföratt
EES-området, socialförsäkringskonventionemas utsändningsregler. I fråga

EES-ländema kommer de regler finns i nuvarande konventionerom som
bl.a. utsändning upphöra gälla i och med ikraftträdandetatt attom av

EES-avtalet. Reglerna blirhär dock, vi framhållit i det föregående,som
med förslag tillämpliga detvårt när gäller varitavgöraatt var en person
bosatt i folkpensionshänseende såvitt tiden före det EES-avtaletattavser
träder i kraft. Förslagen innebär alltså den eller föreäratt som -
ikraftträdandet förslag varitvåra utsänd till land och enligt EG-annatav -
förordningen eller konvention omfattas har omfattats svensken resp. av- -
lagstiftning pensionsförrnåner betraktas bosatt i Sverige och fårom som
räkna utsändningstiden bosättningstid inom folkpensioneringen. Densom

utsänd till Sverige ochär under utsändningstiden omfattats ettsom som av
lands lagstiftning skall enligt motsvarande regler ha varitannat anses

bosatt i Sverige under denna tid. Motsvarande skall i tillämpliga fall gälla
den utsändes medföljande familjemedlemmar.

Vid utsändning till land utanför EES-området med vilket Sverige inteett
ingått socialförsäkringskonvention kommer bosättningstid för folkpension
inte kunna tillgodoräknas utsändningstiden överstiger år. Somatt ettom
nämnts den utsände då utflyttad och skall inte längreovan anses vara vara
folkbokförd i Sverige. Han inte heller bosatt här enligt kap.1 3 §anses
första stycket AFL. Svenska medborgare anställda ochär avlönadesom av
arbetsgivare i Sverige för arbete utomlands i icke konventionsland dockär
enligt försäkrade för tilläggspensionAFL i Sverige. De kan därför även
under utlandsvistelsen intjäna folkpension enligt den föreslagnaav oss
ATP-anknutna intjänanderegeln.

En utsänd omfattas arbetslandets lagstiftning ñrutsättsperson som av
tjäna in framtida pensionsrätt enligt detta lands försäkring. Härtillen
kommer förslag intjänandevårt till folkpensionrätt detgöratt om av
möjligt för utomlands bosatta vistas utomlands under den förvärvsaktivaatt
tiden i minst nio i vissa fallår och till 19 år folkpensionenutan attupp
reduceras grund bosättningenpå utomlands. Generellt dettamåstesettav

tillräckligt.utrymme anses
Vad gäller i princip endast för arbetstagare utsända frånsagtsnu

arbetsgivareSverige privata och de familjemedlemmar.utsändas Förav
den statlig arbetsgivare sänds till land för arbete gällerett annatsom av en
andra regler, till vilka vi återkommer i det följande.

Bland utsända privata arbetsgivare återfinns bl.a. mis-personer av
sionârer och biståndsarbetare, vilkas pensionsskydd vi funnit anledning
överväga närmare. synnerhet missionärerI kan arbeta utomlands i många
år och deras anställnings- och avlöningsförhâllanden har tidigare varit
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osäkra. Numera är de i de allra flesta fall anställda svensktett trossam-av
fund och uppbär därifrån årsinkomster överstiger basbelopp, vilketettsom
innebär de under utlandsarbetet kan tillgodoräknas pensionsgrundandeatt
inkomst inom ATP. Det kommer gälla framtidenockså i såvitt gälleratt
länder utanför EES-området och länder med vilka Sverige inte har
socialförsäkringskonvention. De kommer ATP-rätten förvärvaattgenom

till folkpensionrätt också enligt den föreslagna 30-årsregeln. regelIav oss
anställs också medföljande make trossamfundet fåroch därigenomav

Ävenpensionsskydd inom ATP och folkpensioneringen. bistånds-samma
arbetare avlönas regel svenska biståndsorganisationer med bidragsom av -
från SIDA på sådant sätt de under utlandsarbetet kan tjäna inatt-
pensionsrätt inom ATP och därmed för folkpensionäven enligt vad vi
ñreslår. Riksförsäkringsverket i den tidigare kart-omnämndaanger
läggningen dagens biståndsarbetare iär genomsnitt 35 och välut-åratt
bildad. Oftast har han familjen med sig och bägge makarna är engagerade

biståndsarbetet.i Kontraktstiden vanligtvisär begränsad till några år.
Präster och missionärer har sedan tidigare åtnjutit viss särställningen

vad gäller sociala förmåner. Således har de kunnat uppbära barnbidrag vid
utlandsvistelse till huvudregelår som gällde då liksom inomtreupp -
AFL förettårsgräns bedömningen bosättningsfrågan. De ansågsen av-
vidare ha sådan bibehållen anknytning till Sverige under arbeteten
utomlands de enligt den tidigare gällande folkbokföringslagenatt rättgavs

kvarstå kyrkobokförda i Sverige. fråga ickeI statligt anställdaatt som om
biståndsarbetare situationen något armorlunda. omfattadesDe denvar av
ettårsregel gällde för andra För sådana volontärer anställdasom grupper.

ideella organisationer betalade emellertid SIDA schablonbidragettav som
beräknades med hänsyn till uteblivna bambidragsförmåner. denFr.o.m.

juli 19911 gäller regler för barnbidrag vid utlandsvistelse. Dennya
generella tidsgränsen för uppbära barnbidrag vid utlandsvistelse sänktesatt
då från tillår månader. Samtidigt utvidgades den utsträckta tillett rättsex
barnbidrag gällt för barn till och missionärerpräster riksdagenssom -
begäran till omfatta också barn till biståndsarbetare knutna tillatt t.ex.-
frivilliga organisationer och barn till medhjälpare till präster och mis-
sionärer. För dessa gäller förtreårsgräns barnbidrag vidgrupper en
utlandsvistelse.

Det finns enligt mening skälvår talar för beträffande dessaattsom
icke statligt anställda vissaöppna möjligheter låta demattgrupper av

tillgodoräknas bosättningstid för folkpension i Sverige för den tid de vistats
utomlands vad följerutöver våra allmänna förslag. Dessasom av
personkategorier har i regel arbetat inom ideellt inriktad verksamhet i
utvecklingsländer där det kan det saknats pensionsskyddantas att ett
motsvarande det svenska. De har ofta haft låg lön och icke heltäckande
sociala förmåner. Liksom gäller för andra arbetat utomlandspersoner som
kan ålderspensionens storlek påverkas för biståndsarbetare vistatssom
utomlands många år tjäna in ATP. Som riksförsäkringsverketutan att
anmärkt i sin kartläggning torde det emellertid från rättvisesynpunkt inte

gångbart när det gäller pensionsförmåner ha långtgående särreglerattvara
i AFL för dem arbetar utomlands. I likhet med verket vill vi ocksåsom
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vidproblemetdet störstapensionsrätten inte torde utgöraframhålla att
till Sverige,återkomsten

m.fl. ibiståndsarbetaregjorts för missionärer,särregleringDen som
gäller tillmotsvarighet vad rättbarnbidrag har ingenfråga tillrättenom

fram tillmöjligt nålångt det ärenligt avsikt är såförmåner AFL. Vår att
Vidare årsociala förmånssystemet.bosättningsbegrepp i detenhetligtett

avgränsning inte börgenerell förmån närmarefolkpensioneringen varsen
eller mindre angelägen. Deverksamhet kanpåverkas att meransesav en

vidare intemedföra kommerförslag kommerförändringar vårt attattsom
tordearbetet oftahårt,ideellt arbetande ävendrabba just dessa omgrupper

motsvarandeåtnjutandei någonutföras i länder där de inte kommer av
sådanahar dessasocial förmån. tidigare nämntsSom numeragrupper

därmedtjäna in och ävende kan ATPavlöningsförhållanden antasatt
Och så inteunder utlandsarbetet.folkpension enligt 30-årsregeln också om

viapensionsskydd antingenordnaskulle fallet finns möjlighet ettattvara
delföreslår därför för derasförsäkringar. ViATP-förbindelse eller privata

bosättningsreglema.från de generellaför framtiden inget undantag
ochemellertid missionärerskanframgår vadSom sagtsovanav

armorlunda.ha varit Deanställningsförhållanden tidigarebiståndsarbetares
i för-ekonomiska villkorarbeta under dåligakan därvid ha godtagit att

fallSverige får till iefter återkomsten till rättvissningen de vartattom
föreslåroskäligt förslaginte skall drabbas vårafolkpension. För deatt av

tid under vilken deinnebörd denvi för deras del skyddsregel attaven
före ikraftträdandet vårautomlands och liggervarit anställda avsom

bosättningstid ifår räknasförslag, före den januari 1993,dvs. 1 som
medföljtfamiljemedlemmarföreslås gälla för deSverige. Detsamma som

till utlandet.den anställde
dessa särregler börkomma i åtnjutandeskulleDen avsomgrupp

allmärmai lagen 1947529i princip sättavgränsas på omsomsamma
iberäkning bosättningstidreglernabarnbidrag. innebärDet att avom

för missionärer ochanställning utomlands skall gällaSverige under
med kyrklig anknytningarbetsgivareandra anställda i utlandetpräster, av

organisation med biståndsverksamhet.svensk ideellanställda hossamt en
och organisationemasuppställs vad gäller trossamfundensVissa krav

medRiksförsäkringsverket har i samråd SIDA upprättatuppbyggnad. en
bör fåuppfyller dessa krav. Dennalista de organisationerpå som

folkpension.till förvärv Detmotsvarande tillämpning såvitt gäller rätten av
sigSverige och detkrävs anställningsavtalet ingåtts i rörockså attatt om

i det landet eller dennesarbetstagare härifrån för arbeteutsänts andrasom
enligtmedföljande familjemedlemmar. Med familjemedlemmar vårtavses

Även eljest sammanbor medförslag make och barn under 18 år. den som
tidigare har varit gift med denne eller har eller harden utsände och som

omfattas denna särreglering. Till skillnadhaft barn bör motgemensamt av
till barnbidrag föreslår vi dockgäller i fråga rättenvad attomsom

endast svenska medborgare. frågatill lavgränsas att avse omgruppen
skyddsbehovet inte lika uttalat.nämligen De harutländska medborgare är
ovillkorlig till folkpension vidrättregler inte någonenligt dagens
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återkomsten till Sverige förstmåste ha varit bosatta här under vissutan en
kvalifikationstid.

I till vad gäller frågai privatanställda skall den ärmotsats som om som
utsänd statlig arbetsgivare enligt kap. § fjärde stycket1 3 AFLav en

bosatt i Sverige under hela utsändningstiden dennaäven äranses om
avsedd längre än år. Detta gäller också medföljande make ochatt ettvara
barn inte fyllt 18 år. Med make likställs den giftutan attsom son1 vara
med den utsände lever tillsammans med denne, de tidigare har varitom
gifta eller har eller har haft bam. Den utsände skall till-gemensamt

med sin medföljande familj under utlandstjänstgöringensammans vara
folkbokförd i Sverige. Med statligt utsända diplomater, SIDA-avses
anställda i bilaterala projekt övriga statligt anställda sändssamt utsom
under statligt reglerade arbetsförhållanden. Till sistnämnda räknasgrupp

FN-observatörer är avlönade svenska armén, handelssekrete-t.ex. som av
sänds järnvägar, rikspolisstyrelsensamt ut statensrare personer som av

och socialstyrelsen.
Även EG-förordningen 140871 innehåller regler försäkringstill-om

bärighet för offentligt anställda och behandlas sådana.personer som som
De skall enligt huvudregeln i artikel 13.2 d omfattas lagstiftningen denav
medlemsstat gäller för den förvaltning sysselsätter dem. Densom som nu
gällande lagstiftningen i Sverige överensstämmer således med vad som
gäller enligt EGs regelsystem.

De det här fråga harär särställning i förhållandepersoner som om en
till andra utlandstjänstgörande De är exempelvis skattskyldigapersoner.
här ñr sin inkomst och är normalt undantagna från folkbokföring och
sociala förmåner i tjänstgöringslandet. Normalt utlandsstationering-varvas

med perioder tjänstgöring i Sverige. Den nuvarande ordningenen av
tillgodoser de skyddsbehov kan föreligga för just denna Visom grupp.
finner därför inte skäl föreslå särregler för dennanågra kategori. Deatt

är utsända i svenska tjänst kommer enligt denstatenspersoner som ovan
föreslagna huvudregeln tillgodoräknas bosättningstid på sättatt samma som

faktiskt vistas här i landet. För sådana personkategorierpersoner som
kommer för framtiden inte uppstå några problem i fråga intjänandeatt om

till folkpension.rätt tillgodoräknasDe bosättningstid grundpåav av
folkbokföring i Sverige under tjänstgöringäven vistelse utomlands.resp.

De nämnda särbestämmelsema i förAFL statligt anställda och deras
familjer infördes emellertid med verkan först fr.o.m. den april 1985.1
Dessförinnan de inte bosattaansågs i Sverige enligt AFL utsändnings-om
tiden avsedd längre tid än år. Flertalet emellertidatt ettvar vara var
utsända för tjänstgöra utomlands längre tid och de och deras med-att
följande familjemedlemmar gick mistedå del förmåner utgesom en som
enligt bestämmelserna i AFL. De kvarstod dock kyrkobokñrda isom
Sverige enligt då gällande folkbokföringsbestämmelser. Vidare fick de, till
skillnad från det privata näringslivets utsända, alltid betala skatt i Sverige

sin frånpå lön svenska staten.
De statligt anställda med hänsyn tillansågs nämnda faktorer ha såovan

stark anknytning Sverigetill under tjänstgöringen utomlands de underatt
denna tid borde behandlas bosatta här inomäven socialförsäkringsom-som
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mening bör de i konse-de kom särbehandlas. Enligt vårrådet, varför att
folkpension grundvalintjänande påkvens härmed i fråga avom av

före den april 1985 itiden utomlandsbosåttningstid få räkna även 1
blirSverige. Förslagettjänst bosättningstid isvenska statens avsom

eftersomfamiljemedlemmar till den utsände,betydelse i första hand för
och således kanutsändningstiden kunnat tjäna in ATPden anställde under

beräknad enligt den alternativa intjänanderegelnberättigad till pensionvara
folkpension.för till oavkortadmed krav 30 år med ATP-poäng rättpå

tillgodoräknandet bosättningstid haför utsände själv kanMen även den av
pensionspoäng tillräckligt antal förbetydelse han inte till godoräknats årom

föreligga.till oreducerad folkpension skallrättatt
eftersomi berörda hänseende behövs inte,särskilda lagreglerNågra nu

april till-få utsändningstid före den 1985den föreslagna rätten 1att
följer redanbosättningstid i folkpensionshänseendegodoräknad attavsom
tidigare utvecklatkyrkobokförda i Sverige. Enligt vad vide då varit

huvudregeln tid för folkbokföringinnebär den föreslagna attav oss
till förvärv folkpension enligtkyrkobokföring här rätt 40-ger avresp.

årsregeln.
personkategoriema ingår bl.a. svenskaBland de behandlade statenavnu

gällerpersonal ambassader och konsulat utomlands. Omväntanställd vid
makts be-den tillhör främmandeenligt folkbokföringslagen att som en

folkbokförs härkonsulat eller dess betjäning inteskickning eller lönade
här landet hansvensk medborgare eller bosatt i närän han ärannat varom

konsulatet eller dess betjäning.kom tillhöra beskickningen elleratt
knutna till rad internationellaDetsamma gäller är organsom enpersoner

gällerEuroparådet, OECD och EG. Detta ävensåsom FN, EFTA, en
anställdafamiljemedlem eller tjänare. Utländska medborgaresådan persons

familjemedlemmar,för arbete i Sverige och derasstat somav en annan
således inte bosatta i Sverige ochinte svenska medborgare,är anses

socialförsäkringen eller folkbokföring-omfattas inte heller den svenskaav
Viomfattas i heller de bilaterala konventionema.regel inteDeen. av

föreslår ingen förändring vad följer dessa regler.avnu av som
särskilda regler förförordning 140871 innehåller artikel 16EGs

förambassader och konsulat EGsanställda på samt egenpersoner
omfattas antingenSist nämnda personal kan väljahjälppersonal. att av

anställda ellerlagstiftningen i den medlemsstat inom territorium de ärvars
den medlemsstat dei vilken de medborgare eller lagstiftningen iär som

omfattats valrätt kan endast gång. Personerhar Denna utövassenast enav.
privattjänareanställda vid ambassader och konsulat och derasärsom

territo-lagstiftningen i den medlemsstat inomomfattas i princip varsav
medborgare i denrium de sådan har dock, han ärarbetar. En person om

vid varje kalenderårs väljamottagande eller sändande rätt utgångstaten, att
omfattas lagstiftningen i denför framtiden i stället staten.att av

framgår vad inte den nuvarandeöverensstämmerSom sagtsav ovan
försäkringstillhörighetlagstiftningen med regler vadsvenska EGs om

således reglerna ibeskickningspersonal m.fl. krävsgäller Det att -
till vad gäller inomförhållande till EES-statema EG.anpassas som nu-

tidtillämpning den allmänna principen denbör skeDetta attgenom av
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under vilken enligt EG-förordningen omfattats svensken person av
lagstiftning pensionsñrmåner också tillgodoräknas bosättningstidom som

tillämpningvid 40-årsregeln, enligt AFL inte ellerärtrots attav personen
bosatt här i landet. På motsvarande sätt bör det omvända gällaanses vara

är bosatt här i landet skall omfattas landsettom en annatperson som av
socialförsäkringslagstiftning enligt EGs regler.

I hänseende har gjorts undantag från bosättningsregelniett kap. 3 §1
AFL vad gäller statligt anställda sänds till land för arbete.ett annatsom
Regeringen har förordningen 198573 undantag från svenskgenom om
socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands föreskrivit dennaatt
bestämmelse inte gäller arbetstagare, är arvodesanställda styrelsensom av
för internationell utveckling SIDA för arbete inom det svenska biståndet
i land, eller deras medföljande familjemedlemmar.ett Anledningenannat
härtill är begärtSIDA den fältpersonal kontraktsanställdatt är föratt son1
arbete i biståndsland inte skall omfattas bestämmelserna. Dennaav
personal ställs under viss tid till mottagarlandets förfogande för atten
genomföra biståndsprojekt. Det därför iär realiteten mottagarlan-snarare
det än SIDA får arbetsgivare.som anses som

SIDAs kontraktsanställda fältpersonal och deras medföljande familje-
medlemmar omfattas till följd härav den allmänna ettårsregeln. Omav
utlandsvistelsen är avsedd längre än år bosättningen iatt ettvara anses
Sverige således enligt upphöraAFL i och med avflyttningen härifrån även

de kvarstår folkbokförda här i landet.om som
Motsvarande bör gälla också rätten till folkpension på grundval denav

föreslagna 40-årsregeln. Eftersom de det här gäller på uttryckligpersoner
begäran SIDA år undantagna från svensk socialförsäkring har vi funnitav
anledning också undanta dem från huvudregelnatt tid för folk-attnu
bokföring här tillgodoräknas bosättningstidi folkpensionshänseende.som
De här berörda bör således inte tillgodoräknas bosättningstidpersonerna
i Sverige under utsändningstiden. Såvida de inte på grund konventions-av
regler helt undantagits från svensk socialförsäkring intjänar de dock rätt
till ATP. kanDe således under utsändningstiden intjäna rätt tilläven
folkpension enligt den föreslagna ATP-anknutna intjänanderegeln.av oss

Lokalt anställda

En anställs och avlönas svensk arbetsgivare för arbeteperson som av en
utomlands och vid tiden för anställningens början år bosatt utomlandssom

skillnadtill från utsänd vid tidens för arbetets början ären person som
bosatt i Sverige brukar kallas lokalt anställd. Lokalt anställda kan också
finnas hos svenska arbetsgivare utomlands, svenska skolor i utlandet.t.ex.

lokaltSom anställd behandlas också i och för sig ien person som
praktiken är utsänd från Sverige inte uppfyller kraven i AFLmen som
eller i konventioner för utsändning, vad gäller tidsfrister, och därfört.ex.
inte generellt omfattas svensk lagstiftning.av

En i utlandet lokalt anställd utländsk medborgare omfattas inte denav
svenska socialförsäkringen eftersom han inte är bosatt i Sverige. Däremot
är svensk medborgare enligt kap.1 3 § AFL försäkrad hanoavsetten var
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bosatt. praktiken innebär detta endast han försäkrad för till-är I äratt
lâggspension. Inkomstema för arbetet utomlands således enligtär reglerna
i pensionsgnmdande inom den utomlands lokaltAF L ATP även om
anställde svenska medborgaren inte beskattas här i landet.

Vad gäller dock endast för svenska medborgare arbetar isagtsnu som
medland vilket Sverige inte ingått socialförákringskonvention.någonett

andra fallI konventionemas huvudregel över och gäller dentar att
anställde skall omfattad socialförsäkringen i arbetslandet. viSomvara av
närmare redogör för i avsnitt finns dock i dag möjlighet för6.6.4
arbetsgivaren teckna ATP-förbindelse,s.k. vilket innebär svenskaratt att

lokalt anställda i konventionsland kan tjäna in tillär rätt ATP ävenettsom
de enligt konventionsbestämmelser inte försäkrade härñr.ärom

Även enligt förordning huvudregelnEGs 140871 är anställd skallatt en
omfattas pensionsförsäkringen i det land där arbetet utförs.t.ex.av

betecknas lokalt anställda utomlandsDe svenskapersoner som som av
arbetsgivare inte inte i Sverigeär bosatta och kommerresp. anses vara- -
därför enligt förslag inte under anställningen utomlandsvåra kunnaatt
tjäna in folkpension grundad bosättningstidi Sverige. de fallpå I arbetet
utförs svensk medborgare i icke konventionsland tillgodoräknasettav en
denne emellertid pensionspoäng inom och kan därigenom tjänaATP in rätt
till folkpension enligt den föreslagna ATP-anknutna intjänanderegeln. Vid
arbete i konventions- eller EES-land intjänar anställdeden regelett som
pension i arbetslandet och såvitt gäller EES kommer han samtidigt för
framtiden frånutesluten den svenska tilläggspensioneringen seatt vara
avsnitt 6.6.

Vi finner inte anledning förslå frånsärregler innebär dennaavstegsom
huvudprincip redan i dag gäller enligt de konventioner Sverigesom som
ingått med andra länder och förordningockså på grund EGssom av
140871 kommer gälla inom EES-området.att

Sjömän

Enligt folkbokföringens regler gäller kan kommaatt antasen person, som
regelmässigt tillbringa sin dygnsvila både inom och landet, skallatt utom

folkbokförd han med hänsyn till samtliga omständigheter fårvara om anses
ha sitt egentliga hemvist här 3 och 20 §§ folkbokñringslagen.

sjömanEn är bosatt i Sverige liksom andra här bosattaärsom personer
försäkrad enligt AFL och skall inskriven hos försäkringskassa.vara en

följerDetta kap. AFL. Enligt i riksförsäkringsverkets1 3 § 3 §av
föreskrifter 1985 inskrivning avregistreringRF FS 16 och enligt lagenom
1962381 allmän försäkring skall bosättning i Sverige föreliggaom anses
bl.a. när har sitt egentliga hemvist i landet. detNär gäller denen person

bedömningen bosättningsfrågannärmare rekommenderar verket attav
folkbokföringens regler skall vägledande.vara

En svensk sjöman inte uppfyller villkoren i 3 § i nämnda före-som
skrifter för bosättning skall enligt första föreskrifterna7 § stycket i likväl

bosatt i Sverige, han anställd svenskt handelsfartygär påanses som om
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eller på utländskt handelsfartyg i huvudsak obemannat förhyrssom av
svensk redare. En sådan sjöman likställs med inskriven försäkrad.

konventionerI social trygghet Sverige ingått med andra länderom som
finns bestämmelser innebär utländsk sjöman skallattsom en anses som
bosatt i Sverige han anställd fartyg förär på svensk flagga.ettom som
Även sådan sjöman likställs enligt riksförsäkringsverkets föreskrifteren
med inskriven försäkrad.

Sjöwnnens arbetsförhållanden sådana de enligt deär attnumera nu
angivna generella reglerna i folkbokñringslagen folkbokfördakan härvara
i landet. Deras speciella arbetsförhållanden hindrar således dem inte från

tillgodoräknas bosättningstid för folkpension Sverige enligt denatt av oss
föreslagna huvudregeln. Eftersom de -liksom förvärvsarbetandeandra som
är bosatta här regelmässigt intjänar till svensk kommer derätt ATP,-
dessutom förvärva till folkpensionrätt grundval den föreslagnapåatt av
30-årsregeln.

Vid bosättning utomlands föreligger däremot skillnad mellan svenskaen
och utländska sjömän. Svenska sjömän skall, undernämntssom ovan, an-
ställning svensktpå handelsfartyg eller utländskt handelsfartyg ipå som
huvudsak obemannat förhyrs svensk redare alltid i AF Ls meningav anses

bosatta i Sverige. svensk sjömanEn kan således bosättningäven vidsom
utomlands bosatt här i socialñrsälcringshånseende skallochanses som
enligt riksförsäkringsverkets angivna föreskrifter då likställas medovan en
försäkrad inskrivenär hos försäkringskassan. Eftersom sådansom en
sjöman inte folkbokfördär här, kommer han inte automatiskt till-att
godoräknas bosättningstid för folkpension. Enligt vad vi kommer att
föreslå nedan kommer emellertid tid för vilken till godoñrts ATP-poäng att
tillgodoräknas bosättningstid. Därigenom får svensk sjöman till-som
godoräknas bosättningstid i Sverige för den tid han varit anställd på
svenskt handelsfartyg.

Utländska sjömän bosatta utomlands och anställda svenska handels-på
fartyg omfattas under anställningen endast tilläggspensioneringen enligtav

särskild regel i kap. andral 3 § stycket infördes med verkanAF L,en som
fr.o.m. Enligtår 1974. kap. likställs anställning20 § tredje stycket AFL1

utländsktpå handelsfartyg förhyr i huvudsak obemannatsvensk redaresom
med anställning anställningen sker hospå svenskt handelsfartyg, om

ellerredaren honomnågon anlitad arbetsgivare.av
konventioner överenskommitI med Sverigeandra länder har att

utländska sjömän hemmahörande anställningi andra landet vid pådet ett
svenskt handelsfartyg socialförsäkrings-skall i Sverige ibosattaanses som

Ävenhänseende sådanaäven de faktiskt inte bosatta här.årrentom
sjömän skall, i riksförsäkringsverketsdet föregående, enligtangettssom
föreskrifter likställas med försäkrad försäkrings-inskriven hosären som
kassan.

Vi föreslår utländska sjömän bosatta utomlandsäratt som men som
enligt konventioner bosatta här skall ñr sådan tid tillgodoräknasanses
bosättningstid folkpensionshänseende.i viDå detta följer redan vadav
generellt föreslagiti fråga ñrsäkringstillhörighetbestämsom personer vars

konventionsregler behövs inte någon uttrycklig regel härom.av
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Enligtñr sjömän.särskilda reglerinnehållerförordning 140871EGs
ombordanställd påskall är etthuvudregeln i artikel 13.2 person somc en

lagstiftning.dennaomfattasflaggaför medlemsstatsfartyg statsavsom en
situationerförartikel b bl.a.regel finns i 14dennaundantag franVissa av

utsändningskaraktär.
intjänandegällerförslag vadsålundatorde våraBeträffande sjömännen

särskildavållainte någragrundval bosättningfolkpensiontill pårätt avav
faktiskt är bosattautländska sjömänsvenskaproblem. Såväl rentsomsom

bosättning härgrundfolkpension påSverige intjänarfolkbokfördaioch av
eller ikonventionsbestämmelsertill följdintesåvida dei landet av -

lagstift-landsomfattasEG-reglemagrundframtiden annatpå ettavav -
utländskthandelsfartyg eller påsvensktVid anställning påning. ett

skallredaresvenskförhyrshuvudsak obemannathandelsfartyg i avsom
bosättningstidtillgodoräknasutländska sjömänliksom vissasvenska sjömän

utomlands.faktiskt bosattade äri Sverige även om
utländska sjömänliksom andrakategorierna sjömän,berördaAlla de nu

bosattaärkonventionsland ochickeimedborgareär ett somsom
inomfartyg pensionsrättanställning svensktpåintjänar underutomlands,

tillmotsvarande rätttjäna inkan till följd häravtilläggspensioneringen och
intjänanderegeln 30-alternativaföreslagnadenfolkpension enligt av oss

årsregeln.
tid,för förflutengälla fulltintjänanderegel skall ävendennaFör utatt

tidpunktfrån vilkenjanuari 1974,före denockså för tiden 1dvs.
varittid detilläggspension för dentillerhöll rättutländska sjömän

föreslårSverige,bosatta ide inte varitfartyganställda svenska ävenpå om
årintjänanderegeln ävenden ATP-anknutnatillämpningenvi vidatt av

skallsjömansskatt,erlagtutländsk sjömanför vilketföre 1974,år en
ATP-poäng.för vilket tillgodoräknatslikställas med år

40-ochde föreslagna 30-intjänats enligtfolkpensionFör att som
denhuvudregelenligt förslagutbetalas krävs våraårsreglema skall attsom

svenskai Sverige. Tillbosattutbetalningstillfället ärberättigade vid
ocksåfolkpension kunna utbetalasSO-delsberäknaddockmedborgare skall
vissaförkonventioner ocksåenligtföreliggerutomlands. Samma rätt

också förskall gällabeskrivna reglernasålundautländska medborgare. De
vadutökad exporträtt, utöversärreglering. Någonsjömän någonutan som

för dennavi alltså inteföreslårförordning 140871,följer EGsav
eller förkategori, någon personer.annan grupp

personalResande

eller flerasysselsätts i tvåhärMed resande personal personer somavses
flygbeñllastbilschaufförer,lufttransportföretag,länder vid land- och t.ex.

trygghetsocialkonventionerkabinpersonal i flygplan. Deoch somom
bestämmelser vadregelmässigtländer harmed andraSverige ingått om
bestämmelser innebärresande personal. Dessagälla för sådanskallsorti

landet skallSverige i det andrasåvälsysselsätts iatt sompersoner som
har sittdär företaget säte.lagstiftningen i det landomfattade avvara



165SOU 199226

i det andrakonventioner för den borgäller enligt vissaUndantag som
landet.

förordning 140871, dvs. dengäller enligt EGshuvudregelSamma
inomlagstiftningeni den medlemsstatskall omfattasresande personalen av

denna regelsitt artikel 14.2 a. Frånterritorium företaget har sätevars
anställd vid filialinnebär den ärundantag.stadgas två Det att som enena

territorium skallmedlemsstatsrepresentation inomeller fast en annan
Det andra undantagetlagstiftningeni den sistnämndaomfattas staten.av

ianställd arbetstagarehuvudsakligendet fall äratt somen personavser
omfattasskall den anställdebosatt. detta fallden medlemsstat där han år I

filialföretaget inte harbosättningslandets lagstiftning säte,även omav
representation där.eller permanent

de grundförvärvsarbetande påhär frågaDet är personer som, omom
inte omfattastill följd EG-reglemakonventionsbestämmelser eller avav

i land. Personerlagstiftning, intjänar pensionsrättsvensk annatav
yrkesverksamma tidenkategori, under dentillhörande denna som

utländskthaft anställning hosvarit folkbokförda härvisserligen ettmen
debefordran, för tid under vilkenbedriver internationell börföretag som

inte tillgodoräknaslands socialförsäkringomfattatssålunda ett annatav
förslag ärfolkpensionshänseende i Sverige. Detta vårtbosättningstidi en

ochpension i landden tiden intjänat tillföljd de under rätt annatattav
olikaiundvika de samtidigt förvärvar pensionsrätt tvåsyftar till att att

länder.
regler kon-föreslagna allmänna undantaget EGsDet att resp.ossav

framförtillämpligt lands lagstiftning har företrädeventionsregler om
berördaockså för denfolkbokföringens bestämmelser bör alltså gälla nu

gruppen personer.

Gränsarbetare

i landbetecknas arbetargränsarbetare brukarSom ettsom menen person
ellervilket regel återvänder varje dagi land till hanär bosatt annatett som

svenskt vidkommande det här iåtminstone i veckan. För ärgången
reglerasñrhållanden mellan de nordiska länderna,huvudsak fråga somom

konventionen social trygghet.den nordiskai om
nordiskanuvarande konventionsregler gäller mellan deEnligt som

tillsociala in i del knutendelas den tryggheten ärstaterna en som
bosattknuten till förvärvsarbete. Den årbosättning och del år somen som

nordiskt land skallnordiskt land anställd för arbete ii år ett annatett men
sysselsättningslandet det gälleromfattas lagstiftningen i närsåledes av

sådantberoende förvärvsarbete eller inkomstförmåner är avsom av
bl.a. tilläggspen-förmåner räknas enligt konventionenarbete. Till sådana

bosättnings-exempelvis grundpensionsförmåner till dension. Däremot hör
enligtdvs. folkpension eller motsvarande förmånanknutna delen, utges

lagstiftningen i sysselsätt-lagstiftningen i bosättningslandet. denI mån
tilläggspensioneringeni fråganingslandet skall tillämpas t.ex. om --

bortfaller till motsvarande förmån i bosättningslandet.rätten
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föreslagnaDen nordiska konvention träda i kraftnya som avses
samtidigt med EES-avtalet den januaril 1993 se avsnitt 2.3.2 är
anpassad till regelsystem och frågaEGs hänvisar i tillämplig lagstift-om
ning direkt till bestämmelserna i förordningen 140871. Det innebär att
den bosatt i nordisktär land omfattas bosättningslandetsettsom av
lagstiftning endast han inte grund förvärvsarbetepå omfattasom av av
lagstiftningeni nordiskt land. Enligt de föreslagna konventionsbe-ett annat
stämmelsema skall, vi i det föregående,nämnt ocksåsom en person som
för förfluten tid intjänat tilläggspension i nordiskt land för denna periodett
tillgodoräknas grundpension endast i förvärvslandet han hade varitsom om
bosatt där.

iEn Sverige bosatt förvärvsarbetar i nordiskt landett annatperson som
kommer såväl enligt reglerna i EG-förordningen 140871 enligt densom
föreslagna nordiska konventionen således inte intjäna till folk-rätt elleratt
tilläggspension i Sverige. kommerHan emellertid få tillråttatt motsva-
rande förmåner från det andra landet.

frågaI gränsarbetare bör således både för framtiden och ñrom
förfluten tid gälla vad följer EG-reglema och den nordiskasom av nya
konventionen. Bosättningstidi folkpensionshänseende i Sverige bör således
inte tillgodoräknas även gränsarbetaren eller varit folkbokfördär här.om
Däremot bör gränsarbetare arbetar här i landet bosattären som men som
i land i enlighet med bestämmelserna i EGs regelsystem och i denannat

nordiska konventionen tillgodoräknas inte bara folkpension enligt 30-nya
årsregeln också bosättningstid för tillämpning 40-årsregeln.utan Dettaav
följer förslagvårt tillgodoräknande bosåttningstid i allmänhet.av om av

Säsongsarbetare

Enligt EGs förordning 140871 artikel medl säsongsarbetarec avses en
arbetstagare till medlemsstats territorium än det inomsom reser en annan
vilket han bosatt, förär där utföra säsongsbetonat arbete föratt ett ett
företag eller arbetsgivare i den under tid inte under någrastatenen en som
omständigheter kan överstiga åtta månader och uppehåller sig inomsom
den nämnda territorium så länge arbetet pågår. Med arbetestatens ett av
såsongskaraktär enligt förordningen arbete på grundettavses som av
årstidemas växlingar automatiskt återkommer varje år.

Säsongsarbete förekommer inom jordbruk och trädgårdsskötsel. Ent.ex.
lämnar Sverige för säsongsarbete utomlands kvarstår på grundperson som

utlandsvistelsens begränsade varaktighet folkbokförd i Sverige.av som
Omvänt gäller utländsk medborgare kommer hit för arbeteatt en som
under bara begränsad tid inte bosatt här och således inte helleren anses
skall folkbokföras. Någon ändrad bosättning inte föreligga.anses

de allmännaAv reglerna i AFL följer här bosatt äratt en person
försäkrad enligt denna lag även under den tid han vistas utomlands i
anledning säsongsarbete. De allmänna reglerna tillgodoräknandeettav om

pensionsgnmdande inkomst inom innebärATP dock inkomstattav av
säsongsarbete utomlands i princip inte beaktas pensionsgrundande sesom
avsnitt 6.6.
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säsongsarbetekommer till Sverige förutomnordisk medborgareEn som
och intjänar således inte pensionsrättblir inte försäkrad enligt AFL någon

arbetsgivaren betalargrundval inkomsterna arbetetpå ävenav omav
frånsocialförsäkringsavgifter härför. En säsongsarbetare ett annat

däremot grund nämnda allmänna regler inordiskt land kan på av ovan
pensionspoâng inom till-den nordiska konventionen tillgodoräknas

överstigerläggspensioneringen inkomsten säsongsarbetet ettavom
beträffande säsongsarbete förekommer dockbasbelopp. Några särregler
konventionen eller i andra konventioner.inte, sig i den nordiskavare

EG-förordningen i fråga säsongsarbetare inget undantag frånI görs om
sysselsättnings-huvudregeln den förvärvsarbetande skall omfattasatt av

landets lagstiftning. allmänna bestämmelse vi föreslagitDen avsom -
bosättningstid inom folkpensioneringen skall tillgodoräk-innebörd att som

täcks regler enligt dessatid under vilken EGsäven en person som avnas
lagstiftning bör därför enligt meningregler omfattas svensk vårav -

tillämpas i fråga förvärvsarbetande kommer till Sverige föräven somom
säsongskaraktär. motsvarande bör förkortvarigt arbete På sättett av

landbosatta här utför säsongsarbete i tilllämpasär annatmenpersoner som
bestämmelserna för tillgodoräknande bosätt-de föreslagna generella av

ningstid.

Studerande

kategori vilken kan komma beröras förslagEn våraatt avannan personer
intjänande till folkpension grundval bosättningstid irått på avom av

Sverige dels svenskar studerar utomlands, dels utländska med-är som
förkommer till Sverige studera här.borgare attsom

fråga folkbokföringen ñr svenskar studerar utomlands finnsI om som
folkbokföringslagen regleri den sedan den juli gällande1 1991 om

avregistrering från folkbokföringen vid utflyttning från Sverige. Den som
regelmässigt tillbringa sin dygnsvila landet under minstkan ettantas utom

Ävenfrån folkbokföringen. den kanskall således avregistrerasår som
både inom ochkomma regelmässigt tillbringa sin dygnsvilaatt utomantas

avregistreras han med hänsyn till samtliga omständigheterlandet skall om
sitt egentliga hemvist landet. regler torde gällafår ha Dessautomanses

flyttar för där. innebär handen utomlands studera Detäven att attsom
intevistelsen i utlandet inte kvarstår folkbokförd i Sverige ochunder som

tillgodoräknas bosättningstid för denna tid.kommer att
folkbokföringslag, gällde fram till den juliI 1967 års 1991,1som

föreskrevs i fråga kyrkobokföring i landet studerande påatt somom en
grund studierna vistades där han hade sitt egentligapå änortav en annan
hemvist, dvs. hos föräldrar, familj eller andra anhöriga, bosatt påansågs

praxissitt egentliga hemvist. Bestämmelsen tillämpades enligt på
studerande vid bl.a. universitet och högskolor. kunde enligt praxisDen
tillämpas på studerande ålder.oavsett

studerade utomlands underNär det gäller frågan den ävenom sorn
i Sverige underutlandsvistelsen kunde kvarstå kyrkobokfördsom

fannsstudietiden 1967 folkbokföringslag ingen ledning. I den lagenårsgav
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emellertid bestämmelse enligt vilken den hade för avsikt bosättaatten som
sig stadigvarande utomlands skulle anmäla detta. sådanEn anmälan
prövades och ledde till avregistrerades från kyrkobokföringenatt personen

Ävenhan befanns ha flyttat till utlandet. anmälan inte hade gjortsom om
kunde svensk medborgare avregistreras utflyttad han enligten som om
säkra upplysningar vid två mantalsskrivningar i följd bosatt i utlandet.var
Det i praxis inte helt klarlagt vad skulle stadigvarandeutgöravar som
bosättning i utlandet. En kontraktsanställning i två eller inteår ansågstre
innebära stadigvarande bosättning.

bakgrundMot det sagda kan det rättsläget före denantas attav nu nu
gällande folkbokföringslagen det svenska medborgare flyttadeattvar som
utomlands förnågra år studier kvarstod kyrkobokförda i Sverigesom
under vistelsen i utlandet. innebärDet de kan tillgodoräknas bosätt-att
ningstid för folkpension enligt våra förslag i fråga denna tid.om

När det gäller utländska medborgare kommer till Sverige för attsom
studera här torde de följa den allmänna regeln i den gällande folk-nu
bokföringslagen folkbokföring vid inflyttning till Sverige. innebärDetom

de blir folkbokförda här i landet de kan under sin normalaatt antasom
livsföring komma regelmässigt tillbringa sin dygnsvila här i landetatt
under minst år.ett

För tiden före den juli fanns1 1991 i lagstiftningen inga regler närom
skulle bosatt här i landet. utlänningarFören person anses som var

skyldiga ha uppehållstillstånd gällde dock i praxis krav uppehålls-påatt ett
tillstånd avsåg vistelse under minst förår kyrkobokföring iett attsom en
Sverige skulle ske. Det innebär de utländska studenterna blev kyrko-att
bokförda här vistelsen i landet tillräckligt långvarig.om var

Eftersom svenskar studerar utomlands i vissa situationersom numera
kan bli avförda från den folkbokföringensvenska och således inte kommer

tillgodoräknas bosättningstid för denna period kan det diskuterasatt detom
finns anledning föreslå några sårrregler för dem. På motsvarande sättatt
kan det ifrågasättas det rimligtär utländska medborgare vistasattom som
några år i Sverige för studier skall tillgodoräknas bosättningstid för denna
tid.

När det gäller dessa frågor bör det studerande för närvarandenoteras att
inte självständigt omfattas förordningEGs 140871 kan täckasutanav
enbart i egenskap familjemedlem eller efterlevande till omfattadav en
anställd eller egenföretagare. Som nämnts under avsnitt har4.2 emellertid
nyligen lagts fram förslag utvidgning förordningens tillämpnings-ett om av
område till omfatta också bl.a. studerande.att

Vi har vid våra överväganden ñr inte föreslå några särreglerstannat att
för kategorin studerande, varken för svenskar studerar utomlands ellersom
för utländska studerande i Sverige. När det gäller svenskar studerarsom
utomlands situationenär för dem inte annorlunda förän svenskat.ex.
hernmamakar till ellermän fruar arbetar utomlands, för vilka vi intesom
föreslår några särregler. Särregler för studerande skulle vidare kunna ge
upphov till gränsdragningsproblem. Skulle reglerna gälla i frågat.ex. om

svensk kvinna följt med sin arbetar i utlandet ochen som man som som
bedriver studier på deltid eller eljest i form någon kortare kursav
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Pensionärer

I avsnitt 6.2.1 har vi redovisat överväganden och förslag i fråga om
beräkning bosättningstid för folkpension i form förtidspension. Avav av
vad vi föreslagit där framgår förtidspensionen i vissa situationer skallatt
beräknas på grundval framtida bosättningstid. innebärDettaantagen attav
faktisk bosättningstidi princip inte kommer tillgodoräknas förtids-att en
pensionär för tiden efter pensionsfallet såvitt gäller förtidspension.
Däremot kan sådan faktisk bosättningstid bli betydelse vid beräkningenav

ålderspension liksom i vissa fall då partiell förtidspension omräknasav en
till hel förtidspension eller då tredjedelstvå förtidspension träder i stället
för halv förtidspension.

dettaI sammanhang vill vi också peka på regel i den nordiskaen nya
konventionen social trygghet, nämligen artikel 11.2. Enligt dennaom
bestämmelse skall erhåller pension från nordisktett annaten person, som
land eller land inom EES-området, inte för tid då sådanannat pension

kunna förvärva rätt till nordisk grundpension frånutges, bosättningslandet.
Också EGs förordning 140871 innehåller särskilda bestämmelser om

vilket lands lagstiftning är tillämplig beträffande bl.a. pensionstagare.som
ÄvenI avsnitt har vi4.2 lämnat översikt över de bestämmelserna.en

dessa blir vikt vid beräkningen bosättningstid för pensionärer,av av
eftersom det enligt den föreslagna huvudregeln krävs attav oss en person
skall omfattad svensk lagstiftning pensionsförmåner vidvara av om
tillämpning EG-förordningen för bosättningstid för folkpension skallattav
tillgodoräknas här i landet.

Bosättningstid på grundval tid För ATP-poängav

Vid vår genomgång olika kan komma berörasattav persongrupper som
våra förslag har vi funnit flera kategorier inte kommer till-av attsom

godoräknas bosåttningstid i Sverige eftersom de inte folkbokfördaär här
likväl tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst inom ATP ochmen som

därigenom kommer bli berättigade till folkpension denatt ATP-genom
anknutna intjänanderegeln. Detta gäller svenska medborgare ärt.ex. som
anställda utomlands i icke konventionsland svensk arbetsgivare,ett av en
missionärer och biståndsarbetare anställda svenska trossamfund ochav
biståndsorganisationer utomlands bosatta svenska eller utländskasamt
sjömän är anställda på svenskt handelsfartyg. Det gäller i falläven dåsom
s.k. ATP-förbindelse föreligger.

För de nämnda personkategoriema kan situationen komma bli denattnu
de varken med tillämpning bosättningsregeln eller denatt ATP-anknutnaav

intjänanderegeln blir berättigade till oavkortad folkpension deatten men
däremot kan pension med vissa 40-delar på grundval bosättningstidav
och samtidigt ha förvärvat tillrätt vissa 30-delar oavkortadav en
folkpension med tillämpning 30-årsregeln. De får inte heller, enligt vadav
vi hittills föreslagit, lägga tid enligt de båda regelsystemen så attsamman
beträffande vissa år används bosättningsregeln och beträffande andra år
den ATP-anknutna intjänanderegeln.



170 SOU 199226

dessa situationer föreslårFör vi regel enligt vilken den tid för vilkenen
tillgodoräknats pensionspoäng för ATP skall tillgodoräknas bosätt-som
ningstid i Sverige. praktiken blir detta detsammaI sådansom en samman-
läggning vi Med tid för bör jämställas sådan tidATP-poängangett.som

kan tillgodoräknas ATP-tid enligt 30-årsregeln.som som
framgår det sagda skall enligt den föreslagnaSom regelnav nu

tillgodoräknas inte det för vilketår tillgodoförts ATP-poäng enbartutan
den tid det förvärvsarbete grundat tillrätt ATP An-varat.som som
ledningen härtill i fall skulleär vid inflyttning till elleratt annat t.ex.
utflyttning från Sverige under kalenderår hela det tillgodoräknasåretett

bosättningsår, den pensionsberättigade inte varit folkbokfördtrots attsom
i Sverige hela året.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis föreslår vi beräkningen bosättningstid vidatt av
tillämpningen 40-årsregeln skall med frångöras utgångspunkt folk-av
bokföringen. huvudregelnFrån vissa undantag bl.a. förgörs att anpassa
beräkningsreglema till vad i dag gäller i fråga det socialförsäk-som om
ringsrättsliga bosättningsbegreppet och vad kommer krävas närattsom

regelsystem blir iEGs gällande Sverige till följd EES-avtalet.av
tidigareSom vi påpekat innebär förslag intjänande tillvåra rättom av

folkpension det blir möjligt uppbära oreducerad pension ävenatt att en
efter längre tids utlandsvistelse under den förvärvsaktiva tiden. Deten

de föreslagna reglerna för bosättning utomlands i minstutrymme som ger
nio och under vissa förutsättningar till inverkan19 år påutanupp
pensionsrätten generelltmåste fullgott pensionsskydd inomsett ettanses ge
folkpensioneringen för återvänder till Sverige efter arbetepersoner som
eller vistelse utomlands under rimlig tid. Vi har funnitdärför inte
anledning i någon större utsträckning föreslå särregler för vissaatt
personkategorier. förslagDe vi redovisat i detta avsnitt motiveradeärsom

vissa ideellt arbetande missionärer och bistånds-såsomattav grupper,
arbetare, kan ha pensionsskydd på grund de anstållningsför-ett svagt av
hållanden gällt tidigare. deras del föreslår vi skyddsregelFör vadsom en

tiden före ikraftträdandet våra förslag.avser av
I övrigt har vi här lämnat förslag till komplettering till den altemati-en
intjänanderegeln försäkringsskydd30-årsregeln för det vissaattva

utländska sjömän åtnjuter skall gälla fullt för förfluten tid.ävenutnumera

6.4 Flyktingar

6.4.1 Inledning

Enligt de gällande reglerna folkpension år utländska medborgarenu om
är bosatta i Sverige berättigade till oreducerade folkpensionsförmånersom

uppfylltde vissa villkor kvalifikationstider. Med deom om av oss
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föreslagna reglerna tillgodoräknande folkpension grundvalpåom av av
bosättning alternativt förvärvsarbete i Sverige kan förvänta sig attman en
del utländska och även svenska medborgare inte kommer kunnaatt
erhålla oreducerad folkpension eftersom de inte har varit bosatta elleren
förvärvat ATP-poäng här i landet det antal år krävs ñr oreduceradattsom
pension skall Många dem sålunda på detta fårsätt reduceradutges. av som
folkpension har emellertid intjänat pensionsförmåner i sina hemländer och
kan därigenom fylla pensionen från Sverige.ut

För kategori människor föreligger i allmänhet inte denna möjlighet.en
gäller förDet flyktingar i samband med flykten tvingats lämnaattsom

sina eventuellt intjänade pensionsrättigheter bakom sig i det land de flydde
ifrån. Sådana konsekvenser är naturligtvis otillfredsställande. Vi finner
därför, också förutsätts i våra direktiv se kapitel 1, anledning attsom
föreslå särregler ñr denna kategori.

Innan vi ingår utformningenpå dessa särregler finns det skäl attav
lämna kortfattad redogörelse för reglerna uppehållstillstånden om m.m.
i utlärmingslagstiftningen.

6.4.2 Regler i utlänningslagen

Enligt utlärmingslagen 1989529 gäller utländska medborgare frånatt
andra länder deän nordiska länderna inte får vistas i Sverige än tremer
månader ha uppehållstillstånd. Sådant tillstånd får enligtutan kap.att 2 4 §
utlänningslagen utlänning är nära anhörig till i Sverigeges en som en
bosatt eller har särskild anknytning till landet.person som armars
Uppehållstillstånd får vidare utlänning humanitära skål börges en som av

Ävenfâ bosätta sig i Sverige. utlänning har fått arbetstillstånd elleren som
har försörjningsin ordnad på får beviljassätt uppehållstillstånd.annatsom

Regeringen får slutligen föreskriva uppehållstillstånd kan iävenatt ges
andra fall.

Sedan år 1980 krävs i regel uppehållstillstånd skall föreligga redanatt
vid inresan i Sverige. Undantag härifrån gäller bl.a. utlänningen harom

tillrätt asyl här. Med asyl i utlärmingslagen uppehållstillståndavses som
beviljas utlänning därför han flykting,är han krigsvägrareäratt atten
eller han, flykting, inte vill återvända till sitt hemlandatt utan att påvara
grund de politiska förhållandena där och kan åberopa vägandetungtav
omständigheter till förstöd detta de facto-flykting. Enligt kap.3 §4
utlärmingslagen har de uppräknade kategorierna utlänningar tillrätt asylnu

i vissa särskilt angivna undantagsfall.utom De är således berättigade till
uppehållstillstånd. Regelmässigt beviljas de uppehålls-permanentnumera
tillstånd.

Asylrelaterade uppehållstillstånd också inom för tillämp-ges ramen
ningen bestämmelsen i kap.2 4 § utlänningslagen,2 enligt vilkenav
uppehållstillstånd får till utlänning humanitära skäl börges en som av
tillåtas bosätta sig här. Det är här inte frågaatt egentlignågonom
skyddsbestämmelse möjlighet för den tillståndsgivandeutan om en
myndigheten bevilja uppehållstillstånd detnär är påkallat humanitäraatt av
skäl. I de flesta fall detrör sig tvingats lämna sinaom personer som
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utländskt inflytandeaggression, ockupation,grundhemländer på yttreav
den allmännaallvarligthändelse störtgrund någoni landet eller på somav

i del därav.landet ellerordningen i hela en
flykting. Enligtdefinition begreppet 3innehållerUtlärmingslagen aven

utlänning befinner sigmed flyktingkap. utläririingslagen2 § somenavses
han känner väl-därförmedborgareutanför land han ärdet attsom

nationalitet, tillhörighetsinför förföljelse grundgrundad fruktan på ras,av
religiösa eller politiskagrund sinellertill viss sairiliällsgrupp på aven

villgrund sin fruktan inteellerinte kan påuppfattning, och avsom
enligt utlännings-skydd. flyktinglands Sombegagna sig detta ansesav

befinnerskäl sigochstatslöslagen den äräven som av sammasom
vistelseort ochhaft sin vanligadär han tidigare harutanför det land som

Utlännings-vill återvända dit.fruktan inteeller grund sininte kan på av
denfinns i artikel 2 i Förentaden l Adefinitionlagens motsvarar avsom

angående flyktingarskonventionen1951Nationema FN år antagna
reviderats 1967 årsdefinitionenställning sedan denrättsliga genomsenare

omfattasställning.flyktingars rättsliga Deprotokoll angående som av
konventionsflyktingar.därför ocksådefinitionen kallas

flyktingskap iomfattar definitionenvadframgårSom sagts avav nu
denutlärmingslagen, förutom ärflyktingkonvention isåväl FNs somsom

den statslös.i visst land, ärmedborgare ävenett som
Även Med krigs-utlänningslagen.definieras ibegreppet krigsvägrare

utlänningslagen utlänningenligt kap.sålunda 3 3 §vägrare somenavses
sitt hemland ellereller har flytt frånkrigsskådeplatshar övergett somen

krigstjänstgöring.föreståendeSverige för undgåbehöver i attstanna
landet infördes 1954flyktingar till fristad asyl hår iförEn rätt genom

i dennadefinition begreppet flyktingutläimingslag. Denårs som gavsav
flyktingkonvention och kvarstod idefinitioneni FNsavvek dock frånlag

till denutlänningslag. propositionentill Ilagstiftningen fram 1980 års
19798096 40departementschefenkonstaterade prop.lagen atts.senare

emellertid förelåg endast i detpraktikenmellan definitionerna iskillnad
uttrycklig motsvarighet till utlän-konventionen saknadeavseendet att en

utlänningen åläggsbestämmelse förföljelseningslagens attgenomom
ipolitiskt brott.allvarligt straff för

flyktingar.endast förutlärmingslag förelågtill asyl enligt 1954 årsRätt
humanitärt motiveradsärskild formemellertidpraxis komI aven

asyl.till reglerna politisk Dennautvecklas i anslutninginvandring att om
sitt land grundflyktingar lämnat påomfattade utan att varapersoner som

medborgare iförhållandena därmed de politiskamissnöje samtav
förföljelseförvisserligen inte riskerade utsättasvilkakrigförande attstater

utlämning frånför vilkariskerade straff för brotthemland däri sitt men
praxis lagfästesmilitära årframför allt brott. Dennainte ñck ske,Sverige

och krigsvägrareför de facto-flyktingarbestämmelser skydd1976 då om
utlärmingslagstiftningen.infördes i

och hurbestämmelser närflyktingkonvention saknar1951 års om
konventionen åläggerenda fall dåfastställas. Detskallflyktingskap

ansökerdå utlänningflyktingstatus äransluten prövastat att omen
ansluten förartikel i konventionen skall28resedokument. Enligt stat en
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utfärda resedokument förflykting, lovligen vistas i staten, resorsom
utanför statsområdet.

be-innehöll före inte heller någraUtlärmingslagstiftningen år 1980
huruvidaprövningen frågan någon ärstämmelser reglerar att anseavsom

skål ñr ansökanflyktingskap åberopadesflykting. de fall därI somsom
allralandet framgick det i deinresa och uppehålla sig här irätt attom

Beviljandetutfallit i hänseende.flesta fall inte hur prövningen detta av
alltjämt särskildför i riket skedde och skertillstånd uppehåll utan

endast till uttryckflyktingskap kommotivering. Bedömningen påståttettav
avslogs.i fall då ansökan uppehållstillstånden om

begäranutlänningslag infördes möjlighet påGenom 1980 års att av en
Till börjaflykting han flykting flyktingförklaring.i beslut är attattange
uppehållstill-flyktingförklaring endast i samband medmed kunde attges

flyktingförklaring kanstånd beviljades, 1985 gällersedan år attmen
detflyktingförklaring skall återkallaslämnas även En omsenare.

flykting enligtframkommer utlärmingen inte längre är attatt anse som
definitionen i utlänningslagen.

flykting-utlänningslag infördes vidare regler närGenom 1980 års om
upphör. regler, med bestämmelsernaskap Dessa överensstämmer omsom

återfinns iupphörande flyktingskap i 1951 flyktingkonvention, 3årsav
utlänningslagen. Enligt denna bestämmelsekap. 5 i den gällande§ nu

fri vilja använderupphör flykting flykting han på nyttatt vara om aven
förlorat sittsig lands medborgare eller efter hadet skydd där han är attav

upphörfri vilja förvärvar det Flyktingskapetmedborgarskap på nytt.av
och får detvidare flykting förvärvar medborgarskap i landett nyttom en

sig iskydd fri vilja återvänder för bosättalandets eller han attom av
den statslös, det land där han tidigarehemlandet eller, såvitt gäller ärsom

sin flykting upphör slutligenhar haft vanliga vistelseort. En att vara
han kanflykting han inte längre befinner sig i sådan situation attom en

definition och därför inte kanflykting enligt utlänningslagensanses som
medborgarefortsätta använda sig det lands skydd där hanvägra äratt av

eller där han statslös tidigare hade sin vistelseort.som

till6.4.3 Statistiska uppgifter flyktinginvandringenom
Sverige

tillflyktingliknande skäl hänförsInvandringen flyktingar och andra medav
meddem oftast efter samråd FNstvå Den utgörsgrupper. ena av som,

svenskaflyktingkommissarie, till Sverige inom för denöverförs ramen
sedan tid tillbakaårliga flyktingkvoten. Den andra och lång större gruppen

vid elleromfattar asylsökande hand sig hit och söker asylpå tarsom egen
efter ankomsten till Sverige.

delbetänkandeInvandrarpolitiska kommittén i sitt SOU 198249tog
Invandringspolitiken fram och sammanställde statistik i Sverigeöver

fått fristadflyktingar och andra i Sverige på grundmottagna som en av
uppgifter framgårpolitiska skäl under 1950-1981. dessa underåren Av att

flyktinglik-tiden 1950-1967 hade flyktingar eller med24 000 personerca
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nande skäl tagits här i landet. Huvuddelen dessaemot av personer var
jugoslaveroch och de överfördes inom för flyktingkvoten.ungrare ramen

Under tiden invandringen1968-1977 flyktingar eller medvar av personer
flyktingliknande skäl enligt källa 38 000 Fr.o.m. årsamma ca personer.

ñnns siffror från1978 invandrarverk det gäller antaletnärstatens personer
fått här politiska skäl. statistiken redovisas uppehållstill-Istannasom av

stånd beviljats utlänning grund han konven-på att ansettssom en av vara
tionsflykting, facto-flyktingde eller krigsvägrare. uppgifterna framgårAv

antalet uppehållstillstånd beviljats angivna skål tillpå uppgår 3att som nu
073 år 1978, 2 768 år 1979, 4 062 år 1980 3 857 år 1981. Enligtsamt en

invandrarpolitiska kommittén gjord uppskattning för perioden 1968-av
ungefär1981 tredjedel dem fick här i landetstannavar en av som

konventionsflyktingar, medan ungefär 50 % anfört sådana omständigheter
de bedömdes krigsvägrare eller de facto-flyktingar.att som
Sedan år 1984 överlämnar regeringen årligen till riksdagen samladen

redovisning Sveriges flyktingpolitikl regeringen skrivelse 198485 185av
flyktingpolitiken antalet uppehållstillstånd för flyktingar ochom anges

med flyktingliknande skål till, för 1982 6år 200, år 1983personer ca ca
3 800 för år 1984 4 600. Vidare tillståndsgivningensamt attca anges
under i följtår 1984 drag den praxis utvecklats under tidigarestora som
år. regeringens skrivelser flyktingpolitikenAv avseende 1985,årenom

och framgår1986 1987 antalet beviljade uppehållstillstånd ñr påatt vuxna

Tabell 6.1 Beviljade uppehållstillstånd olika 1988-1991skäl årenav

1988 1989
antal % antal %

Flyktingkvot 476 5591 9 1 6
Konventionsflyktingar 3 698 23 0793 13
Krigsvågrare 1701 7 136 1

facto-flyktingarDe 5 984 37 6 066 24
Humanitära skäl 3 797 24 7 983 32
Generellt beslut 6 056 24
SUMMA 16 125 100 24 879 100

1990 1991
antal % antal %

Flyktingkvot 4551 11 l 732 9
Konventionsflyktingar 2 167 17 1 404 8
Krigsvågrare 14 0 18 0
De facto-flyktingar 3 927 31 3 816 20
Humanitära skål 5 276 41 693 6311
SUMMA 12 839 100 18 663 100
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flykting- flyktingliknandeeller skål uppgår till 5 685 1985,år 9 288 år
1986 och 836 undersökning10 år 1987. En avseende invandrarverkets och
regeringens praxis i början genomfördes inomår 1986 arbets-som av
marknadsdepartementet visade ungefär hälften de asylsökandeatt av
beräknades ha fått uppehållstillstånd konventionsflyktingar, %10som ca

krigsvägrare och resterande % de facto-flyktingar.40 Tillstånds-som som
givningen under år 1987 hade följt tidigare praxis.års

Statistik från invandrarverket avseende under åren 1988-1991 beviljade
uppehållstillstånd flyktingskäl eller humanitära skäl redovisas i tabellav
6.1. Det bör anmärkas uppgifterna avseende år preliminära.1991 äratt

6.4.4 Pensionsregler i Danmark och Norge

Såväl dansk norsk pensionslagstiftning innehåller särregler försom
flyktingar. kanDet intresse hur dessa regler utfomiade.ärattvara av se

Enligt den norska loven folketrygd är flykting eller statslösom
berättigad till full grundpension hänsyn till tillgodoräknad trygdetid.utan
Detta gäller dock bara under vistelse i Norge eller i fråga tidom som
jämställs därmed. Som flykting eller statslös räknas i detta sammanhang
den omfattas 1951 eller 1954 konventionerårs flytkingars ochsom av om
statslösas rättsliga ställning.

De danska särreglema gäller för utlänningar har beviljatssom
uppehållstillstånd i Danmark enligt vissa bestämmelser i den danska
utlänningslagen. Enligt detta uppehållstillstånd till utlänningges en som
omfattas 1951 flyktingkonventionårs till utlänningävenav men en som
inte omfattas konventionen beträffande vilken det liknande skälav men av

i konventionen eller andra vägande skäl inte bör krävastungtsom anges av
utlänningen återvänder till sitt hemland. Uppehållstillständ slutligenatt ges

till utlänning kommit till Danmark led i avtal med FNsett etten som som
flyktingkommissarie eller liknande internationellt avtal. Vidannat
beräkning bosättningstid för de angivna likställs bosätt-av nu grupperna
ning i hemlandet eller i land, i vilket utlänningen varit anseddannat som
flykting, med bosättning i Danmark. Detta gäller dock enbart längeså
flyktingen bor i Danmark endast beträffandeoch tid för vilken tillrätt
pension från hemlandet eller från iland, vilket han varit anseddannat som
flykting, inte föreligger. Särreglema gäller flyktingen bliroavsett om
dansk medborgare.

6.4.5 Våra överväganden och förslag

Utgångspunkten vid utfomming i den svenska lagstiftningen särreglerav
för vissa utländska medborgare är enligt meningvår reglerna skall gällaatt
för dem haft mycket starka skäl lämna sitt hemland, på grundatt t.ex.som

de riskerat förföljelse eller grundpå de politiska förhållandenaattav av
där, och därvid förlorat till de pensionsfönnånerrätt de kan hasom som
intjänat i hemlandet.
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konventionsflyktingar,flyktingmottagandet omfattar desvenskaDet
uppehållstill-beviljasfacto-flyktingar och krigsvägrare samt personer som

utlänningslagen gällertill asyl enligtstånd humanitära skäl. Rättenav
främstförst nämnda tordeemellertid endast för de Dettre varagrupperna.

pensionsrättigheterförlora sina intjänadedessa riskerar attsomgrupper
särregler vidoch således i behovde lämnar sina hemländer ärnär ettav

grundval bosättningstidföreslår, pension intjänasdär, vi påsystem avsom
i Sverige.alternativt förvärvsarbete

låta de särregler vibakgnmd härav har vi övervägtMot attatt avser
facto-flyktingar krigs-konventionsflyktingar, de ochföreslå gälla för

konstruera admini-emellertid visat sig kompliceratDet harvägrare. att
skulle omfatta andra kategorier än konven-strativt tillämpbara regler som

det ñre inte fannstionsflyktingar. Anledningen härtill är år 1976 någraatt
krigsvägrare i dende facto-flyktingar ochskyddsregler för grupperna

omfattade politiskautlänningslagstiftnin Visserligen begreppetsvenska gen.
enligt 1951 flyk-vidare krets flyktingbegreppet årsflyktingar ännågoten

facto-det torde inte ha innefattat kategorierna detingkonvention, men
utvecklades skyddet för dessaflyktingar och krigsvägrare. Som sagtsovan

kategorier i praxis.
föreslåtill dessa svårigheter denVi har med hänsyn övervägt att

konventions-för flyktingar omfatta förutomlösningen låta särreglemaatt -
beviljats uppehållstill-dem fr.o.m. 1976flyktingar också enbart årsom-

kategorierna de facto-flyktingari Sverige därför de tillhörastånd att ansetts
flertalettalar för sådan lösningoch krigsvägrare. Ett skäl är att avsom en

facto-flyktingar eller krigsvägraredem kommit till Sverige desomsom
politiska förhållandenaföre kommer från länder där deår 1976 numera

de kan risk för förföljelse e.d. återvändaförändrats, vilket medför att utan
pensionsförmåner därifrånoch de kan ha tilltill hemlandet även rättatt

tordefortsatt bosättning i Sverige eller land. Dettaunder t.ex.annat vara
militärdikta-greker lämnade sitt land underfallet med avseende depå som

Tjeckoslovakien1960-talet, medborgare i Ungern ochtid på samtturens
i samband med Vietnam-kriget.beträffande de lämnade USApersoner som

emellertid otillfredsställandevad finner vi det iTrots attsagtssom nu
och krigsvägrare dra beträffandefråga de facto-flyktingar gränsom en

de kommittillämpning med hänsyn till den tidpunkt vid vilkensärreglemas
kommit hit ellertill Sverige. Med sådan lösning skulle de år 1976somen

Sverigetillomfattas förmånliga regler de anläntänsenare av mer som
dessförinnan. torde dem efter år 1975Dessutom även många somav
kommit till Sverige facto-flyktingar och krigsvägraredesom numera vara
berättigade till pensionsförmåner från sitt hemland. Med hänsynresp.
härtill i överensstämmelse vi därföroch med vad gäller i Norge harsom

för föreslå endast konventionsflyktingar åtnjutabörstannat att att en
förmånligare behandling det gäller tillämpningen de regler vinär av som

fram förslag till i detta betänkande.lägger
skall folkpension framdeles beräknasEnligt förslag på grundvalvåra av

bosättningstid eller med intjänade ATP-poäng här i landet.antingen år När
aktuell, bereda kompletterandefråga ärdet gäller den att ettnusom

konventionsflyktingar, kan det enligt meningför vårpensionsskydd
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knappast komma i fråga uppställa särregler med avseendenågra påatt
regeln folkpension i tillgodoräknadanknytning till ATP-rätt. Sådanaom
regler finns inte såvitt gäller till ATP-pension och kanrätten där inte heller

förgärna övervägas framtiden. Särreglema för flyktingar bör därför, i
enlighet med vad i direktiven, begränsas tillockså angetts attsom avse
tillämpningen den föreslagna bosättningsregeln.av

fråga hur för beräkningenI reglerna den förmånligare bosätt-om av
ningstid skall norska och danska lagstift-närmare utformas anvisar den
ningen möjliga lösningar, dvs. flyktingarna kan antingen alltid tillerkännas
oreducerad ipension eller också få räkna bosättningstiden hemlandet som
bosättningstid i Sverige efter beviljats asyl här. Regler utformadedet deatt

tillpå detta emellertid för inte stötande resultat inskränkassätt måste att ge
skullegälla endast länge flyktingen i Sverige. fallså är bosatt Iatt annat

flykting efter flytta vidareendast kort tids vistelse här i landet kunnaen en
till land medföra särregler häroch grundval förmånligapåett annat en av
intjänad pensionsrätt. Reglerna sidan inte såpension bör andraåom vara
utformade de förhindrar flykting från flytta till landatt att ett annaten om
han önskar.så

En lämplig lösning vid utformning enligtsår-regler ñr flyktingar ärav
vår uppfattning låta bosättningstiden delvis till-i hemlandet helt elleratt
godoräknas bosättningstid i Sverige. flyktingar vistasEftersom delsom en
i flyktingläger i andra länder innan de till Sverige före-kommer bör i
kommande fall även sådan tid i land kunna tillgodoräknas demannat som

ibosättningstid i Sverige. undvikaFör de konsekvenser vi pekat påatt ovan
regel utformad på detta sätt kan upphov till bör särreglemasom en ge

gälla endast under förutsättning flyktingen Sverige. hanär bosatt i Omatt
efter ha lämnat Sverige hit sig här, börpå återvänder och bosätteratt nytt
han emellertid ånyo kunna få tillgodoräknas tiden i hemlandet och i ovan
nämnda situation tid före den första ankomsten till Sverige vistatsdå han
i flyktinglägeri land.annat

Vi flyktingföreslår därför skall under vissa förutsättningaratt en som
bosättningstid i Sverige tillgodoräkna hela eller viss del tiden iav
hemlandet och i land i vilket han ansedd flyktingvaritannat som som
bosättningstid i andelSverige. sådan tid skall tillgodoräknasSom så stor

tiden i hemlandet fr.o.m. det då han fylldeår 16 år årett.o.m.av m.m.
före den första ankomsten förhållandet mellantill Sverige motsvararsom

kornsidan den tid han varit bosatt här i landet fr.o.m. det år då hanå ena
förtidspension ochhit det då han fyller 64 eller, såvittår årt.o.m. avser

pensionsfallet andra sidan helaefterlevandepension, före och åårett.o.m.
ålder ochtidsperioden. till Sverige vid 45 årsden Om flyktingen kornt.ex.

tillgodoräknas han halva bosätt-pensionsfallet inträffar han 65när är år
från 45tidenningstiden i hemlandet varit bosatt i Sverige halvahanom

ålder tillårs pensionsfallet.
land idel hemland och iDen bosättningstiden i flyktingens annatav

sålundavilket han enligt de regler vivarit ansedd flykting,som som
föreslår får skall vidtillgodoräknas honom bosättningstid i Sverige,som
bosättningsregelns tillämpning flyktingen varitjämställas med tid varunder
bosatt i Sverige. innebärDet den tillgodoräknade tidenatt anses som
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svensk bosättningstid när det gäller kravet bosättning i Sverigepå årstre
för till folkpensionrätt och vid tillämpning reglerna beräkningav om av

framtida bosättningstidvid förtidspension efterlevandepension.ochantagen
Som framhållits i det föregående skall särreglema för flyktingar gälla

endast så länge flyktingen bosatt i Sverige.är I vad mån detta kommer att
gälla undantagslöst i den situationen flyktingen redan har börjatatt att
uppbära därefterpension och lämnar Sverige för bosättning i EES-annat
land frågaär kan föremål för tveksamhet. Rätt att exporteraen som vara
pension kan föreligga enligt EG-förordningen 140871. Detta gäller utan
tvivel den del pensionen grundas faktiskpå bosättningstid ellerav som
förvärvstid i Sverige. Däremot kan ifrågasättas motsvarande exporträttom
med stöd EG-förordningen föreligger såvitt dengäller del pensionenav av

grundas bosättningstidi flyktingens hemland.som av
I detta sammanhang aktualiseras också frågan vad skall gällasom om

förhållandena ändras i flyktingens hemland så han, eventuellt lång tidatt
innan något pensionsfall inträffat, kan återvända dit. Vi har i detta
avseende övervägt kräva utlänningen vid pensionsfalletäven skallatt att
ha flyktingstatus, dvs. konventionsflykting. möjlighetEnattvara anse som

därvidär anknyta till reglerna i kap. 5 utlänningslagen3 §att om
upphörande flyktingskap. Enligt nämnda bestämmelse upphörav en
flykting flykting han fri vilja på använder sig detatt nyttvara om av av
lands skydd där han medborgare,är skaffat.ex. att ett nyttgenom
hemlandspass, eller efter förloratha sitt medborgarskap fri viljaatt av
förvärvar det flyktingskappå Ett upphör vidare flyktingennytt. om
förvärvar medborgarskap i land, i Sverige, och får det landetsett nytt t.ex.
skydd eller han fri vilja föråtervänder bosätta sig i sitt hemland.attom av

flyktingEn upphör slutligen flykting han inte befinnerlängreatt vara om
sig i sådan situation han kan flykting enligt utlännings-atten anses som
lagens definition och därför inte kan fortsätta vägra använda sig detatt av
lands skydd där han medborgareär eller där han statslös tidigare hadesom
sin vistelseort.

Utlänningslagens regler upphörande flyktingskap överensstämmerom av
med motsvarande bestämmelser i 1951 års flyktingkonvention inñrdesoch
i 1980 utlänningslagårs konsekvens konventionensattsom en av
flyktingdefinition intogs i lagen. förarbetenaI till nämnda lag uttalade
departementschefen 1979prop. 8096 89 f. frågan utlänningatts. om en
fortfarande flyktingär bör endast anledning förekommer tillnärtas upp
detta. Detta falletär när fråga uppkommer utvisning grund brottpåom av
eller asocialitet eller verkställighet utvisningsbeslut. Detsammaettom av
gäller när flyktingen ansöker internationellt resedokument eller närom

avgörande skall träffas i fråga och det därvid har betydelsearmars en om
utlärmingen fortfarande flykting. Vidär prövning ansökanav en om
förlängt uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd saknaspermanentom
enligt departementschefen normalt anledning undersökaatt om en
upphörandegrund har inträffat.

Om särreglema för flyktingar endast skall gälla den vid pensions-som
tillfället fortfarande flykting,är måste i pensionsärendet fattas beslut i den
frågan och led i ärendets beredning sannolikt krävas yttrandeett attsom
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inhämtas från invandrarverk. prövningDen invandrarverketstatens som
därvid har göra torde i situationer vansklig eftersommånga detatt vara
kan gälla bedöma förhållanden hänför sig till tid liggeratt som en som

tillbaka. träffasmånga år Avgörande också i vad de politiskamåste mån
förhållandena i visst angivet land förändrats i sådan utsträckningett att
någon risk för förföljelse e.d. inte längre föreligger, så vanskligen nog
fråga pröva och besluta i pensionsärende. Vid sådanatt ettom en
utformning särreglerna vidare ställning till hur skallmåste tasav man
förfara de situationeri då förhållandena i flyktingens hemland bedömts så
stabila han inte längre kan flykting där det efteratt ettanses som men
antal sker omvälvningar i hemlandet,år på militär-nytt t.ex. genom en
kupp, medför det kan ifrågasättas huruvida utlänningen kanattsom
återvända dit riskera förföljelse.utan att

Med hänsyn till det anförda och bakgrund vad uttalades imot av som
förarbetena till utlärmingslagen i samband med bestämmelsenatt om

flyktingskapupphörande infördes, finner vi det mindre lämpligt attav
uppställa krav flyktingen vid pensionstillñllet fortfarande skallpå att vara

flykting för särreglema för flyktingar skall gälla för honom. Viatt attanse
föreslår i stället den blivit konventions-gångatt mottagensom en som
flykting i Sverige skall kunna komma i åtnjutande pension grundadav en

särreglema för flyktingar. bör gälla den förlorat sinpå Detta även som
flyktingstatus därför han blivit svensk medborgare. vi tidigareSomatt

dock beräknadinnebär förslag till pension enligt dessavåra rättangett att
förmånligare regler föreligger enbart länge utlänningen bosatt iså är
Sverige. sak vi framhållit i det föregående,En är, att enannan som
flykting omfattas EG-förordningen 140871 möjligen skulle kunnasom av
få rätt inom EES-området, den pension han uppbär ävenatt exportera om
pensionen beräknad med tillämpning särreglema för flyktingar.är av

Även särregleringenvi inskränker till endast konventions-attom avse
flyktingar kan likväl förekomma flykting pension fråndet har rätt tillatt en
sitt hemland och kan uppbära den vid bosättning i Sverige. dennaI

intjänandetid vilkensituation bör den på den utländska pensionen grundas
få tillgodoräknas bosättningstid i Sverige.inte som

Eftersom förslagna för kategoride särregler vissreglerna utgörnu en
identifiera lång tid efter det demänniskor kan svåra attattsom vara

vill gällande han harkommit till Sverige föreslår vi den göra attatt som
får ansöka härom och idessa särreglertill pension beräknad enligträtt

förutredning nödvändigansökningen den ärsamband med förebringa som
Föreskrifter häromtillämpliga.reglerna ärdet skall kunna avgörasatt om

i kungörelsenlämpligen meddelasinte i AFL kanbehöver utanges
enligtpensionrörande ansökanmed vissa bestämmelser1962394 om

riksförsäkrings-i föreskrifterförsäkring, ellerlagen allmän avom m.m.
anslutning till den kungörelsen.verket i
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övergångsregler6.5

6.5.1 Inledning

Enligt gällande allmänna förutsättningarna för till folkpensionde rättnu
svensk medborgare bosatt här i landet berättigad tillär ären som

ifolkpension, oberoende hur han har varit bosatt Sverige. Detmånga årav
innebär svensk medborgare kan bosatt utomlands under hela sittatt en vara
yrkesverksamma liv och ändå berättigad till folkpension han införvara om
pensioneringen återvänder för bosätta sig i Sverige.att

utländska medborgare bosatta i Sverige gäller deFör är måsteattsom
uppfylla viss folkpension.kvalifikationstid för berättigade tillatt vara
Kvalifikationstiden olika beroende vilken folkpensionsförmånär lång på
det gäller. till ålderspension uppställs sålunda kravFör rätt påett att
utlänningen bosatt i Sverige sedan minst fem och han efter fylldaär år att

varit Sverige16 år har bosatt i under sammanlagt minst tio år.
Folkpensioneringens huvudförmåner enligt gällande regler medutgår nu

enhetliga belopp avgiftsbetalning, för-är oberoende tidigaresom av
värvsinsats eller försäkringstid.

förslag införs varigenom folkpensionGenom våra ett nytt system
förvärvas grundval tid för bosättning i Sverige eller i förhållande tillpå av
antalet med ATP-poäng. För till oreducerad pension skall krävasår rätt en

Ärbosättningstid minst eller minst förvärvsår. bosättnings-40 âr 30om
tiden kortare eller förvärvsårantalet mindre, reduceras pensionen med
140 130 för varje fattas.årresp. som

Vi föreslår de reglerna skall träda krafi deni 1993.1 januariatt nya
Denna tidpunkt bör väljas för ikraftträdandet skulle visaäven det sigom

EES-avtalet då inte kan träda i kraft ikraftträdandetännuatt utan att av
lagstiftningen med anledning därav ytterligare tid.måste anstå någon
Anledningen härtill är de regler intjänande till folkpensionrättatt om av

vi föreslår den karaktären det bl.a. administrativa skälär ärattsom av av
i princip nödvändigt de tillämpliga fr.o.m. årsskifte.bliratt ett

Vid införande regler detta slag med den långtgående principiellaav av -
förändring folkpensioneringen de innebär måste avseendestortav som -
fästas vid utformningen övergångsregler till ändringarna. Enligt våraav
direktiv åligger det sålunda uppmärksamma försäkringssituationenattoss
för de vid till regelsystem uppbärövergången ett nyttpersoner som
folkpension enligt nuvarande lagstiftning utarbeta särskildasamt att
övergångsregler för denna föroch dem under övergångs-grupp som en
period efter det de föreslagna i kraft skullereglerna träderatt av oss nya
varit berättigade till folkpension enligt den lagstiftningen.gällandenu

6.5.2 Våra förslagöverväganden och

Även det är nödvändigt med övergångsregler till ändringar ide AFLom
vi föreslår finner vi det angeläget de reglerna får fullattsom nya

genomslagskraft inom inte alltför därvid märkamånga år. Det är att att
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dem till följd de inte varit bosatta i Sverige imånga 40 år,attav som, av
erhåller reducerad folkpension har varit bosatta eller förvärvsarbetat ien

land och hanågot kan rätt till pension därifrån. Vidare bör påpekasannat
det för den varit förvärvsverksam och intjänat ATP-poäng iatt som

Sverige är tillräckligt med med för30 år ATP-poäng rätt till oreduce-att
rad folkpension skall föreligga enligt den ATP-anknutna intjänanderegeln.

Det föreslagna för intjänande folkpension bör gällasystemetav oss av
fullt från ikraftträdandet förslag i det avseendet vidvåraut attav
nybeviyande sker därefter beaktas vidpension pensionensav som
bestämmande bosättningstideräven eller med ATP-poäng hänförår som
sig tidentill före det förslagen i kraft. har viträtt Detta närmareatt
utvecklat i det föregående, bl.a. i avsnitt förslag innebär6.3. Vårt detatt
vid tillämpningen blir betydelse hur olika bosättnings-av personers
förhållanden och ATP-intjänande varit under längre tid tillbaka, ien
extremfall närmare 50 bakåt i tiden, alltifrånår dvs. år 1945. Vilkenca
verkan detta får för administrationen och vilka krav bör uppställassom
såvitt gäller försäkringskassomas utredningsskyldighet för-och depå
säkrade själva tillhandagå med erforderliga upplysningar och under-att
lagsmaterial frågorär vi återkommer till i avsnitt 7.2.som

En fråga hur förfaraär skall med löpandepensionerannan man som
vid tidpunkten för ikraftträdandet. En möjlig lösning vid utformningutges

övergångsregler för dem vid ikraftträdandet förslagen redanav som av
uppbär pension låta äldreär bestämmelser fortfarande tillämpligaatt vara
fullt i fråga sådana förmåner. Eftersom vi inte har till fullo kunnatut om
överblicka vilka konsekvenser reglerna likabehandling och iexportom

förordningEGs 140871 kan i olika situationer med övergångsregler av
detta innehåll finner vi emellertid detta mindre lämplig lösning.vara en
Vad i detta hänseende kan föremål för tvekan i vilkenär månsom vara
EG-förordningens regler bliskulle tillämpliga när det gäller den nuvarande
lagregleringen i 5 kap. i situationAFL där det i övergångsreglemaen
föreskrevs dessa gällande lagregler skulle ha fortsatt giltighetatt nu
beträffande vissa Det skulle då kunna hävdas deattgrupper av personer.
äldre lagreglema, till följd övergångsreglema, fortfarande delav var en av
den svenska nationella lagstiftningen och till följd därav EG-för-att

bestämmelserordningens bl.a. likabehandling och exportabilitet skulleom
få fullt genomslag medäven avseende de hittillsvarandepå svenska
lagreglema. Medborgare i andra EES-länder skulle då kunna hävda full
likställighet med svenska medborgare grundvalpå dessa hittillsvarandeav
regler, till folkpensionrätt enbart grundvalpå medborgar-som ger av
skåpet. konsekvensernaDe närmare sådant harsynsätt vi inte haftettav
möjlighet ipröva alla dess beståndsdelar. Vi har därför, viatt som nyss
framhållit, försökavalt finna princip lägga till grund föratt atten annan
övergångslösningama.

Vi har sålunda valt i stället uppställa utgångspunkt för våraatt som en
överväganden de reglerna skall tillämpliga deäven på löpandeatt nya vara
pensionsförmåner vid ikraftträdandet ñrslag,våra medanutgessom av
äldre regler skall gälla i fråga förmåner hänför sig tidentill föreom som
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ikraftträdandet. utgångspunkt utgående pensionsförmånerEn är attannan
inte skall minskas.

grundval dessa utgångspunkter föreslår vi övergångsreglemaPå attav
skall utformas de pensioner i decemberpå så sätt 1992 medatt utgessom
oreducerat belopp räknas sedan enligt deskall för utgåattom nya
reglerna. Vi har därvid för föreslå pensionema räknasstannat att att om
till fyrtiondelar. innebär de efter ikraftträdandet förslag denDet våraatt av

januari kommer med 4040. Alla löpande pensioner skall1 1993 att utges
således grundade bosättningstidpå 40 år.anses vara en om

framgår vad omräkning till fyrtiondelar skeSom börsagtsav som
endast de folkpensioner med oreducerat belopp. vi iutgår Närav som
detta sammanhang talar folkpensionen falletär reducerad detattom avses

den grundade folkpension, enligtpå ATP-poäng nuvarande 5 kap.att som
2 § AFL kan till svenska medborgare vid bosättning utomlands ellerutges
enligt socialförsäkringskonvention kan till andra länders medborgareutges
vid bosättning i Sverige eller i land, inte med fullt belopputgårannat
därför pensionspoäng inte har tillgodoräknats för andra fall30 år. I änatt

pensionennär reducerad grund antalet till godoräknadeär på ATP-årattav
inte tilluppgår 30 uttrycker vi det i detta sammanhang pensionenså, att
är oreducerad.

Vid bosättning riket har svenska medborgare enligt endastAFLutom
uppbära folkpensioneringensrätt huvudförmåner bamtillägg ochatt samt

sådan handikappersättning utgör tillägg till pension. Detsamma gällersom
enligt socialförsäkringskonventionema för utländska medborgares rått att
uppbära svensk folkpension vid bosättning utomlands. såledesDet är
enbart i dessa fall vi talar folkpensionen enligt de gällandeattsom om nu
reglerna reducerad, medanär den i Övriga fall med oreduceratutgår
belopp.

Vi föreslår således de pensioner i december 1992 medatt utgessom
oreducerat belopp skall efter årsskiftet grundade på bosättningstidanses en

40 år och alltså fortsättningsvisutgå även med oreducerat belopp. Detom
sagda skall folkpensioneringensgälla ålderspension,huvudförmåner, dvs.
förtidspension, efterlevandepension enligt övergångsreglersamt - -
änkepension, och de särskilda folkpensionsförmånema enligt vårasom
förslag i avsnitt 6.2.3 skall beräknas bosâttningstidgrundval ellerpå av
förvärvstid. Dessa handikappersättningär tillägg till pension,utgörsom
pensionstillskott, särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård

sjukt eller handikappat barn hustrutillägg.samtav
EG-förordningenNär 140871 börjar vilketgälla i Sverige, år avsett att

ske fr.o.m den januari1 1993, kommer de sålunda omräknade folk-
pensionsförmånema från nämnda tidpunkt tillkunna andraatt exporteras
EES-länder.

Enligt kap.6 § AFL har försäkrad till folkpension i form1 rätten av
ålderspension fr.o.m. den månad varunder fyllerhan 65 år. Den för-
säkrade kan emellertid skjuta ålderspension. För det fall attuttagetupp av
den pensionsberättigade fyller 65 föreår ikraftträdandet förslagvåraav

skjuter ålderspension till tidpunkt, bör hanuttagetmen upp av en senare
enligt uppfattningvår vid det tillfälle då han börjar uppbära pensionsenare
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inte erhålla lägre pension grundpå otillräckligt antal bosättningsåren av-
eller ñrvärvsår än han skulle ha fått pensionen tagits när hanutom-
fyllde 65 år härvid bortses från det uppskjutna i sigatt uttaget ger en
ökning pensionen.av

För lösa denna situation vid uppskjutet förslår vi i frågaatt uttag om
ålderspension rätten få oreducerad pension omräknad till 4040att att en
skall gälla även ålderspension från 65än års ålderutgessom senare men
vartill förelågrätt vid 65 års ålder.

Ålderspension kan också börja tidigare fr.o.m.utgå än den månad
varunder den föräkrade fyller 65 Sådant förtidaår. kan tidigastgörasuttag
fr.o.m. den månad då den försäkrade fyller och60 år upphov tillger en
minskning pensionen. Också för sådana situationer då någon uppbärav
ålderspension på grund förtida vid ikraftträdandet bör införasuttagav en
särskild övergångsbestämmelse. Den förtida uppbärett uttagsom genom
ålderspension före ikraftträdandet förslagvåra får vid ikraftträdandetav
pensionen omräknad till 4040 och på så sätt undviks reduceringen av
pensionen på grund bristande bosättningstid eller förvärvstidav som annars
skulle ske. dockDet är märka det förtida minskasatt att uttagetgenom
pensionen livsvarigt.

Motsvarande situation vid uppskjutet kan uppkomma i de falluttagsom
då pensionsfallet inträffat före ikraftträdandet våra förslagav men

beviljaspensionen efter ikraftträdande förslagen. föreslårVi det förattav
dessa fall skall gälla regel innebörd rätt till oreduceradatt,en av om
pension förelåg i december 1992, den pension sedan beviljas skallsom

grundad bosättningstidpå 40 år och alltså medutgesanses en om
oreducerat belopp. Avgörande för tillämpningen den här berördaav
övergångsregeln skall således i vad mån förelåg tillrätt pension vidvara
utgången år 1992 och inte huruvida pension då faktiskt utbetalades ellerav
inte.

Vid utformning övergångsregler aktuellt slag uppkommerav av nu
frågor hur skall förfara i de fall då förtidspension har börjat utgesman
före ikraftträdandet förslagvåra och det efter det förslagen iträttattav
kraft sker ändring andelden medi vilken pensionen eller dåutgesen
förtidspensionen efter ikraftträdandet ålderspension. Problemenersätts av
uppkommer främst vid fyrtiondelsberäknadeden folkpensionen eftersom
antagandepoängberäkningen vid 30-årsregeln rått till förmånligsåger en
beräkning motsvarande problem där sällan torde uppträda. Någraatt
särregler med avseende på 30-årsregeln behövs därför inte i aktuelltnu
hänseende.

Förtidspension alltefterutgår nedsättningen arbetsförmågan med halvav
förtidspension, två tredjedelar hel förtidspension eller hel ñrtids-av
pension. För det fall den uppbär halv förtidspension eller tvåatt som
tredjedelar hel förtidspension får sin ñrvärvsförmåga ytterligare nedsattav

hanså blir berättigad till hel förtidspension eller, i fråga denatt om som
uppburit halv förtidspension, tredjedelartvå hel förtidspension har viav
under avsnitt 6.2.1 föreslagit pensionsfall skall föreliggaatt ett nytt anses
och pensionen beräknas grundvalpå bosåttningstiden i Sverige framatt av
till denna tidpunkt.senare
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förtids-ikraftträdandet förslag uppbär halvFör den ñre vårasom av
ikraftträ-hel förtidspension och efterpension eller två tredjedelar av som

arbetsförmågan blivit ytterligareförslagen grunddandet på attavav -
förtidspensionnedsatt blir berättigad till tredjedelar hel eller heltvå av-

vi föreslagit få till konsekvensförtidspension kan regel den atten som
föranleddaefter den nedsättningen arbetsförmåganpensionen, avav

skulle bli lägre denändringen den andel varmed pensionen änutges,av
före ändringen.var

denna situation inte skallförhindra detta föreslår vi det iFör attatt
grundval den berättigadesomräkning pensionengöras påav aven

fram till tidpunkten för försämringen arbets-bosättningstidi Sverige av
förtidspensionen i fortsättningen grundadförmågan även påutan att anses

bosättningstid gäller naturligtvis med avseende40 år. Detta även påomen
med pensionen höjs grund förämringen arbets-den andel vilken på av av

förmågan.
situationen, dvs. för den före ikraftträdandetFör den omvända som av

förtidspensionförslag berättigad till hel eller tredjedelar helvåra är två av
förbättradefter den januari får sin arbetsförmåga i sådanoch 1 1993som

till tredjedelar hel förtidspensionhan därefter endast har rått tvåmån att av
förtidspension har vi i huvudförslag från deteller halv våra utgått att

fortfarande fråga pensionsfall. Någon omräkningär avom samma
bosättningstid skall således inte ske förtidspensionen kommer efterutan

fyrtiondelar tidigare.ändringen med antal Enatt utges samma som annan
motverka den berättigades intresse börja arbetalösning skulle kunna attav

pensionen vid omräkning skulle kunna komma grundaseftersom påatten
bosättningstid tidigare. Med till hur vi sålunda utformatkortare hänsynän

finns inget behov särskilda övergångsregler för denhuvudförslagvåra av
behandlade situationen.nu

gäller från hel förtidspension, börjat föreNär det övergången utgessom
ändringsförslag träder i kraft, till ålderspension, börjardet våraatt som

förslagen, det inte heller behövligt medefter ikraftträdandet ärutges av
eftersom den pensionsberättigade i dennasärskilda övergångsregler,några

till ålderspension beräknadsituation enligt huvudförslag har rättvåra en
grundval minst antal fyrtiondelar den hela förtids-på av samma som

pensionen.
motsvarande förmånlighuvudförslag innehåller inteVåra någon

beräkning vid från halv förtidspension eller tredjedelarövergången två av
förtidspension till ålderspension. heller särskildahel Inte några övergångs-

erforderliga.för denna situation vi emellertidregler An-anser vara
ledningen härtill främst den övergångsregel enligt vad vi föreslårär som

gälla vid beräkning ålderspension för alla föddanedan skall är årav som
1935 eller tidigare.

heller funnit anledning föreslå särskilda övergångs-Vi har inte någraatt
elleri fråga från särskild efterlevandepensionregler övergångenom

till ålderspension. före ikraftträdandetänkepension Den våraavsom
efterlevandepension eller, såvitt gäller kvinnorförslag uppbär hel särskild

huvudförslagfödda före eller tidigare, änkepension får enligtår 1944 våra
ålderspensionen beräknad grundval bosättningstid, detpå av mannens om
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fönnånligare. fråga från halv särskild efterlevandepen-är I övergångenom
sion eller tredjedelar hel särskild efterlevandepension till ålderspen-två av
sion vi det grund skäl redovisatspåattanser av samma som ovan
beträffande förtidspension inte finns behov särskilda övergångsregler.av

övergångsregler vi behandlat de reglemas till-De som nu avser nya
lämpning pensioner har börjat före den tidpunkt dåpå vårautgessom
förslag träder kraft förelåg vid tid. Vid införandei eller vartill dennarätt

enligt vilket folkpension intjänas bosättning ellerett nytt systemav genom
förvärvsverksamhet i det emellertid för inte pensions-Sverige måste att-

förändrasförväntningama för människor skall kunna drastiskt från dagen
till väsentligt med övergångsregler till förmån förävenen annan anses-
de har tillinte pension inom några årännu rättpersoner mensom som
kommer bli berättigade till sin utifrånoch planerat tillvaropensionatt som
de gällande reglerna.nu

fråga den föreslagna ATP-anknutna intjånanderegeln vi denI görom
bedömningen särskilda övergångsregler med hänsyn till dennanågraatt

inte erforderliga. finns behov sådana övergångsreglerär Däremotgrupp av
när det gäller tillämpningen bosättningsregeln för de inomav personer som

framtid kommer ha till pension.rättatten snar
Beträffande frågan omfattningen denna kan viss ledningom av grupp

hämtas från statistiska centralbyråns statistik Sveriges befolkning.över
Enligt dessa uppgifter uppgick antalet i Sverige vid 1989utgången årav
bosatta i åldern 55-59 till 477 och i åldern 60-64 tillår 419 årpersoner
430 Motsvarande siffra för i åldern 50-54 455116. år 847.personer var
Antalet utländska medborgare vid denna tidpunkt bosatta i Sverigesom var

i åldern 50-54 år 21 716, i åldern 55-59 15 i åldern 60-64år 902 samtvar
år 782. siffror ingenting hur varit11 Dessa säger många årom personerna
bosatta Sverige. dock hållas för troligt utländskaDet kan många deatt av
medborgarna inte har varit bosatta i Sverige i 40 år.

När det gäller utforma till förslagövergångsregler våra måsteatt
beaktas sidanå vad behovet sådana regler försagtsena som ovan avom
dem inom ikraftträdandet förslagde närmaste åren efter vårasom av
kommer bli berättigade till pension andra sidan ioch å regler EG-att
förordningen 140871 likabehandling och sammanläggning för-om av
säkringsperioder.

bilaga till EG-förordningen finns särskilda regler för tillämpningenI 6
medlemsstaters lagstiftningar.olika EES-avtalet har i denna bilagaIav

upptagits tillägg bl.a. Sverige. Enligtgäller detta tillägg skall EG-ett som
förordningens bestämmelser sarnrnanläggning försäkringsperioderom av
inte tillämpas Övergångsbestämmelser i den svenska lagstiftningenpå om

förmånligaretill beräkning folkpension för bosattarätt ärav personer som
i Sverige under fastställd period före pensionsansökningen.en

Vad innebär den lagstiftning blir gällande i Sverige tillsagts attnu som
följd EES-avtalet inte möjlighet ha övergångsreglerattav ger oss som
innehåller särskilda regler gäller endast för svenska medborgare. Densom

däremot möjlighet i den vi har övergångsreglermånatt,ger oss som
innebär förrnånligare beräkning folkpension varitfören av personer som
bosatta i Sverige under viss period före ansökan pension, tillämpaen om
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dessa regler så hänsyn inte behöver till bosättningsperioder i andraatt tas
länder inom EES-området. Vi således inte skyldiga medräknaär bosätt-att
ningsperioder i andra länder detnär gäller den pensionsbe-avgöraatt om
rättigade varit bosatt i Sverige under det antal år enligt de övergångs-som
regler vi föreslårhär krävs för förmånligare beräkningsom en av
folkpension.

Enligt uppfattning det främst fråga ålderspensionvår är i detom som
föreligger behov övergångsregler förmånligare beräkningav som ger en

folkpension vid tillämpning 40-årsregeln, eftersom det endastär medav av
folkpensionsfömånavseende på denna pensionsfallet förutsägbartärsom

i tiden. Reglerna bör enligt mening utformasvår så, den varitatt som
bosatt viss minsta tid Sverige förei ansökan pension får räknaom
eventuell bosättningstid i utlandet bosättningstid i Sverige. Dennasom
förmånliga beräkning inte förbör stå öppen alla endast för demutan som

viss ålder.uppnått Den bör dock grund vadpå sagtsen av som ovan om
innebörden EGs regler gälla både svenska och utländska medborgare.av

Vi finner det angeläget de föreslagna reglerna föratt av oss nya
intjänande folkpension får fullt genomslag nybeviljade ålderspensio-påav

inom relativt framtid. Vi har därför vid våra övervägandenner en snar
för dra för omfattasgränsen dem bör övergångsreglerstannat att som av

förmånligare beräkning ålderspension vid dem föddaär årom av som
1935 tidigare.eller Härmed kommer särreglema kunna åberopasatt av

57är år eller äldre vid ikraftträdandet, medanpersoner som yngre
omfattas fullt det regelsystemet.ut av nya

det gäller längden denNär tid de skall ha varit bosatta i Sverige förav
åberopa övergångsreglema ligger det nära till hands depåatt att se nu

gällande reglerna kvaliñkationstider för utländska medborgares tillrättom
folkpension vid bosättning i Sverige. till ålderspensionFör rätt krävs enligt
dessa regler den berättigade bosatt iär Sverige sedan minst fem år ochatt
efter fyllda har varit bosatt här16 år i landet under sammanlagt minst tio
år. Denna kvalifikationsregel inte ha upphov till någragettsynes
olägenheter vid tillämpningen och kan enligt vår bedömning lämpligvara

förebild vid utformningen aktuelladen övergångsregeln.att ta som av nu
fråga i dettaEn sammanhang det angivna kvalifikationsvillkoretår om

måste uppfyllt den pensionsberättigade fyllernär 65 år eller hanvara om
efter 65 ålderårs skall kunna kvalificera sig för övergångsregelns
tillämpning fortsatt bosatt eller bosätta sig här i landet. Iattgenom vara
likhet med vad i dag gäller i fråga utlärmingars till folk-rättsom om
pension vid bosättning i Sverige bör enligt mening här tillräckligtvår vara

bosättningskravet uppfyllt vid ålderspension.är ansökan Något kravatt om
kvaliñkationstiden fullgjordpå är vid fyllda 65 lägger vi alltså inteåratt

fram förslag till.
här berördaDen övergångsregeln, till förmånligarerättsom ger

beräkning ålderspension enligt huvudregeln, viän måste angettav som-
i det föregående gälla förpå villkor medborgare i andra EES-samma-
länder ñr svenska medborgare. Något krav på medborgare iattsom
länder utanför EES-området behandlas på sätt uppställer inte EG-samma
förordningen 140871. Emellertid kan alla utländska enligtmedborgare de
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gällande reglerna i räkna med svensk ålderspension från folk-AFLnu
pensioneringen efter tio års bosättning i Sverige. Med hänsyn bl.a. härtill
finner vi inte skäl begränsa övergångsregeln till gälla enbartatt att
medborgare i EES-länderna. bör i stället gälla fullt lika för allaDen ut

bor i Sverige oberoende medborgarskap.som av
enlighet med vad föreslår vi alltså sammanfattningsvisI sagtssom nu

övergångsregel till de ändringsförslag vi lägger fram skallen som som
i fråga ålderspension. Enligtgälla denna övergångsregel skall svenskom

eller utländsk medborgare, född 1935 eller tidigare och vidär årsom som
i Sverige femansökan pension bosatt sedan minst och efter fylldaär årom

i Sverige16 har varit bosatt under sammanlagt minst tio år,år som
bosättningstid i Sverige få räkna varunder han varit bosatt i utlandet.år

alltidinnebär uppfyller dessa villkor blirDetta att person somen
berättigad till oreducerad ålderspension.en

övergångsregel utformad med kort kvalifikationstidEn på detta sätt så
medföra den berättigade betydandekan har möjlighet intjänaatt att en

pensionsförmån även i land eller andra länder. I den pensions-månannat
i det andra landet grundar sig och det föreliggerrätten på bosättning där
uppbära pensionen vid bosättning i Sverige, föreslår vi med hänsynrätt att

härtill den tid tillgodoräknas i det andra landet inte tillgodoräknasatt som
bosättningstidi Sverige. situation kommer bli betydelseDenna attsom av

främst i förhållande till de andra nordiska länderna. motsvarighetNågon
härtill enligt mening inte motiverad såvitt gäller pension frånär vår annat
land grundas utfört ñrvärvsarbete.påsom

Enligt den i 5 kap. svenskagällande bestämmelsen 2 § AFL ärnu
medborgare bosatta utomlands berättigade till folkpension iärsom
förhållande till det antal tillgodoräknats dem med ochår ATP-poängsom
vissa därmed jämställda regel fanns iår. Före denna exporträtt AFLom

bestämmelse enligt vilken svensk medborgare varit mantalsskri-en en som
i Sverige det då han fyllde och de femår 62 år åren närmastven

dessförinnan folkpension utomlands.hade uppbära vid bosättningrätt att
Regeln den s.k. 7-62-drsregeln hade med hänsyn till sin utformning5
betydelse i enbart för ålderspension. innebar alltid tillDen rättstort sett en

oavkortad pension och omfattade samtliga folkpensionsförmåner utomen
kommunalt bostadstillägg och Vårdbidrag.

övergångsbestämmelsema till vilken de gällandel den lag genom nu
äldrereglerna exporträtt infördes SFS 1979 127 föreskrivs attom

skall gällabestämmelser i den de resultatmån ävenettger gynsammare- -
fortsättningsvis för dem födda eller tidigare.är år 1929 Detsammasom
skall gälla för dem födda uppbar folkpension vidärsom senare men som
iknftträdandet de gällande reglerna den juli1 1979.av nu

Förarbetena till lagändringen övergångsreglemaintryck attav varger
avsedda gälla fyllde 50förutom dem under år 1979 åratt senastsom- -
alla redan folkpension tillämpning 57-62-årsregeln.uppbar medsom av

den utformning formelltGenom övergångsreglema har fått korn de sett att
samtligagälla den juli uppbar folkpension, således1979lpersoner som
dem då uppbar förutom ålderspension, förtidspension ochäven som -

Övergångsreglemaänkepension också fåttbarnpension. har således ett-
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tillämpningsområde i praktiken kommit bli omfattande vadänattsom mer
varit avsett.som

57-62-årsregeln bör enligt uppfattning behållasEn motsvarighet till vår
föreslagna lagstiftningen, eftersomövergångsregel också till den nusom en

förmånlig beräkning folkpensionen regler viden kan än dege en avmer
föreslår. Med hänsyn till de kvalifikationsregler för folkpension viatt som

reducerad bristandeföreslår kan pension är på grundsom avge en
i Sverige medbosättningstid för den är bosatt och beaktandeäven som av

föreslagna övergångsregler till huvudförslagen, finns det emellertidvåra
företa mindre inskränkning de aktuella övergångs-skäl att avnu en

reglema. bör således enligt mening ändras de kommerDe vår så att att
omfatta dem födda 1929 eller tidigare dem är föddaär år samt somsom

folkpension i form ålderspension,än uppbarår 1929 men som avsenare
förtidspension Änkepension juli och vid den tidpunkteller både den 19791

förslagdå träder i kraft. Den möjlighet enligt nuvarande reglervåra som
finns för uppbar barnpension juliformellt dem den 19791sett attsom upp
därefter åberopa 5762-årsregeln för till ålderspension60 år rättemot

kommer därmed avskaffas för framtiden. heller finner vi skäl låtaatt att
57-62-årsregeln gälla för dem vid nämnda tidpunkt uppbar hustrutill-som
lägg.

fråga bamtilläggMed avseende hustrutillägg generellt och ipå sett om-
har vi i avsnitt lagt fram förslag till särskilda övergångsregler.6.2.3-

6.5.3 EG-förordningens Övergångsbestämmelser

de övergångsregler till ändringarna i vi behandlatFörutom AFL som nu
finnskommer även de Övergångsbestämmelser i EG-förordningensom

140871 avdelning få betydelse förordningen blir gällande iVII näratt
Sverige.

EG-förordningens Övergångsbestämmelser artikel till börjaI 94 slås att
med fast det grundval förordningen inte kan förvärvaspå någon rättatt av

förmån till före det förordningentill hänför sig period atten som en
började i förmåner föreliggergälla medlemsstaten. Rätt till dock även om
förmånen grundar sig försäkringsfall inträffade före detpå ett attsom
förordningen började gälla. sist nämnda torde innebäraDet att en person

omfattas förordningen kan grundval olycksfallpå t.ex. ettsom av av som
inträffade 1985 i framtiden berättigad till förtidspension frånår vara
Sverige.

Övergångsbestämmelsema föreskriver vidare samtliga försäkringspe-att
rioder eller i förekommande fall samtliga anställnings- eller bosättnings-

fullgjorts enligt lagstiftningen i medlemsstat före detperioder attsom en
fastställandeförordningen blev gällande i den skall beaktas vidstaten av

till förmåner har förvärvats med stöd bestämmelserna irätt avsom
Sveriges bosättningsperioder ellerförordningen. innebär för delDetta att

hänför sig till tiden föremed år 1993 måste räknasår ATP-poäng som
pensioner.med vid prorata-beräkningen av

finnsfullfölja principerna likabehandling och exportabilitetFör att om
i förmånerövergångsreglema bestämmelse innebär de inteatten som som
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har beviljats eller har innehållits på grund med-som av en persons
borgarskap eller bosättningsort skall efter ansökan beviljas eller påutges

från den tidpunkt då förordningennytt börjar gälla i medlemslandet. Viatt
har redan i avsnitt 6.2.3 pekat på denna bestämmelse kan få betydelseatt
för Sveriges del i fråga bamtillâgget. På sätt kan Övergångsbe-om samma
stämmelsema bli betydelse också såvitt gäller övriga folkpensionsför-av
måner.

Enligt artikel 94.5 i förordningen kan pensioner beviljatssom av en
medlemsstat ñre den tidpunkt då förordningen blev gällande i med-
lemsstaten begäranpå den pensionsberättigade omprövas med till-av
lämpning EG-förordningens regler.av

Förmåner enligt vad inte beviljats eller innehållits påsagtssom ovan
grund medborgarskap eller bosättning skall enligt artikelav en persons
94.6 i förordningen på fr.o.m. den tidpunktutges då förordningen blirnytt
gällande i medlemsstaten under förutsättning ansökan härom inomgörsatt

fråntvå år nämnda tidpunkt. Detsamma gäller i fråga rätten attom
pensionen omräknad med beaktande EG-förordningens regler. denIav
nämnda bestämmelsen föreskrivs uttryckligen den bestämmelsen haratt
företräde och därifrån awikande, mindre förmånligaatt regler i en
medlemsstats lagstiftning förverkande eller begränsning i rätten tillom av
förmånen inte kan åberopas berörs därav.mot en person som

sistnämnda bestämmelse kommer under period eftertvå år det atten av
EG-förordningen har börjat gälla i Sverige kunna åberopas föratt att ge
rätt till pension för förfluten tid utöver vad är möjligt enligt AFL. Isom

kap.16 5 § femte stycket AFL föreskrivs nämligen pension inte fåratt
utgå ñr längre tid tillbaka än månader före ansökningsmånaden.tre Detta
gäller dock inte i fråga barnpension eller handikappersättning, vilkaom
förmåner kan utgå längst för två tillbakaår i tiden. de fallI då artikelsom

i94 EG-förordningen tillämplig,år kommer bestämmelsen där således att
gälla i stället för reglerna i 16 kap. 5 § femte stycket AFL.

6.6 Tilläggspension ATP

6.6.1 Inledning

Försäkrade för tilläggspension enligtär kap. 3 första1 § och andra stycket
AFL svenska medborgare, utländska medborgare är bosatta i Sverigesom
och utländska sjömän på svenska handelsfartyg även de inte bosattaärom
här i landet. Enligt 20 kap. tredje1 § stycket AFL likställs anställning på
utländskt handelsfartyg svensk redare förhyr i huvudsak obemannatsom
med anställning svensktpå handelsfartyg, anställningen sker hos denneom
eller någon honom anlitad arbetsgivare. En utländsk sjöman ärav som
bosatt utomlands och anställd på utländskt fartyg kan således iett nu
nämnda situationer försäkrad för svensk tilläggspension.vara

Vidare är och någon gång tillgodoräknats pensionspoängvar en som
inom tilläggspensioneringen försäkrad enligt kapl 3 § tredje stycket AFL.
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pensionsrättenredan intjänadeinnebär i praktiken endast denDetta att
inte tjäna inregeln kanförsäkrad med denbevaras. En som avses

uppfyller förutsättningarnaHärför krävs hanytterligare pensionspoäng. att
paragraf.stycket i nämndaenligt första eller andra

svenskt med-inte beroendetilläggspension såledestill ärRätten av
utbetalaspensionhär i landet. Sådanborgarskap eller bosättning oavsett

elleri Sverigeefterlevande bosattförsäkrade eller dennes ärdenom
försäkradeavhängig dentill pension i ställetutomlands. Rätten är attav

följdoch tillpensionsgrundande inom ATPhaft förvärvsinkomster ärsom
pension krävspensionspoäng. tilltillgodoräknats För rätthärav att

tillgodoräknats ñr minst år.pensionspoäng tre
totala årli inkomstblir den försäkradesPensionsgrundande inom ATP ga

överstigerålderi den månförvärvsarbete från 64 års16 t.o.m. summanav
sju ochinte till änbasbelopp kr för 1992 uppgår33 700 årett mermen
indelasför detta Inkomstemahalv basbeloppet 252 700 kr år.gångeren

förvärvsarbete.i anställning och inkomstinkomst annatavav
ellerhuvudsak lön ianställning iMed inkomst pengarav avses

enskild tjänst.i allmän ellerskattepliktiga naturaförmåner till arbetstagare
juridiskutländskarbetsgivaren utomlands eller ärOm är bosatt person,

försäkrade harendast denpensionsgrundandebetraktas inkomsten omsom
svensktombord påtjänstgjort sjömansysselsatts här i landet eller som

hänsyn tillVidare intekap. tredje stycket AFL.handelsfartyg 11 2 § tas
här ilönade konsulatbeskickning ellerinkomster från främmande makts

beskickningtillhör sådanfrån utländsk arbetsgivareriket eller som enen
fallnämndastycket Isådant konsulat kap. fjärde AF L.eller 11 2 §ett nu

till följdtillgodoräknaspensionsgrundande inkomst i vissa fallkan dock av
anställningavsnitt inkomsts.k. ATP-förbindelse 6.6.4. Somse ansesav

arbetsgivare.ersättningar från andraenligt också vissa änAFL
svensk medborgare,följer motsatsvis fördet sagdaAv att somennu

i Sverige ellerarbetsgivare bosatthar sysselsatts utomlands ärav en som
pensionsgrundandeinkomstensvensk juridisk betraktasär somperson,

försäkrad förnämligen ATPinom svensk medborgare ärATP. En oavsett
situation bliri motsvarandeutländsk medborgarehan är bosatt. Förvar en

i Sverige,pensionsgrundande endast han är bosattdäremot inkomsten om
huvud skallför haneftersom bosättning här är krav överatt tagetett vara

utländsk med-Beträffande frågan närförsäkrad för tilläggspension. en
hänvisas till deni landet i meningborgare skall bosatt här AFLsanses

visocialförsäkringsrättsliga bosättningsbegreppetredogörelse för det som
avsnitt och bilagalämnat i 6.3 B.

pensionsgrundande inkomstfall arbete utomlands skallnämndaI avnu
reglerna itillgodoräknas den anställde enligt 11anställning likväl inteav

socialförsäkringskonventionbestämmelse ikap. han enligt2 § AF L enom
utomlands. Kon-lands lagstiftning under arbetetskall omfattas ett annatav

försäkringstillhörighetventionsbestämmelsema då AFLs reglerövertar om
försäkrad för bl.a.i fråga inte längretill följd häravoch är personen

i vissa fallPensionsgrundande inkomst kan docksvensk tilläggspension.
s.k. ATP-honom grunddetta slag ändå tillgodoräknas på av enav
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förbindelse enligt kap.20 15 § andra stycket häromse även avsnitt
6.6.4.

Med inkomst förvärvsarbete främst inkomstannat aktivav avses av
näringsverksamhet här i riket. Härmed förstås också tillfälliga förvärvsin-
komster självständigt bedriven verksamhet ersättning för arbete församtav
någon räkning i eller andra skattepliktiga förmåner i denannans pengar
mån inkomsten inte är hänföra till inkomst anställning.att av

inkomstFör anställning betalar arbetsgivaren socialavgifter i formav
arbetsgivaravgifter medan den försäkrade själv betalar sådana i fonnav av

egenavgifter för inkomst förvärvsarbete. Det är enligtannat AFLav
möjligt avtala inkomst för utfört arbeteatt att är inkomsten annatsom av
förvärvsarbete skall inkomst anställning. En sådan överens-anses som av
kommelse, s.k. likställighetsavtal, leder till den betalar ersätt-att utsom
ningen blir betrakta arbetsgivare förhållandeiatt till den utförsom som
arbetet. Han blir därmed skyldig betala arbetsgivaravgifter föratt ersätt-
ningen. Endast i fall är det möjligt avtalaett det omvända för-att om
hållandet, dvs. inkomst anställning skallatt inkomstav annatanses sorn av
förvärvsarbete s.k. omvänt likställighetsavtal enligt 3 kap. 2 § AFL.a-
Det gäller för arbetar i Sverige åt arbetsgivare ärpersoner som en som
bosatt utomlands eller är utländsk juridisk Arbetsgivaren ochen person.
arbetstagaren kan i sådant fall komma överens ersättningen skallattom
hänföras till inkomst förvärvsarbete och arbetstagaren fårannat dåav
betala egenavgifter för inkomsten.

6.6.2 Våra allmänna överväganden

Pensionsberedningen farm vid sin genomgång reglerna för tilläggspen-av
sioneringen dessa istå god överensstämmelseatt med bestämmelser-synes

i EGs ñrordning 140871 och några egentliga problem inte skulleattna
uppkomma vid tillämpning EGs regelsystem. Här kan hänvisas tillen av
vad beredningen anñrde i betänkandet SOU 199076 Allmän pension s.
279-281. Beredningen pekade dock på vissa bestämmelser i kap.11 och
15 kap. AFL strida den s.k. likabehandlingsprincipen.motsom synes
Dessa regler vi och behandlar särskilt följandetar i avsnitt 6.6.3 ochupp
6.6.4.

Vi delar pensionsberedningens uppfattning EGs förordning 140871att
och de principer denna bygger intepå i och för sig innebär några större
förändringar i tilläggspensioneringen. Däremot finns det regler i för-
ordningen vilket lands lagstiftning förvärvsarbetande skall omfattasom en

blir intresse i detta sammanhang. Dessa regler är tillämpligaav som av
även på tilläggspensioneringen. Vi därför här och behandlar frågantar upp
vilka anpassningsåtgärder i övrigt enligt meningvår eventuellt kan blisom
erforderliga för överensstämmelse skallatt uppnås mellan dessa regler och
ATP-reglema. Vi redovisar sålunda i detta avsnitt vissa effekter som
uppstår följd EG-förordningen tillämpas denatt på svenskasom en av
tilläggspensioneringen vi för den skull föreslårutan att några förändringar
i dessa hänseenden de gällande reglerna.av nu
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för-ATPregler inomnuvarandehuvudsak överensstämmerI om
tillämplig140871förordningenhuvudregeln imedsäkringstillhörighet om

skallförordningenEnligtegenföretagare.anställda ochförlagstiftning en
hanland där äri detpensionsförsäkringenbl.a.omfattasanställd av

bedriverhanlagstiftningeni det land däregenföretagareanställd och aven
enligtkanmedborgareUtländskaförvårvsverksamhet.självständigasin nu

detilläggspensioneringen ärinomintjäna pensionsrättreglergällande om
utländsk medborgarebakgrundbörSverige. Deti attbosatta mot av enses

förvärvsarbeteanledninghär iför vistasSverigetillkommer att avsom
bosatt här1985 16föreskrifter RFF Sriksförsäkringsverketsenligt anses

tordebestämmelseDennaän år.avseddvistelsen är ettatt vara merom
förhitkommerutlänningarantaletövervägande attdetmedföra att som
fallerforsäkringsskyddetUtanförbosatta här.förvärvsarbeta också anses

varaktighet, såsomkortför arbetehitkommerendast densåledes avsom
jfr avsnitt 6.3.3.gränsarbetareoch s.k.säsongsarbetare,

utländskafrågaiinnebärregelsystemtillämpning EGsEn att omav
utvidgning sker ävensåförsäkringstillhörighet attmedborgares personeren

ochflyktingarstatslösaeller äri EES-statmedborgareär resp.ensom -
tidi Sverige kortare änförvärvsarbetarochEES-landibosatta ett som-

tilläggspensioneringen. Dettaomfattasgränsarbetareeller såsomårett av
iändring AFL.ingen140871 och kräverförordningdirekt EGsföljer av

kap. 15 § AFLi 20detförslagerinra vårtvill dockVi att aen nyom
EG-för-lag görhänvisning till denmedregelinförasskall somen

gällande här.ordningen
pensions-det, förockså erinrassammanhangi detta attkan attDet om

alltförintearbetekrävsintjänas inom ATP,skallhuvudöverrätt taget av
tillgodoräknandeförinkomstgränsenden nedrevaraktighet, eftersomkort

tidskortarebasbelopp. T.ex.inkomst utgörpensionsgrundande ett enav
skallpensionspoängförtillräckligtdärför inteferiearbete torde attvara

tillgodoräknas.
de allmännaenligtdessamedborgare ärsvenskadet gällerNär

för ATPförsäkradeförsäkringstillhörighet oavsettbestämmelserna varom
regelvidsträcktadock dennapraktiken begränsassig. Ide befinner av

pensionsgrundandeförvärvsinkomster ärvilkabestämmelserna somom
anställningpensionsgrundande inkomstberäkningenVidinom ATP. avav

från arbets-fårförsäkradeersättning denprincip intebeaktas i ensom
denutländsk juridiskellerutomlands ärbosattgivare, är omperson,som

tilllönräknas ävenutomlands. Däremotsysselsättsocksåförsäkrade en
iarbetsgivare bosattutomlands förarbetarmedborgaresvensk ensom

anställning förinkomstjuridisksvenskellerSverige avperson somen
medborgareutländskmotsvarande situation ävenigällerATP. Detta en

Situationen detSverige.ihan bosattförutsättning ärunderbara att avmen
gäller inkomsterdetsärdeles ofta. Näruppkommasålunda intetordeslaget

pensionsgrundande endastbeaktas sådananäringsverksamhetaktiv somav
i riket.bedrivs härverksamhetenom

utlänningarbosattaoch härmedborgaresvenskafrågaI om --
grundvalintjäna påATPinskränkning rättenuppkommer att avaven

grund-Sverige. DenEES-land änanställning iinkomster ett annatav



SOU 199226 193

läggande EG-regeln försäkringstillhörighet är attom personer som
omfattas förordningen 140871 skall underställda lagstiftningen iav vara
endast medlemsstat. Denna skall huvudregel den istat staten som vara
vilken arbetar. huvudregel förSamma gäller såväl anställdapersonen som
egenföretagare.

Eftersom EG-förordningen inte medger omfattasatt en person av mer
än lands försäkring blir följden i denna kategori inte längreett att personer
kommer omfattade den svenska tilläggspensioneringen. Dettaatt vara av
följer förordningens regler, och någon ändrad lagstiftning i Sverigeav
erfordras inte.

innebärDetta i praktiken ingen förändringstörre i förhållande till vad
gäller iredan dag. Svenska medborgare sysselsätts utomlandssom som av

svenska arbetsgivare redan i regel, grund bestämmelser iär pånu av
socialförsäkringskonventioner, undantagna från försäkringen för till-
läggspension. Sådana konventioner har ingåtts mellan Sverige och flertalet
EES-länder. Den här berörda inskränkningen därför i praktikenkommer

gälla endast iförhållande till Irland, Belgien och Liechtenstein, medatt
vilka länder Sverige saknar gällande socialförsäkringskonvention.

Enligt reglerna i uppställsAFL krav viss kvalifikationstid förpå rätten
till tilläggspension. I princip krävs den försäkrade tillgodoräknatsatt
pensionspoäng för minst för frågaår pension skall utbetalas. Itre att om

till förtids- ellerrätt efterlevandepension kan dock dessatvå årtreav
förutgöras år vilka beräknats s.k. antagandepoäng. Med tillämpningav av

bestämmelser artikel 45 i EG-förordningen 140871 vid pröv-måste
ningen detta villkor medräknas även försäkringstid har fullgjortsav som
i EES-land. Vad innebär fallpension kan utbetalas dels iannat sagts attnu
då rätt härtill inte föreligger enbart enligt dels med mindre beloppAFL,
än vad följer de svenska reglerna oreducerad130 eller 230som av av
pension i stället för minimibeloppet enligt lag 330 härav. praktikenI
gäller emellertid i dagdetta redan i förhållande till flertalet tillEES-stater
följd bestämmelser motsvarande innebörd finns i socialförsäk-attav av
ringskonventionema med dessa länder. sammanläggning medFör att
försäkringstiden i EES-land huvudöver skall äga krävsannat taget rum
dock i varje fall har tillgodoräknats i Sverige.år med ATP-poängatt ett

Vidare tillämpas enligt EG-förordningen 140871 artikel 46 vid
proratatemporis-principenpension den s.k. se närmareberäkningen av

teoretisktfastställs först s.k.och Härvidhärom i avsnitt 4.2 6.7. ett
till alla hanssökanden skulle ha rättdet beloppbelopp, är omsom som

skallSverige. beloppDetförsâkringsperioder hade fullgjorts i t.ex. som
proportionellfastställs sedanfaktiska beloppet,det s.k.utges, som en

den totaladen andelförhållande tillandel det teoretiska beloppet i avav
denSverige. Omfullgjorts ilängden försäkringsperioder har t.ex.av som

medlemsstateri alla berördatotala längden försäkringsperioderav
beviljakräver föröverstiger den maximiperiod medlemsstat att ensom en

oreducerad tilläggspensioneringens del 30 årförmån för den svenska
skall för denandelsberäkningen utifrån maximiperiod i ställetgöras denna
totala längden försäkringsperioder.av
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konsekvensEn dessa regler den svenska tilläggspensioneringenpåav
kan bli bott och iarbetat flera olika länder inom EES-att en person som
området kommer få del svensk i utsträckning vadATP större änatt av

den tid han intjänat pensionsrätt i Sverige i förhållande tillmotsvararsom
hans samlade tid med förvärvsarbete. Sverige kan alltså få försvara en
oproportionerligt andel den samlade pensionen för i dennastor av personer
situation, med de kostnadseffekter detta medför. emellertidDetta är inte

följd EGs regelsystem konsekvens den svenska till-utan atten av en av
läggspensioneringen inrymmer internationellt mycket förmånligsetten
intjänanderegel, den s.k. enligt tillräckligt30-årsregeln, vilken det är med
pensionsgrundande inkomst under ñr pension.30 år rått till oavkortad Att
anlägga synpunkter på den regeln emellertid ligger utanförär något som

uppdrag.vårt
uppdrag fallerInom vårt däremot den betydelse den beskrivnasom nu

prorataberäkningen får för tilläggspensioneringen beräkning förtids-vid av
och efterlevandepension. Vid beräkningen det teoretiska beloppet skallav
nämligen medräknas även med s.k. antagandepoäng. pensionsbe-år För att
räkning med antagandepoäng skall få fordrasäga enligt kap.13 2 §rum
första stycket AFL den försäkrade antingen vid tidpunkten för pensions-att
fallet har eller rätteligen skulle ha haft sjukpenninggrundandeen- -
inkomst årsinkomst förvärvsarbete lägst lika med detmotsom svarar en av
vid årets ingång gällande basbeloppet eller också kan tillgodoräknas
pensionspoäng för de fyra företvå åren närmast för pensionsfallet.åretav
Vid beräkning det teoretiska beloppet kan alltså antagandepoängbe-av
räkning äga även dessa villkor inte uppfyllda,är under förut-rum om
sättning den försäkrade omfattas lands pensionsförsåkringatt ett annatav
vid det aktuella tillfället. Vid beräkningen det faktiska skallbeloppav som

från beaktasATP dock enbart för vilka försäkradeår den till-utges
godoräknats pensionspoäng innan pensionsfallet inträffade. Eftersom
pensionen därvid beräknas andel det teoretiska beloppet kansom en av
pension komma med högre belopp än vad följer enbartatt utges som av
AFLs regler.

Ett exempel kan belysa det sagda. varit försäkradEnnu person, som
i sammanlagt nio år, invalidiseras vid 30 års ålder under det tionde för-
värvsverksamma de nioåret. åren har han tillgodoräknatsAv ATP-poäng
enbart för de första och därefter förvärvsarbetatåren och varittre
försäkrad i EES-land i år. Enligt AFL han berättigad tillärannat sex
endast 330 hel förtidspension, eftersom han inte uppfyller villkoren förav
antagandepoängberäkning han har varken varit aktuellt försäkrad för ATP
eller tillgodoräknats pensionspoäng för de fyra sista företvå årenav
pensionsfallet. Med tillämpning EGs förordning 140871 skulle hanav
emellertid kunna berättigad till 39 eller tredjedel helvara en av en
ñrtidspension.

EES-avtalet innehåller bl.a. tillägg till bilaga till EG-förordningen6ett
140871, innehåller särskilda regler för tillämpningen vissasom av
medlemsstaters lagstiftningar. För Sveriges vidkommande därupptas en
regel med syfte de angivna principerna för pensionsbe-att garantera att
räkning enligt EG-ñrordningens bestämmelser blir tillämpliga här. Regeln
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föreskriver vid fastställandet till förtids-rätten eller efterlevande-att, av
pension delvis baseras framtida ñrsäkringsperioder,på antagnasom en

skall uppfylla försäkrings- och inkomstvillkoreni den svenskaperson anses
lagstiftningen han eller självständigt förvärvsverksamarbetstagareom som
omfattas försäkringssystem eller grundas påett ett systemav som
bosättning i för vilken förordningen gäller. En tillämpningstat,en annan

denna regel exempletpå innebär i fråga skulle såsomattav ovan personen
s.k. teoretiskt belopp berättigad till oavkortad förtidspension frånvara
Sverige, eftersom villkoren för antagandepoängberäkning uppfyllda.anses

Det finns dock ñr närvarande förgräns det totala pensionsbeloppen
kan erhållas från flera länder. Det sammanlagda beloppet får intesom

överskrida det högsta de teoretiska belopp beräknats i denågotav som av
aktuella länderna. detta belopp överskrids skall pensionema frånOm vart
och länderna sättas ned proportionellt enligt särskild begräns-ett av en
ningsregel i artikel bestämmelser nyligen avsnitt46. Dessa har ändrats. I
6.7 redovisar vi innebörden regelsystemet efter dessa ändringar.av

regler för beräkningenNärmare finns också i tillämpningsförordningen
57472 artikel 15. därför omöjligt faktiskaDet är säga hur denatt stor
förtidspensionen blir i exemplet pensionsbelopp medDeovan. som
tillämpning EG-förordningen utbetalasskall törtids- eller efter-av som
levandepension blir beroende storleken de pensioner enligtutgesav av som
lagstiftningen i andra länder, från tillvilka den försäkrade har rätt
motsvarande förmåner.

EG-förordningens regler beräkning pension komplicerade ochärom av
för närvarande föremål för revidering. Vi inte här in dessagår närmare på
bestämmelser kommer i avsnitt lämna utförligare6.7 någotattmen en
beskrivning reglerna och där ytterligare belysa konsekvenserna därav.av

Vi detvill dock här också erinra vad vi framhållit i avsnitt 6.2.1om om
önskvärda i reglerna för antagandepoängberäkning inom ändras,ATPatt

de vad vi föreslår beträffande beräkningsåt.ex. att antagenmotsvarar av
framtida bosättningstid folkpensioneringen.inom

EG-förordningen tilläggspensionering-En tillämpning den svenskapåav
påverkar de belopp barnpension. kan hänvisasäven Härutgessomen som

till i hänseende lämnatsden redogörelse ñr förordningens regler detta som
i korthet barnpensioni avsnitt 6.2.1. Innebörden dessa regler är attav

SO-årsregelnantingen med belopp inte reduceras grundpåutges ett avsom
ibosatti Sverige inte alls barnet ärom barnet är bosatt eller omutges

livstid förvärvs-föräldern under sinEES-land. den avlidneOmannat
30-delsberälmas.dock pensionenarbetat utanför EES-området kanäven

bampensionen skallinträffa delIbland kan också ettutgesatt somen av
utomlands.tilläggsbelopp till barn bosatta

förordning 140871tilldet nämnda tillägget till bilaga 6I somovan
möjlighetenberörbestämmelsefinns ocksåupptagits i EES-avtalet somen

Enligt kap.tilläggspensioneringen. 11tillgodoräknas s.k. vårdar inomatt
delenunderförälder, större6 § skall här i riket bosattAFL avsoma en

vissaålder, underunder årskalenderår vårdat här bosatt barn treett ett
jämställsvårdår. Sådana årförutsättningar tillgodoräknas det året såsom ett

vilka pensionspoängvid beräkningen tilläggspension med förårav
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för ochföräldern försäkrad ATPvillkor gäller ärtillgodoräknats. Som att
ellerförvärvsinkomsterinte förvärvats grundpensionspoäng påatt av

i EES-avtaletföräldrapenning. Enligt bestämmelsensociala förmåner som
och förälderntillgodoräknas barnet ärskall sådana vårdår kunna även om

den vårdar barneti under förutsättningbosatta EES-stat, att somen annan
tilli lagen rättñräldraledig enligt bestämmelserna 1978410är om

föräldernvillkor innebär måsteledighet för vård barn, Detta attav m.m.
under sådana villkoranställning i Sverige eller utomlandsha aktuellen -

anställningenlagstiftning ochhan eller hon omfattas svensk attatt av -
tolv månader under deeller sammanlagt minstantingen månadervarat sex

ellerbörjan. aldrig tillhörtföre ledighetens Dentvå årensenaste som
inte tillgodoräknas vårdararbetsmarknaden kan såledeslämnat den svenska

vid bosättning utomlands.

övergångs-6.6.3 särskilda för den s.k.bestämmelsernaDe
generationen

från tilläggspensioneringen skall enligtVid beräkning ålderspensionav
till-första stycket pensionspoänghuvudregeln i 12 kap. § AFL,2 om

pensionen minskas medgodoräknats den försäkrade för mindre än 30 år,
pensioneringenss.k. 30-årsregeln.130 för varje felande den Iår

medborgare SO-årsregelninledningsskede har för försäkrad är svensksom
född 1896-1914.med 20-årsregel för den är något årenersatts som aven

förfödd 1915-1923 fordras, i stället 30 år,För den är något årensom av
för den född 1916för den född 1915, 22 år är år21 år är år somsom

övergångsregler innebär15 kap. 1 § AFL. Dessa att personer somosv.
förvärva oavkortad pensionfödda och har möjlighetär år 1914 attsenare

maximaltmedan de födda 1896-1913 har kunnat så mångaär årensom
fr.o.m. då tillkom20-delar full pension antalet 1960, ATPår årav som

till-ikraftträdandet lag försäkring för allmän1959 årsgenom av om
fyllde 65läggspensionering, det då vederbörande år.årt.o.m.

Även för utländska födda eller tidigare gällermedborgare är 1923
särskilda avseende pensionsberäkningen 15 kap.övergångsregler med på

tillämpningen 30-årsregeln från talet§ AFL. Dessa innebär vidl atta av
det ñre för vilka har beräknats till statlig30 avräknas antal år 1960år

skeinkomstskatt taxerad inkomst för den försäkrade. Avräkning fâr dock
föddmed högst tio eller, den försäkrade under något årenår är avom

för varje den1915-1923, med högst tio minskade med år årår ett som
försäkrade föddär än år 1914.senare

grund förs.k. likabehandlingsprincipen, ligger till EGsDen som
förordning förordningen140871, innebär omfattasatt avpersoner som

rättigheteroch bosatta inom medlemsstats område harär sammasom en
denoch skyldigheter i fråga socialförsäkringsförmåner statensom som

artikel för förordningen grundläggandemedborgare 3. Enegna annan
princip, den s.k. exportabilitetsprincipen, innebär enligt artikel 10 att

lagstiftningbl.a. pensionsförmåner vilka förvärvats enligt medlemsstatsen
inte får minskas, ändras, innehållas, dras in eller konfiskeras med
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anledning är bosatt i medlemsstat. Artikelnatt mottagarenav en annan
gäller enligt ordalydelsen löpande pensioner. EG-domstolen har emellertid
tolkningsvis utvidgat artikelns tillämpningsområde till gälla även ännuatt
icke beviljade förmåner, dvs. intjänad pensionsrätt.

Därav torde följa inte endast EES-medborgare bosatta iäratt som
Sverige även sådana bor i EES-land kan de harutan annatsom om-
omfattats den svenska tilläggspensioneringen kräva behandlas påattav -

sätt svenska medborgare. Visserligen finns det,samma som som ovan
särskildanämnts, övergångsregler också till förmån för utländska med-

borgare föddaär år 1923 eller tidigare. Dessa har emellertidsom en annan
utformning än de regler förgäller svenska medborgare och intesom ger
alltid lika förmånligt utfall för enskilda individer.ett

Det står således klart bestämmelsen i 15 kap. AFL efter det1 §att att-
EG-förordningens regler blivit gällande här i landet inte kan tillämpas-
fullt enligt sin nuvarande lydelse, då den inskränkt tillär gälla endastut att
svenska medborgare och således strider likabehandlingsprincipen.mot
Eftersom denna regel är övergångsbestämmelse, har fåtten som numera
minskad betydelse i och med de omfattas härav redan har uppnåttatt som
pensionsåldem, bör den utvidgning regelns tillämpningsområde till attav
gälla också medborgare i EES-länder blir följden EG-för-attsom av
ordningen blir gällande i Sverige kunna Någon ändradaccepteras.
lagstiftning erfordras således inte enligt mening.vår Några markantamer
kostnadsökningar intetorde bli följden härav. kan erinrasHär attom

omräkningnågon utgående pensioner ñr förfluten tid inte kan ske påav
grund sådan utvidgning. En eventuell förhöjning pensionen tillav en av
följd härav kan gälla först fr.o.m. det datum då lagen 1992000 om
samordning för social trygghet i frågasystemenav om personer som
flyttar inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet träder i kraft.

Vi föreslår alltså här ingen ändring i fråga Övergångsbestämmelser-om
för svenska medborgare. Genom nämnda lag kommer likabehand-na nyss

lingsprincipen bli gällande i Sverige och medföra vid tillämpningatt att av
regeln i 15 kap. full1 § AFL likställighet måste upprätthållas i detta
hänseende mellan svenska medborgare och medborgare i andra EES-
länder.

6.6.4 ATP-förbindelser

En s.k. ATP-förbindelse kan sägas avtalutgöra mellan arbetsgivareett en
ibland företrädd och riksförsäkringsverket,annan varigenom arbets-av
givaren förbinder sig för tilläggspensionsavgiften men däremotatt svara
inte andra socialavgifter såvitt utgiven lön eller ersättning iavser annan
fall då sådan skyldighet inte föreligger enligt lag. Till följd förbindelsenav
tillgodoräknas arbetstagaren lönen eller ersättningen pensions-som
grundande inkomst anställning inom ATP, vilket eljest inte skulleav vara
fallet.

En ATP-ñrbindelse arbetsgivaren eller och skallannanavges av
godkännas riksförsäkringsverket. Enligt praxis och i enlighet medav
uttalanden i förarbetena till AFL måste förbindelse ha generellen en
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sysselsätts i denomfattning, dvs. samtliga svenska medborgareavse som
verksamhet i förbindelsen. ATP-förbindelse godtas såledesEnsom anges

Vidare för-inte den omfatta endast viss krävs attperson.om anges
ATP-förbindelse kan ingåsbindelsen omsluter större antal år. medett

förbindelse kan båda Riksför-retroaktiv verkan. En sägas parter.upp av
säkringsverket kan förbindelsen arbetsgivaren intesäga t.ex. omupp
fullgör sina skyldigheter, den uppgiftsskyldighet krävs försåsom som
bestämmande avgifter och pensionsgrundande inkomst.av

följande fyra situationer.En ATP- förbindelse kan iavges
Svenska medborgare arbetar utomlands fär arbetsgivare, ärsomen

juridiskbosatt utomlands eller utländskär person.
Arbetstagare i denna situation omfattas försäkringen för tilläggspension,av
dvs. de försäkrade för lönen räknas inte pensions-är ATP, sommen
grundande inkomst. ATP-förbindelse kan enligt kap. tredje stycket2 §11

svenska eller svensk juridisk ägerstaten ettavges av en person, som
bestämmande inflytande utländsk juridisk varifrån lönenöver person,en
härrör. åtagit sig förbindelsen skall enligt femte stycket nämndaDen som
paragraf arbetsgivare.anses som

Möjligheten för svenska förbindelse inte begränsad tillärstaten att avge
fall då det sig för räkning.rör uppdrag i utlandet omedelbarastatensom

därigenom möjligt säkra pensionsrätt för svenskar i utlandetDet är vidatt
olika former internationell verksamhet, exempelvis de svenska handels-av
kamrama utomlands och den tekniska biståndsverksamheten. Möjlighet ges
enligt denna bestämmelse också för svenska företag teckna förbindelseatt
för svenskar anställda hos företagets utländska dotterbolag.är För attsom

förbindelse skall kunna godtas krävs den samtliga svenskaatten avser
medborgare anställda hos dotterbolaget.

Svenska medborgare eller bosatta utländska2. i Sverige medborgare
arbetar för främmande makts beskickning eller lånade konsulat här ien
landet eller för utländsk medborgare tillhör beskickningen elleren som
konsulatet.
Arbetstagare i denna situation försäkrade för lönen beaktasär ATP men
inte vid beräkningen pensionsgrundande inkomst enligt huvudregelnav
härför. utländska beskickningenDen kan enligt kap. 2 fjärde stycket11 §

ATP-förbindelseAFL och skall då arbetsgivare jfrsåsomavge anses
under Förbindelsen godtas inte enbart1. den utländskaom avser
medborgare. således enbartDen måste antingen svenska medborgareavse
eller såväl svenska medborgare utlänningar. förbindelsesKravet påsom en

avfattninggenerella uppfyllt, förbindelsen samtligaanses om avser
beskicknings- eller konsulatsmedlemmar viss kategori.av en

Svenska medborgare arbetar och försäkrade konventionsland3 iär ett.
för arbetsgivare bosatt eller svensk juridiski Sverigeär ären som person.

denna situationI är arbetstagarna grund konventionsbestämmelserpå av
inte försäkrade i Sverige, varför pensionsgrundande inkomstatt anse som
inte skall beräknas för dem kap. andrall § stycket AFL. Arbets-l
givaren kan ATP-förbindelse enligt kap. 15 andra stycket20 §avge en
första meningen krävs inte förbindelsenAFL. Det allaatt avser som
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bolaget sänder till konventionsländer. Förbindelsen dockmåste avse
samtliga arbetstagare sänds till visst konventionsland.ut ettsom

Svenska medborgare4. anställda hos utländsk juridisken person
arbetar och försäkrade konventionsland.iär ett
Här svenskar, anställda hosär svenska företags utländskaavses som
dotterbolag och grund konventionsbestämmelserpå inte för-som av anses
säkrade i Sverige. Eftersom de inte försäkrade,är skall pensionsgrundande
inkomst inte beräknas för dem. En förbindelse enligt punkt l kanovan
därför inte godtas. Enligt 20 kap. 15 andra stycket§ andra meningen AFL
kan emellertid svensk juridisk har bestämmandeetten person, som
inflytande över den utländska juridiska ATP-för-personen, avge en
bindelse. likhetI med vad gäller förbindelse enligt punkt måstelsom en
förbindelsen samtliga svenska medborgare anställda i dotterbolaget.avse

Det finns i dag 360 gällande ATP-förbindelser, svenska statenca varav
utfärdat 6 och utländska beskickningar i Sverige 50-tal. Omkring 250ett
förbindelser gäller i förhållande till ochEG- EFTA-länder. Ungefär två
tredjedelar de förbindelser utfärdats svenska juridiska personerav som av
arbetsgivare totalt 300 arbete i land med vilket Sverige ingåttca avser
socialñrsäkringskonvention.

ATP-förbindelseEn leder i fall det gäller arbetstagarenär i kon-vart-
ventionsländer till dubbelförsäkring. Arbetstagaren förvärvar sålunda i-
regel pensionsrâtt både i Sverige och i det land där han förvärvsarbetar.
Även rätt till pension uppkommer i det andra landet på grundom av
reglerna i det landets lagstiftning eller enligt konvention mellan deten
landet och Sverige, kan ofta finnas intresse hos arbetstagaren fåett attav
stå kvar i ATP-systemet. Detta gäller enligt uttalanden i förarbetena till-
dessa regler bl.a. beträffande resebyråanställda, under arbetesom-
utomlands ibland kommer vistas i flera länder under år,att t.ex.samma
ömsevis i konventionsländer och länder Sverige inte har ingått någonsom
konvention social trygghet med.om

kanDet enligt mening ifrågasättasvår möjligheterna tecknaattom
ATP-förbindelse istår överensstämmelse med de principer ligger tillsom
grund för förordningEGs 140871. Enligt huvudregeln i artikel i för-13.1
ordningen skall för vilka förordningen omfattasgällerpersoner av
lagstiftningen i endast medlemsstat. artikel stadgasI 15 dock vissaen
undantag såvitt frivillig försäkring frivilligeller fortsättningsför-avser
säkring.

När EG-förordningen blir gällande i Sverige och dess bestämmelser -
på motsvarande sätt i dag gäller i fråga konventioner fårsom om -
företräde framför reglerna i AFL innebär det arbetstagare, enligtatt som
förordningen omfattas lagstiftningeni land, inte kanett annatav anses som
försäkrade enligt kap.1 3 § AFL, varför pensionsgrundandenågon
inkomst inte heller kan beräknas för dem enligt kap. Sådana11 2 § AFL.
arbetstagare skulle således inte kunna omfattas ATP-förbindelseav en
utfärdad med stöd reglerna i sistnämnda paragraf de situationerav som
beskrivits under punkterna och Situationenl 2 ovan. i dessa fallär
närmast jämföra med vad undernämns punkterna och3 4att som ovan,
dvs. sådana situationer då ATP-förbindelse kan ingås med stöd kap.20av



SOU 199226200

förbindelse förutsätter docksådan15 andra stycket AFL. En§ att
grundskall försäkrad enligt AFL på överens-arbetstagaren inte av envara

konventionmed främmande makt, 20regeringen träffatkommelse ensom
inte definieras kon-EES-avtalet kan i sig15 första stycket.kap. § som en

kap. 15 andra stycketheller förbindelse enligt 20 §vention, varför inte en
arbetstagare. Det skulleomfatta här ifrågavarandetorde kunnaAFL

riksförsäkringsverket, regelsystem blirnär EGssåledes kunna hävdas att
ATP-för-initiativ skulle kunna sägagällande i Sverige, på eget upp

EG-förordningen tillhörenligtbindelser omfattar ettpersoner somsom
förutsättningar för för-socialñrsåkxingssystem, eftersomlandsannat

föreligger.giltighet längrebindelsens
för framtiden träffamöjlighet bör finnasfrågaEn är attomannan

regler omfattasför enligt EGsförbindelse arbetstagare ett annatavsom
i artikel 15 i ñr-tidigare finns reglerlands lagstiftning. nämntsSom

Principen härbehandlar frivillig försäkring. ärordning 140871 attsom
lagstiftningar medförtillämpningen eller flera medlemsstaterstvåavom

ochdubbelförsäkring enligt obligatoriskt föräkringssystem ett systemett
omfattas endast deti fråga skallför frivillig försäkring, avpersonen

dubbelförsäkring uppkommerobligatoriska ñrsäkringssystemet. Och om
för frivillig försäkring kan han omfattas endastenligt eller fleratvå systern

invaliditet, ålderdom15.2. det gäller ochdessa artikel Närett avav
emellertid sig till medlemsstatsdödsfall pensioner kan han ansluta en

fortsättningsförsäkring,försäkring eller frivillig ävenför frivilligsystem
medlemsstats obligatoriska försäkring, i denomfattashan av en annanom

uttryckligen eller underförstått tillåtensådan dubbelförsäkring ärmån en
förstnämnda medlemsstaten artikel 15.3.i den

enligt den svenska pensionslagstiftningendubbel försäkring tillåtenärAtt
andra stycketbestämmelserna i kap. 15 AFL ATP-kan utläsas 20 § omav

utomlands ochñr svenska medborgare arbetar påförbindelse somsom
försäkrade enligtkonventionsbeståmmelser inte skall AFLgrund varaav

Anledningen de intepunkterna och till ärjfr under 3 4 ovan. att
enligt konventionförsäkrade ñr svensk tilläggspension de ärär att en
land. Reglerna infördeslagstiftning iomfattade motsvarande ett annatav

januari 1985. förarbetenalagstiftning trädde i kraft den 1 Avsomgenom
framgår skälet till19848578 sid.till lagstiftningen 109prop. att att

ñck möjlighet kvarstanna i ATP-medborgare detta sättsvenska på att
komplicerat beräkna vilketdet i vissa fall kan attsystemet att varavar

konventionemapensioneringenskydd den utländska trots attger,
från konventionslan-exportabel pension kommer utgåattgaranterar att en

Departementschefenminst år. ansågdet i fall arbetet där varat ettvart om
lösning, eftersom den leder tillinte idealiskvisserligen detta någonatt var

lösningen byggerhänvisade dock till pådubbelñrsäkring. Han att
arbetsgivarens sida och därför bordefrån den avgiftsbetalandefrivillighet

konventionemas regler intehänvisades också tillkunna godtas. Det att
tillhörighetför detta, eftersom arbetstagarnasborde lägga hinder i vägen

ilandet inte påverkas. uttalandenlagstiftningen i det andra Avtill
lagstiftningen tänkt temporärförarbetena framgår också att som envar

in imed motsvarande innehåll skulleåtgärd i avvaktan reglerpå tasatt
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socialförsäkringskonventionema. Lagregeln skulle således fungera som en
utfyllnad bestämmelserna i redan ingångna konventioner och tänktav var

kunna upphävas vid den tidpunkt då de äldre konventionerna kunnatatt
revideras.

Enligt vår bedömning detär tveksamt de möjligheter enligtom som
AFL föreligger för arbetstagare, enligt förordningen omfattas ettsom av

EES-lands pensionslagstiftning, ATP-förbindelse tillhöraannat att genom
den svenska tilläggspensioneringen istår överensstämmelse med reglerna

EGsi förordning 140871. betydelse härför ATP-förbindelsemaAv är om
kan form frivillig försäkring. Detta kan enligt meningvårsomses en av

fråga, bl.a.sättas i eftersom förbindelsema tecknas arbetsgivare ochav
arbetstagarna inte har inflytande de försäkradenågot över skallom vara
för ATP eller ej. Någon bestämd slutsats vill vi dock inte här. Inteange
heller viföreslår ändrad lagstiftning.någon

Härvid emellertid beaktaär i den ATP-förbindelsermån kommeratt att,
tecknas också efter EG-reglemas ikraftträdande, kravet på svenskt med-att

borgarskap inte kan upprätthållas fullt i förhållande tillut personer som
omfattas EG-ñrordningen. Detta följer den s.k. likabehandlingsprin-av av
cipen artikel 3, innebär omfattas förordningenattsom personer som av
och bosatta iär medlemsstat skall ha skyldighetersom en arman samma
och rättigheter värdlandets medborgare har enligt landetssom egna
lagstiftning. Kravet svenskt medborgarskappå skulle alltså inte kunna
upprätthållas det gäller sådananär utländska medborgare är bosattasom
i Sverige försäkradeär i land. Den allmänna principenett annatmen om
förbud diskriminering på gnmd nationalitet ligger till grundmot av som
för förordningen skulle härutöver kunna åberopas stöd för hävdaattsom

kravet svensktpå medborgarskap inte heller kan upprätthållas detnäratt
gäller sådana arbetstagare bosattaär utomlands tidigaresom men som
omfattats den svenska tilläggspensioneringen jfr artikel 9av som
föreskriver krav bosättning i landet villkor för anslutning tillettatt som
frivillig försäkring inte gäller bosatta iärpersoner som en annan
medlemsstat och tidigare har omfattats lagstiftningeni ifrågavaran-som av
de land.

Vi har under vårt arbete bakgrund bl.a. det anfördamot av ovan
ifrågasatt möjligheterna träffa ATP-förbindelse över huvudatt tagetom
bör finnas kvar. Vi har emellertid inte haft tid eller möjlighet utredaatt
alla konsekvenser avskaffande härav skulle innebära. Vi detettsom anser
också ligga något vid sidan vårt uppdrag utreda frågannämnare ochattav
lägga fram förslag i den antydda riktningen. Frågan bör emellertid, enligt

mening,vår möjligtså till prövning isnart tas ett annatsom upp samman-
hang.

I vad förslagmån våra det gäller folkpensioneringennär bör få
konsekvenser vad avgiftsskyldigheten vid ATP-förbindelse ocksåäravser

fråga vi diskuterat funnit ligga utanför utredningsupp-vårten som men
drag. Det bör emellertid anmärkas förslag ivårt fråga den ATP-att om
anknutna intjänanderegeln inom folkpensioneringen innebär arbets-att

omfattas sådan förbindelse, kommer intjäna rätt äventagare, attsom av en
till folkpension. Sådan finns för övrigträtt redan i dag det gällernär
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nuvarande folkpension ñrreglerna i 5 kap. 2 § AFL exporträttom av
medborgare. därför vägande skäl talar försvenska Vi att tungt attanser

införs för arbetsgivare ingått ATP-förbindelsedet skyldighet atten som en
folkpensionsavgifter inkomster..betala arbetstagarens Somäven på nyss

lagförslag med innebörd.redovisar vi emellertid inte dennanågotsagts

6.7 samordningRegler med utländskom

pension

6.7.1 Samordning enligt AFL

konventioner Socialförsäkringens område Sverige ingått medDe på som
försäkringenandra länder har till syfte samordna den svenska medatt

andra länders försäkringar till undvikande luckor och dubbelersättningarav
i enskildas svenskars och utlänningars försåkringsskydd. dessa kon-I- -
ventioner har emellertid inte kunnat lösa alla samordningsproblem påman
pensioneringens område. möjlighet undvika fallEn kompletterande att av

idubbelpensionering regel i 17 kap. 5 AFL. Enligt denna§ges en
paragraf skall, i regeringen förordnar, pension enligtden mån så utländsk
lagstiftning avdragas från pension enligt AF L.utgessom

Med stöd denna paragraf har regeringen i förordningen 1979131av
beräkning folkpension i vissa fall föreskrivit pension enligtattom av

utländsk lagstiftning skall vid beräkning folkpensionsförmån enligt AFLav
likställas med ATP. En utländsk pension beaktas alltså på sättsamma som
svensk vid beräkning barnpension, bamtillägg, pensionstillskottATP av

de inkomstprövade folkpensionsförrnånema hustmtillägg.och KBT och

6.7.2 Samordning enligt förordning 140871EGs

förordning 140871 har till syfte samordna medlemsstaternasEGs att
lagstiftningar Socialförsäkringens område för förvärvsarbetandepå som
flyttar mellan olika länder inom gemenskapen deså utnyttjaratt som
möjligheten till fri rörlighet arbetsmarknaden inte grund häravpå på går
miste rättigheter de eljest skulle kunna erhålla. avsnitt harI 4.2om som
vi lämnat översiktlig beskrivning reglerna i förordningen.en av

samordningen pensionerEnligt regelsystem sker vad gäller enligtEGs
den s.k. proratatemporis-principen. innebär pension iDen att utges
förhållande till försäkrings- bosättningstid tillgodoräknats iden eller som
varje Principen förordningensland. skall bakgrund reglermotses av om
pension. Enligt skall förvärvsarbetande ha till pensiondessa regler rätten
från och varit yrkesverksam.de länder där han När han nårvart ett av
pensionsåldern, frånskall han således inte uppbära pension endast land,ett

hans från varje land därtotala pension skall bestå pensionsdelarutan av
han varit förvärvsarbetande.

viss minsta för-I del länder, bl.a. i Sverige, finns krav påen en
förvärvs-säkringstid för till pension skall föreligga. Om denrättatt
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arbetande inte uppfyller sådant villkor, har han inte rätt till pensionett
enligt den nationella lagstiftningen sådan situation denI lederensam. en
s.k. sammanläggningsprincipen till han likväl skall kunna få tillrättatt en
viss pension. förvärvsarbetande omfattats lagstiftningen iOm den har av

medlemsstat under den tid saknas för kvalifikationstidenattannanen som
skall uppfylld, skall försäkrings- bosättningsperioder i andraellervara
medlemsstater beaktas de perioder tillgodoräknats enligtsom om var som
ifrågavarande lands lagstiftning. den förvärvsarbetandes tillgodoräkna-Om
de perioder i andra medlemsstater sammanlagda med hans perioder i
ifrågavarande överstiger den minsta försäkringstid krävs enligtstat som
lagstiftningen i denna har det därmed till pensionöppnats rättstat,
artikel 45.1.

förvärvsarbetande har omfattats lagstiftningen i eller fleraOm tvåen av
medlemsstater skall hans pensioner beräknas enligt förordningens särskilda
regler härför avsnitt kapitel Enligt dessa skall först beräknas vadIII 3.
han berättigad tillär pensionen beräknas uteslutande efter de reglerom

gäller enligt den nationella pensionslagstiftningen nationellsom
pension. Därefter beräknas vad skulle med tillämpning denutgåsom av
s.k. proratatemporis-principen prorata-pension. Slutli jämförs dessagen
belopp med varandra och det högsta de beloppen utgör den pensiontvåav

skall från ifrågavarande artikel 46.1.utges statsom
Prorata-pensionen beräknas följande artikelpå sätt 46.2. Först

beräknas hur pension den förvärvsarbetande skulle få enligt visststor ett
lands lagstiftning, samtliga försäkrings- eller bosättningsperioderom som
fullgjorts i de medlemsstater där han har varit förvärvsverksam hade
fullgjorts enligt detta lands lagstiftning. pensionsbelopp kallas detDetta
teoretiska beloppet. Med faktiskautgångspunkt från detta beräknas den
pensionen andelspension prorata-pension utifrån förhållandetsom en
mellan förvärvsarbetandesden försäkrings- eller bosättningstid i det
aktuella landet och hans totala försäkrings- eller bosättningstid liggersom
till grund för beräkningen det teoretiska beloppet. bråktalDettaav
multipliceras därefter med det teoretiska beloppet. totalaOm den
försåkrings- eller bosättningstiden den maximiperiodär längre än som
krävs för tillrätt oreducerad förmån enligt lagstiftningen i något av
länderna, skall beräkningen i detta land i stället utifrån dennagöras
maximiperiod. avsnittI 6.7.3 redovisas exempel ärett avsett attsom
illustrera dessa beräkningsregler.

En pensionsberäkning enligt dessa regler skall i degöras ochvart ett av
länder vilkas pensionslagstiftning omfattadden förvärvsarbetande varit av.
Den förvärvsarbetandes delpensionerpension såledesär sammansatt av
från och de länder vilkas lagstiftning han omfattatsvart ett av av.
Sammanläggnings- och proratatemporis-principerna kan härvid tillleda att
pension kommer med lägre belopp vad följer denänatt utges som av
nationella lagstiftningen. T.ex. kan enligt minsta till-AFL utges en
läggspension 330 oreducerad pension och enligtmotsvararsom avav en
våra förslag minsta folkpension 340 hel folkpension. Meden avom
tillämpning EG-förordningen blir motsvarande andelar l 140.30av resp.
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tillämpningsförordningen anvisningarI 57472 närmareges om
beräkningsförfarandet olika länderi situationer då försäkringsperioder i
sammanfaller. kan inträffa vid beräkning svensk förtids-Detta Lex. av
eller efterlevandepension skall till försäkringstid efternär hänsyn tas
pensionsfallet. kan pensionen beräknas med antagandepo-Inom ATP s.k.

och förslag folkpensionenäng enligt våra i detta betänkande skall också i
framtiden kunna beräknas grundval framtida bosättningstid.på antagenav
I vissa andra länder, Norge, Finland och Tyskland, ñnns regler fört.ex.
beräkning pension vid invaliditet och dödsfall liknar dem finnsav som som
inom det svenska innebär pensionen beräknas delsATP-systemet. Detta att

faktiska inom det aktuella dels vissapå år förutsättningarsystemet, om-
är uppfyllda mellan pensionsfallet och den allmänna pensions-på år t.ex.-
åldem. kan i vissa situationer leda till betydande överkompensa-Detta en
tion framför allt för pensionstagare.yngre

tillämpningsförordningenI artikel 15.1 d föreskrivs därför vidatt
beräkningen det teoretiska och det faktiska förrnånsbeloppet enligtav
artikel 46.2 och b i förordningen 140871 skall varje perioda som
betraktas likställd med försäkrings- eller bosättningsperiod enligtsom en

eller flera medlemsstaters lagstiftningar beaktas endast i den därtvå stat
den försäkrade obligatoriskt försäkrad. regel träder inDennasenast var

sammanläggning med försäkringstider i förnär land krävsannat atten
villkoren för beräkning framtida ñrsäkringstid skall uppfyllda. Omav vara

försäkradeden enbart med stöd svensk lagstiftning har rått tillav
beräkning antagandepoäng eller bosättningstid,framtida skallantagenav
alltså den nationella pensionen alltid beräknas grundval sådanpå av
fiktiv tid och blir reglerna i artikel 15 i förordningen 57472 inte
tillämpliga.

finnsDet emellertid för närvarande allmän begränsningsregel för-ien
ordningen är avsedd förhindra överkompensation artikel 46.3.attsom
Utgångspunkten för denna regel är den förvärvsarbetandeatt attgenom
tillgodoräknas försäkrings- eller bosättningstid i flera länder inte skall
kunna erhålla högre pension falletän vad skulle hela tidenen som vara om
fullgjorts i enda land. pensionsreglemaI i förordningen ingår vidareett en
bestämmelse de sammanlagda inte fårdelpensionema överstiga detattom
högsta de teoretiska belopp beräknats för pensionsberättigade.denav som

pensionema sammanlagda teoretiskaOm överstiger det högsta beloppet,
skall enligt bestämmelserna i artikel pensionema reduceras46.3 enligt
särskilda regler.

nämnda beräkningsreglemaDe skall, förordningar 140871när EGsnu
bliroch 57472 gällande i Sverige till följd EES-avtalet, användas vidav

beräkning ålders-, förtids- och efterlevandepension till änkor ochav
änklingar från såväl folk- tilläggspensioneringen. tillämpas dockDesom
inte i fråga tillbamtillägg pensioner eller bampensioner, för vilkaom
gäller särskilda regler avsnitt 6.2.1, och finns ocksåse 6.2.3 6.6.2. Det
andra beräkning förtidsinvalidpension, dessaregler reglerom av men

i frågakommer förslag folkpensioneringen genomförs intevårt omom- -
ha betydelse för pensioner enligt svensk lagstiftning.att
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viSom anrnärkt i avsnitt har4.2 EG-domstolen i flera domar förklarat
tillämpning artikel 46.3 i förordningen 140871, leder tillen av som

nedsättning den pension har rätt till enligt nationellav som en person
lagstiftning, oförenlig med artikel 51 i Romfördraget. Med anledningvara
bl.a. härav har nyligen beslutats vissa ändringar förordningamai 140871
och 57472. Vi har i avsnitt 4.2 översiktlig beskrivninggett en av
innebörden dessa ändringar. I avsnitt 6.7.4 nedan vi någotattav avser mer
utförligt försöka redogöra för det regelsystemet.nya

6.7.3 påExempel beräkning pensioner enligt EGsav
förordning 140871

Här redovisas teoretiskt exempel för belysa de regler beräkningett att om
pension för vilka redogjorts i föregående avsnitt. Vad faktisktav som

gäller enligt pensionslagstiftningen i de länder valts i exemplet ochsom
vilka pensionsbelopp i realiteten har här inte beaktats.utgessom

Exempel En arbetstagare eller egenföretagare har varit försäkrad varit
bosatt och förvärvsarbetat i

Frankrike i 10 år
Danmark i 20 år
Sverige i 5 år
totalt 35 år

förutsättsDet det i Frankrike gäller regel 15 kvalifrkationstidatt årsen om
för tillrätt ålderspension. denI danska och den svenska lagstiftningen
uppställs krav på minsta försäkringstid år.treen om

Enligt förordningen 140871 skall i Frankrike först beräknas pension
uteslutande enligt fransk lagstiftning, dvs. beaktande förordningensutan av
regler i övrigt. Eftersom det här förutsatts gälla kvalifikationstid 15en om

förår tillrätt pension, är i exemplet inte berättigad till franskpersonen en
nationell pension, eftersom hans försåkringstid i Frankrike tilluppgår
endast tio år. Sammanläggningsprincipen leder emellertid till han likvälatt
får rätt till pension eftersom försäkringstiden i Frankrike sammanlagd med
försäkringstidema i Danmark och Sverige överstiger kvalifrkationstiden.
Den franska pensionsinstitutionen skall därför beräkna den pension som
den här aktuella pensionären skulle ha varit berättigad till enligt fransk
lagstiftning samtliga försäkringsperioder 35 hadeår fullgjorts iom
Frankrike. Detta belopp förutsätts utgöra 45 000 kr. På grundval dettaav
teoretiska belopp beräknas den faktiska pensionen. Denna utgör så stor
andel 45 000 kr förhållandet mellan den förvärvs-motsvararav som
arbetandes ñrsäkringstid i Frankrike och hans totala försäkringsperiod
eller 1035 45 000 kr 857 kr.12 Denna pension kallas ocksåx prorata-
pension.

På motsvarande sätt beräknas pensionen enligt dansk lagstiftning.
Personen i exemplet är enligt lagen social pension berättigad till 2040om

oavkortad pension, förutsätts utgöra 50 000 kr. Den nationellaav en som
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danskakr. Denkr 25 0002040 50 000såledesutgörpensionen x
ochteoretiskt beloppemellertid beräkna ävenskallpensionsinstitutionen ett

pensiondenbeloppet utgörteoretiska utgesprorata-pension. Det somen
750ellerkr 433540 50 000Danmark, dvs.försäkringstidi35efter års x

25 kr. Prorata-pen-750 kr 0002035 43Prorata-pensionen utgörkr. x
frågaochlikasåledespensionen årnationella stora,sionen och den

pensionema.den högstadärför inteuppkommer att utge avom
Även kanhärpå detta sätt.skall beräknaspensionensvenskaOckså den
försäkringstidminstaeftersom kravet påpension,nationellberäknas enen

tilläggspensio-folk- ochfrånsvenska pensionenuppfyllt. Denår ärtreom
ocksåpension,oavkortad530 antasberäknas tillneringen somav en

teoretiskakr. Dentill 8 333såledesoch uppgårkr,50 000utgöra
ñrsäkringstidfrån 30 årsutgångspunktmeddärefterberäknaspensionen
försäkringstiddennaeftersom35perioden år,den totalai stället för om

tillför rättlagstiftning krävssvenskenligtmaximiperioddenutgör som
således 50 000beloppet utgörteoretiskafall.i detta Detoavkortad förmån

dvs.kr,härav eller 8 333för 535i ställetprorata-pensionen 530kr och
pensionen.nationelladenbelopp somsamma

till följandeberättigadexempletiSammanfattningsvis är personen
frånpensionsbelopp

857 krFrankrike 12
krDanmark 25 000
krSverige 8 333
krtotalt 46 190

inte detöverstigerexempeli dettapensionsbeloppetsammanlagdaDet
särskilda reglerkr. De50 000beloppet, utgörteoretiskahögsta somsom

tillpensionemasammanlagdadenedsättningñrfortfarande gäller av
tillämpa.aktuellaintebelopp blir härteoretiskahögsta att

tillämpningfaktumockså detillustrerarExemplet att pro-aven
svenskafrån dentill detledainte kommerratatemporis-principen attatt

pensionsbeloppstörreskulle behövatilläggspensioneringenfolk- och utges
frågaförslag ivårtreglerna i AFL omföljervadän omavsom

pensiontill oavkortadföreftersom det rättgenomförs,folkpensioneringen
Sverige fåkommerDäremotmed ATP-poäng. atttillräckligt med år30är

tillpensionensamladeandel denoproportionerligtför stor avsvara en
internationellteftersom 30 årländer,i fleraförvärvsarbetatsompersoner

intjänandetid.kortärsett en

Ändringar förordningisamordningsreglema EGs6.7.4 av
140871

nyligen beslutatsavsnitt hari 4.2översiktligt ochvi beskrivitSom ovan
beräkningförreglernasåvitt gällertilläggändringar ochdel aven

140871EG-förordningamaiförmånerSammanträffandepensioner och av
förväntaskraft kaniinte trättändringar har ännuoch 57472. Dessa men
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göra det inom den närmaste framtiden. det följandeI lämnar vi en
översiktlig redogörelse för del de reglerna i förordningama.en av nya

Som bakgrund vi först kortfattad beskrivning de metoderen ger en av
tillämpas för beräkning invalid- och efterlevandepensioner enligtsom av

olika EG-länders pensionslagstifiningar. kan förenklatDessa sägas vara
uppbyggda enligt endera följande modeller.treav

.SjuljörsäkringsmodelleruA. Invalid-ochellerefterlevandepensionering-
år del sjukförsäkringen än variant ålderspensione-en snarare en av en av

ringen. Detta innebär invalidpensioner och efterlevandepensioneratt inte
är beroende försäkringstidens längd avgörande är iutan attav personen
fråga är aktuellt försäkrad vid den tidpunkt då risken materialiseras, dvs.
vid pensionsfallet. vissaI länder kan dessutom krävas försäkring under en
viss bestämd tid omedelbart före pensionsfallet.

Syftet med pensionsordningar enligt denna modell är fullatt ge
kompensation till omfattas försäkringen vid pensions-personer som av
fallet. De däremot inget skydd för inte längre täcktaärger personer som

försäkringen. Denna lagstiftning finns såvitt gäller invalid-typav av
pensioneringen i Belgien, Frankrike, Spanien, Irland, Storbritannien och
Nederländerna där även för efterlevandepension.

B. Modell med tillbakaräkning. Utmärkande för lagstiftning enligt denna
modell är pensionemas belopp varierar med försäkringstidensatt längd. I
regel pension, viss kvalifikationstid fullgjord,utges är oberoendeom av

i fråga aktuellt försäkradär vid tidpunkten för pensionsfalletom personen
eller ej.

Syftet med pensionsordningar enligt denna modell är kompensa-att ge
tion eller mindre istår proportion till erlagda avgifter. Modellensom mer
tillämpas i fråga ålderspension i alla EGs medlemsländer, efter-om
levandepension i alla länderna med undantag för Nederländerna, Tyskland
och Luxemburg invalidpension i Danmark, Grekland, Italiensamt och
Portugal.

ModellC. med famräkning. Denna modell modell Bmotsvarar men
dessutom kan gottskrivas pensionsrätt för framtida försäkringstid.
Pensionemas storlek sålundaär beroende inte bara faktiska för-av
säkringsperioder före pensionsfallet också gottskrivna perioder förutan av
tiden mellan pensionsfallet och viss tidpunkt t.ex. gränsen försenare
ålderspension. Det svenska ATP-systemets regler för antagandepoängbe-
räkning, liksom de regler vi föreslår för beräkning framtidaantagennu av
försäkringstid inom folkpensioneringen, kan sägas uppbyggda enligtvara
denna modell.

Den tillämpas i fråga invalid- och efterlevandepension i Tysklandom
och Luxemburg.

Tillämpningen på flyttar mellan länder reglerna förpersoner som av
invalid- eller efterlevandepensioner enligt lagstiftningama i länder harsom
olika modeller ñr sina pensionssystem, liksom tillämpningen av
bestämmelserna i EG-förordningen 140871 beträffande sammanläggning
och prorata-beräkning, kan leda till mindre tillfredsställande konsekvenser.

vissaI situationer kan få rätt till två oavkortade eller närmasten person
oreducerade pensioner, medan kan riskera inte fåatten arman person
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Såväl över-begränsad pension.mycketbaraalls ellerpensionnågon en
alltolikablirKonsekvensernafallet.blikan alltsåunderförsäkringsom

sker be-sammanträffar, dettamodellpensioner enligt Aefter två omom
enligtpensionellerellermodell B Cenligtpensionerträffande två om en

hareller C. Dettamodell Bpension enligtmedsammanträffarmodell A en
upptagits ireglerdeorsak tillproblem och ärupphov tillgett somen

pension. DetberäkningochSammanträffande14087lförordningen avom
beslutadede nyligengrunden tillärförhållandenockså dessaär som

förordningen.iändringarna
för-i EGsregelsystemetdetprincip bakomgrundläggandeEn nya

lagstiftningennationelladenankomrna pådet måstel4087l ärordning att
pensionsförmånerminskninguppställa reglermedlemsstati varje att avom

pensiontillsamtidigt har rättpensionstagarentillmed hänsyn att annan
reduktionmedgerreglersådanaden månsocial förmån. Ieller avarman

inomkanförmånernationellatill andramed hänsynpensionnationell -
förmånermed avseende påuppställasreglermotsvarandevissa gränser -

avsaknadlagstiftning. Imedlemsstatsenligtförvärvats avannanensom
nedmöjligheter sättaingainnebörd finnsmed sådan attreglernationella

regler,EG-förordningenstillämpningbestämtspension utan enavsomen
fallersituationendenmed sikte påBestämmelserpension.nationells.k.

deprincip bakomuppställa. Enutanför kompetensdet EGs att nyaannan
samordningbestämmelserregler inkl.nationellareglerna är att, omom

mindrelagstiftningennationellai den ettintagnamed andra förmåner ger
ochsammanlåggnings-tillämpningförmånligt resultat än pro-aven

reglerñrordningens140871,förordningeniratatemporis-principema
användas.skall

mellanskillnad görsdenreglerna ärbetydelse för deAv somnya
Medslag.och förmånerslagförmåner ett annat samman-avav samma

kapitel 3tillämpningvidslag förståsträffande förmåner avsammaavav
ålderspensioner ochinvalidförmåner,Sammanträffandeförordningeni av

grundvalutgivna påberäknade ellerefterlevandepensioner är avsom
ochfullgjordabosättningförsäkring ellerperioder för sammaav en

förståsslagförmånerSammanträffandeMed annatettavavperson.
eller medslaginte ärförmånerSammanträffande sammaavsomav

fonner.i olikainkomster
invalid-beräkningbeträffandebestämmelserartiklarna 37-39I avges

lagstiftningarenbartberättigade omfattatspensioner i fall då den avav
inte beröras.skall härreglermodelltyp DessaA.

in-beräkningbestämmelserföljandeArtikel och40 upptar avom
omfattatsharegenñretagareanställd elleri fall dåvaliditetsförmåner en

sådan lag-omfattatseller harellermodelltyp B Clagstiftningar avavav
närvarandegäller förLiksommodelllagstiftning enligt A.stiftning jämte

skallinvaliditetsfönnånemahuvudregel gällafallskall i sådana attsom
ochför ålders-bestämmelserenligtberäknashuvudregel somsammasom

egenföreta-elleranställdesituationer då denvissaefterlevandepensioner. I
lagstiftningenligtinvaliditetsfönnånförförsäkradaktuellt avenvargaren

härför tillämpas.dock reglernaskallmodelltyp A
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I artikel 46 har upptagits bestämmelser i vilken utsträckningnya om
nationella regler Sammanträffande förmåner får tillämpas. Enligtom av
denna artikel skall fortfarande gälla huvudregel att,som om en person
uppfyller villkoren för tillrätt pension från land försäkrings-ett utan att
eller bosättningstideri flera länder behöver läggas beräkningsamman, en
skall delsgöras pension beräknad uteslutande enligt den nationellaav en
lagstiftningen, dels prorata-beräknad pension enligt bestämmelserna ien
kapitel Pensionstagaren3. skall sedan erhålla den högsta dessaav
pensioner.

Om emellertid beräkningarna pension uteslutande enligt nationellav
lagstiftning och prorata-beräknad pension leder till identiskt resultatettav
eller prorata-pensionen blir lägre, kan medlemsstat frånavståom atten
företa prorata-beräkning med tillämpning förordningens regler. Dettaen av
är emellertid möjligt endast under förutsättning den ifrågavarandeatt
medlemsstatens lagstiftning inte innehåller några regler reduceringom av
pensioner med hänsyn till samtidigt utgående förmåner slag ellerav samma
förmåner slag jfr Undantagovan. frånett kravetannat påav prorata-
beräkning får också göras på villkor den nationella lagstiftningenatt
visserligen innehåller regler samordning med förmåner ett annatom av
slag eller med inkomst dessa har sådan utformning minskning medattmen
hänsyn till sådana förmåner enbartgörs med andel demen av som

försäkrings- eller bosättningstid i detmotsvarar medlemslandet. Detta
sistnämnda undantag särskilt sikte på den danska lagstiftningen ochtar de
regler där gäller för prövningen sociala pensioner inkomster.motsom av

I bilaga 4 C till förordningen 140871 har för varje medlemsstaten ny
förtecknats de situationer i vilka prorata-beräkning pensioner inteen av
behöver göras.

En artikel 46a allmänna bestämmelser med avseende reglerupptar påny
i medlemsstaternas lagstiftning minskning, indragning eller innehållan-om
de ålders-, invalid- eller efterlevandeförmåner fall s.k. över-av av
lappning. Här slås fast det baraär i fall då medlemsstats nationellaatt en
lagstiftning uttryckligen medger det föreliggerrätt tillämpaattsom
bestämmelser däri minskning med hänsyn till inkomsterom m.m. som
erhålls eller andra förmåner har förvärvats i medlemsstat.som en annan
Däremot kommer i förordningen 140871 för framtiden inte finnasatt
några sådana regler reduktion pensionsförmåner i överlappnings-om av
situationer.

I artikel 46b sedan särskilda bestämmelseren ny ges om samman-
träffande förmåner slag från två eller flera medlemsstater.av av samma
Tillämpningen nationella regler härom tillåts bara i vissa speciellaav
situationer. Inledningsvis fastslås medlemsstats regler minskningatt en om

med hänsyn till pensionstagaren har förmånrätt tillattm.m. en av samma
slag inte kan tillämpas i fråga prorata-berälmad pension. det gällerNärom
pension beräknad uteslutande med tillämpning medlemslandsettav egen
lagstiftning s.k. nationell pension får regler i den nationella lagstiftningen

minskning, indragning eller innehållande med hänsyn till fönnånom en av
slag tillämpas enbart för undvika obefogad överlappningattsamma en av

pensioner. Detta falletär i situationer då pension modelltypen som av
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oberoende ñrsälcrings-dvs. storlek är eller bosätt-A se ovan, vars av
sammanträffarningstidens längd, med pension enligt modelltyp ellerBen

Vidare minskning nationell pension tillåten i situationerC. är av enm.m.
då pension modelltyp C, dvs. storlek grundats gottskrivenpåvarsen av

sammanträffar med pensionframtida försäkringstid, från landannaten
denna situation, sikteockså är modelltyp C. I alltså på bl.a.tarsom som

förtidspensioner med utformning det svenska ATP-systemets,en som
förutsätts medlemsländerna kan ingå bilaterala eller multilaterala avtalatt

till förhindrande ochupptagande bestämmelser gottskrivnaatt en samma
period i beaktande i flera länder samtidigt. I bilaga har4 Dtas en ny
förtecknats de förmåner och de avtal faller inom tillämpningsområdetsom
för denna bestämmelse. Slutligen tillåts tillämpning nationella reglerav om
minskning fall pension enligt sammanträffari då modell C medm.m. en

pension enligt modell A.en
Artikel också innehåller bestämmelser syftar till46e, ärsom ny, som
begränsa tillämpningen nationella regler Sammanträffande medatt av om

förmåner slag eller med inkomst i fall då eller fleratvåett annatav annan
medlemsstater berörs. fråga s.k. nationella pensioner föreskrivsI att,om

utbetalningen förmåner slag eller inkomstett annatom av av av annan
medför samtidig minskning eller flera nationella pensioner, dettvåav
belopp antal pensionerinte skall skall delas med det ärutgessom som
föremål för minskningen. Beträffande prorata-pensioner föreskrivs att
förmåner slag eller inkomst skall i beaktande vidett tasannatav annan
minskningen enbart till del den andel med vilkenmotsvararsomm.m. en
pensionen har beräknats vid tillämpning förordningens bestämmelserav om
prorata-beräkning. gäller beträffande andra bestämmelser i denDetsamma

nationella lagstiftningen till förhindrande överlappning, trösklarLex.av
och vidare särskilda falltak olika slag. artikeln regler för detI upptasav

nationellpensionstagaren erhåller såväl pension från landatt etten som en
prorata-beräknad pension från land.ett annat

fjärde innehåller regler innebörd medlemslandsEtt stycke att, ettav om
lagstiftning bestämmelser förmåner slag ellerupptar att ett annatav annan
inkomst skall beaktas bara med viss andel vid tillämpningen regleren av

Sammanträffande förhållandetoch denna andel mellan åmot motsvarar ena
sidan försäkringstiden i det landet och andra sidan den totala för-å
säkringstiden i beskrivna reglerna intealla medlemsländer, de ovan
behöver tillämpas.

femteI stycket i artikel föreskrivs slutligen bestämmelserna i46e att
artikeln gäller i tillämpliga delar också ñr det fall den nationellaatt
lagstiftningen innehåller innebär pension inte kan beviljasregler attsom
den erhåller förmån eller inkomst.slagett annatsom en av annan

De bestämmelser för närvarande intagna i artikel och där 46.2som c
har i samband med ändringen flyttats till artikel och b.utgöra 47.1att a

maximipe-De bl.a. den situationen medlemsstaten uppställerattavser en
riod tillräcklig pension avsnittär för till oavkortad se 4.2.rättsom
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6.7.5 Våra överväganden och förslag

Som vi beskrivit i det föregående i EGs förordning 140871, bådeupptas
i nuvarande och i den ändrade lydelse träder i kraft, delsnartsom en
bestämmelser med avseende på s.k. överlappning pensioner med andraav
pensioner, andra sociala förmåner eller inkomster slag. Reglerna,annatav

är tämligen omfattande och rätt komplicerade, har till syfte attsom
förhindra migrerande anställda och egenföretagare drabbas otillbörligtatt
i pensionshänseende sådana nationella regler, har till ändamål attav som
hindra överförsälcring eller dubbla förmåner på sättatt annat utges.

Det hade varit önskvärt vi hade företagit systematisk ochatt en mer
heltäckande genomgång bestämmelserna i EG-förordningen och försöktav
applicera dem denpå nuvarande denoch föreslagna lagstiftningenav oss
för den allmänna pensioneringen i Sverige. olika skäl har dettaAv
emellertid inte varit möjligt för En anledning vi haftär baraattoss. en
begränsad tid till förfogande ñr fullgörandet utredningsuppdraget ochav

det tidshänsyn inte varit möjligtatt göra sådan genomgång.attav en
Härtill har bidragit det varit ñrst i slutskedet arbete vi fåttvårtatt av som
del de ändringar nyligen gjorts EG-förordningens bestämmelserav som av
i här berörda hänseenden. En orsak är, vi utvecklar i detannan som
följande, de problem och de frågor uppkommer i dettaatt som samman-
hang i mycket är karaktär inte rimligen kan lösas heltäckandeav en som
i den svenska lagstiftningen bör regleras socialförsäk-utan snarare genom
ringskonventioner.

Även vi sålunda här inte redovisar några heltäckande övervägandenom
med anledning de skilda regler förordningEGs 140871 iupptarav som
fråga beräkningen pensioner, kommer vi i det följande lämnaattom av
synpunkter i några hänseenden.

När det gäller EG-förordningens bestämmelser samordningom av
pensioner i internationella förhållanden och dessa bestämmelsers betydelse
för den svenska pensionslagstiftningen ñnns två områden vi funnitsom
anledning här uppmärksamma. dels fall SammanträffandeDeatt avser av

gottskrivna framtida försäkringsperioder i Sverige och land vidannatav
beräkning förtids- och efterlevandepension, dels hänsynstagande tillav
utländsk pension eller inkomster från utlandet vid beräkning beloppetav
för olika folkpensionsförmåner.

Såvitt gäller det Ersta dessa områden kan, vi framhållit i detav som
föregående, konsekvensen olika länder inom EES-området och ävenattav

för utgivande och beräkningutanför dessa länder har olikastater system
fallförmåner vid invaliditet bli mindre tillfredsställande i del då denenav

från land tilldrabbats invaliditeten dessförinnan har flyttat ett ettsom av
riskera bliUnder vissa förutsättningar kan sådan att utanannat. personen

invalidförmåner begränsade sådanadel enbart mycketeller fåetc. av
förmåner armorlunda förutsättningarmedan under någoten annan person
kan erhålla invalidpensioner frånoreducerade eller fulla tvåtvå närmast
olika länder. Både under- överförsäkring kan alltså förekomma.och
Orsaken härtill pensionssystemär, länderna harnämnts, attsom som
bygger olikapå principer i enlighet med vad vi beskrivit i avsnitt 6.7.4.
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heller sin grund i EG-för-inte och har inteDetta problem är nytt
Problemet aktualiserades pensionsberedningenordningens tillämpning. av

pensionsålderFörtidspension och rörligi betänkandet SOU 1989 101 s.
dag gäller enbartskillnad dock medan det i ATP-257-269. En är att

för framtiden kan ocksåmotsvarande frågor uppkomma påområdet
folkpensionssidan.

pensionsberedningen problem kannämnda betänkandet framhölldetI att
frånberäkningen förtidspension ATP med antagandepo-aktualiseras vid av

före pensionsfallet haft förvärvsarbete ochi fall då den försäkradeäng
i Sverige också i land. Detta gällerintjänat pensionsrätt förutom annat

före pensionsfalletsflyttat från Sverige tidsåväl där den försäkrade en
flyttat till Sverige viss tidsituationer där den försäkradeinträde i ensom

förtidspensiondetta slag kan sammanlagddessförinnan. I situationer enav
bli antingen eller mindre vadfrån Sverige och det andra landet större än

utförts fortlöpandeförvärvsarbetet hade i baraskulle ha ettutgetts omsom
eftersomPrimärt problemet förtidspension ocksåländerna. rör men,av

sigefterlevandepension kan beräknas med antagandepoäng, gör samma
beträffande efterlevandepension frånolägenheter gäller ATP.

konstaterade det mängd variablerPensionsberedningen äratt en som
de tröskeleffekter sålunda kanin det gäller uppkomstenspelar när av som

lösningar dessa problem och ifinna lämpliga denuppkomma. påAtt att
regler syftar till elimineralagstiftningen införa ellersvenska attsom

pensionsberedningen förenatminska problemen skulle enligt medvara
och, det skulle möjligt, kräva mycketmycket svårigheterstora om vara en
lagstiftning. Pensionsberedningens slutsatsomfattande och ingående attvar

ilämpade sig för lösas i sin helhet den svenska lagstift-problemet inte att
stället borde frågorna regleras socialförsäkringskon-ningen. I genom

ventioner med andra länder.
pensionsberedningen lade fram sitt betänkande harEfter det att

förordning 140871 kommer bli gällandesituationen blivit den EGs attatt
ii landet till följd EES-avtalet. Dessutom har beslutats ändringarhär av

förordning 140871, betydelse för den här behandladeEGs är avsom
frågan. Härtill kommer, vi i det föregående,angett att sammasom

för i viss utsträckning kan uppkomma ocksåproblem ATP påsom
folkpensionsområdet, vid genomförande de förslag vi redovisarett av som
i Förhållandena alltså i vissa avseenden armorlundadetta betänkande. är nu

deän år 1989.var
Emellertid vi detta pensionsberedningens slutsatstrots attmenar

fortfarande hållbar och lösningarna i huvudsak bör sökas denär att av
dvs. socialförsäkringskonventioner.beredningen anvisade vägen, genom

lagstiftningsvägenhindrar dock inte också i viss utsträckning kanDetta att
tillkomma i fråga för komma rätta med olägenhetema.att

förordningen 140871 Sammanträffandereglerna iDe om avnya
förmåner principen det ankommer den nationellabygger på påatt

förlagstiftningen i varje land regler samordning pensioner ochatt ge av
förmåner eller inkomster. Samtidigt uppställermellan pensioner och andra

förförordningen begränsningar tillämpningen sådana nationellaav
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samordningsregler och de villkor under vilka regler detta slag fåranger av
appliceras.

Enligt vår mening finns, vi framhållit anledning göraattsom ovan, en
systematisk genomgång behovet samordningsbestämmelser imer av av

AF L beträffande både folk- och tilläggspensioneringen bakgrundmot av
vad EG-förordningen tillåter i detta hänseende. skäl i detAv angettssom
föregående har vi inte haft möjlighet heltäckandegöra sådanatt en
genomgång. Vi vill emellertid betona angelägenheten sådanattav en
kommer till stånd och arbetet härmed påbörjas så möjligt.att snart som

Vi vidare det samtidigt bör aktualiseras frågan kon-attanser om
ventionslösningar för komma till rätta med i fall delatt vart en av
problemen. Detta vi motiverat inte minst med hänsyn till attmenar vara
de reglerna i EG-förordningen bygger på tanken olika länder mednya att

för gottskrivning framtida försäkringstid,system gällerpå sätt för ATPav
och vi till viss del föreslår ñr folkpensioneringen, skall kunna ingåsom
konventioner till ñrhindrande sådan försäkringstid samtidigtattav
gottskrivs i än land.ettmer

I detta sammanhang vill vi erinra sådana konventionsregler redanattom
har utarbetats när det gäller de situationer där Sammanträffande av
gottskriven försäkringstid kan förutsättas bli frekventa, nämligen demest
nordiska länderna emellan. denI nordiska konventionen socialnya om
trygghet har upptagits regler proratisering sådan gottskrivenom av
framtida ñrsäkrings- och bosättningstid. Denna regel skall gälla inte bara
inom Norden också i ñrhållande till andra EES-länder.utan I avsnitt 2.3.2
har vi närmare redogjort för innebörden dessa bestämmelser. Ochav som
vi framhållit i avsnitt 6.2.1 dessaär anledning till behovetatten av
omedelbar lagstiftning i Sverige på området inte är framträdandeså som
det skulle ha varitnog annars.

Det andra område vi skall beröra här reglerna i EGssom avser
förordning 140871 sammanträfande pensioner med förmånerom av av

slag eller med inkomster. Innebördenen dessaannat regler har viav
försökt beskriva i avsnitt 6.7.4 ovan.

Den svenska lagstiftningen enbart begränsat antal reglerupptar ett om
prövning eller avräkning på pensionsförrnåner med hänsyn till andraav
sociala förmåner eller inkomster. De regler finns i huvudsaksom avser
reglerna för särskild efterlevandepension, inkomstprövningen kommu-av
nalt bostadstillägg och hustrutillägg avräkningen barnpension,påsamt
bamtillägg och pensionstillskott med hänsyn till tilläggspension.

frågaI särskild efterlevandepension gäller för närvarande sådanom att
pension inte till efterlevandeutges erhåller vissa andra förmåneren som
och den reduceras med beloppet föratt del sociala förmåner annaten av
slag. Dessa nuvarande regler enbart förmåner från Sverige.avser

bakgrundMot bl.a. de reglerna i EG-ñrordningen förordar viav nya
motsvarande regler föratt svenska förmåner skall gälla beträffandesom

sådana förmåner från land. För undvikaannat tillämpning inomatt en
EES-området bestämmelserna i förordningens artikel föreslår46e viav
vidare det vid avräkningen på särskildatt efterlevandepension med hänsyn
till andra sociala förmåner skall i beaktande enbart kvotdeltas samma av
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särskilda efterlevandepensio-den förmånen den med vilken denandra som
förslag.utvecklat dessa HärI avsnitt 6.2.1 har vi närmare vårautges.nen

till förordningentilläggas vill förorda det i bilaga 6kan enbart viatt att
motsvarande gällerbör för Sveriges del intas föreskrift sättpåatt, somen

folkpensione-för Danmark, artikel inte tillämplig den svenska46e är på
ringen.

har vi i det föregående avsnitt 6.2.3Också beträffande hustrutillågg
bl.a. artikel i EG-redovisat förslag till ändrade regler föranledda 46eav

skallförordningen. hustrutillägginnebär inkomstprövningenDessa att av
andelsberäkning grundvalgöras före den skall pågöras av mannenssom

bosättnings- eller förvärvstid i Sverige.
vi framhållit avsnitt redovisar vi här inte några över-Som i 6.2.3

kommunala bostadstilläggetväganden eller förslag beträffande det utan
den förmånen i EG-perspektiv KBT-utredningen.prövas ett av

och iavsnitt har vi redogjort för reglerna i kap. 5 § AFLI 6.7.1 17
fall. viförordningen beräkning folkpension i vissa Som1979 131 om av

likställas med svenskdär skall pension enligt utländsk lagstiftningangett
regler hartilläggspension vid beräkning folkpensionsförmåner. Dessaav

garantinivån för barnpension frånbetydelse vid avåkningen ATP påmot
hustrutilläggfolkpensioneringen, barntillägg, pensionstillskott och påpå på

och KBT.
form barnpension fordras enligtdet gäller folkpension i vårNär av

EG-förordningensbedömning inga särskilda regler i AF L bakgrundmot av
med avseendebestämmelser, beroende de särskilda regler där finnspå som

vienligt vadbampensioner avsnitt 4.2 och 6.2.1. Detsamma ärpå se
ifunnit i avsnitt fallet med avseende bamtillägg, EES-6.2.3 på ettsom

bampensionema.sammanhang följer i huvudsak motsvarande Detregler
hustrutilläggförslag vi lagt fram beträffande inkomstprövningen avsom

ändringar med hänsyn tillsådan karaktär ytterligareär några attattav
påkallade.utländsk likställs med svensk pension intepension är

funnit motiverat medslutligen beträffar pensionstillskott har vi detVad
bestämmelser ochbeaktande EG-förordningensändringar, både med avav

redovisat i avsnittandra skäl. Innebörden dessa förslag har vi 6.2.3.av
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Effekter7 våra förslagav

7.1 Kostnadskonsekvenser

7.1.1 Allmänt

De regeländringar vi föreslår i detta betänkande kommer i sig inte attsom
upphov till ökade utgifter för folkpensioneringen. Tvärtom kange

beräkningen folkpension i förhållande till bosättnings- eller ATP-årav
innebära reducerade folkpensionsutbetalningar till vissa grupper personer

är bosatta i Sverige. De kan beröras invandrareär ochsom grupper som
svenskar varit bosatta utomlands minst 10 20 mellanår 16 ochsom resp.
65 års ålder efterlevande till huvudsakligen varitsamt personer som
bosatta utomlands. För är bosatta utomlands innebär enbartpersoner s0n1

förslagvåra ingen utvidgning rätten till folkpension i förhållande tillav
vad gäller i dag. Däremot kommer kostnaderna för folkpensionering-som

öka följd dels EGs regelsystem tillämpasatt depåatten som en av nya
reglerna, dels nordisk socialförsäkringskonvention. Dettaav en ny ger
upphov till ökade kostnader främst för folkpension till utomlands bosatta
personer.

Vad kommer,ATP när reglerna i EG-förordningen 140871 bliravser
gällande här i landet, övergångsregler för beräkning ålderspen-samma av
sion gäller för svenska medborgare födda före år 1924 gälla ocksåattsom
för invandrare från ochEG- EFTA-länder. Vidare kan, den s.k.genom
sammanläggningsprincipen, i fler fall än i dag föreligga tillrätt an-
tagandepoängberäluiing vid förtidspension och efterlevandepension. På
bampensionsområdet uppkommer förändringar såvitt gäller storleken av
den barnpension skall utbetalas såväl vid bosättning i Sverige vidsom som

Ävenbosättning utomlands. tillhörigheten till försäkringen för tilläggspen-
sion kan påverkas regelsystem.EGs Den kostnadseffektensammantagnaav

dessa följder EG-förordningens tillämpning i Sverige är svårav attav
uppskatta kan begränsad omfattning.antasmen vara av

I det följande diskuteras allmänt kostnadseffekterna inom folkpensione-
ringen främst gällande ålderspension med avseende på utomlands bosatta

pensionärer bosatta i Sverige. För åren 1993 och 2005resp. ges upp-
skattningar storleken den personkrets kan komma berörasattom av som

de reglerna förslag,våra EG-förordningen och den nordiskaav nya nya
konventionen exempel kostnadernaspå storlek utifrånsamt vissages
antaganden.

Sammanfattningsvis kan sägas de här berörda reglerna tordeatt ge
upphov till viss kostnadsökning för folkpensioneringen. Denna ökningen
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har inte sin grund i de förslag vi lägger fram i huvudsakärutansom en
följd den samtidigt ikraftträdande nordiska konventionen,av nya som- -

nordiska utvandrare till folkpensionrätt svensk i förhållande till antaletger
intjänade ATP-år. utomlands bosatta, tjänat folkpensionDe insom genom
bosättning och fortsättningsvis kan erhålla sådan pension också vidsom
bosättning utomlands, kan tillhöra den invandrare harantas grupp av som
endast kort vistelsetid här i landet. reglerna i detta hänseendeDe tordenya
därför tillupphov enbart mindre kostnadsökningar. utgiftsminsk-Dege
ningar uppkommer för folkpensionsutbetalningar inom landet kansom
också förväntas mindre omfattning.vara av

Med reservation kan kostnadsökningen år 1993 ligger istor antas att
intervallet från 25 till omkring milj.kr och kostnadsminskningen100 då i
intervallet milj.kr motsvarande20-50 På sätt kan såväl kostnadsökningen

2005 de minskade folkpensionsutgifterna detår året uppskattasgrovtsom
någonting i storleksordningen 50-200 miljutgöra Totalt rör det sigsett

alltså inte kostnadsförändringar.några störreom
de föreslagnaUtan regeländringama skulle emellertid vid tillämpningen

EGs regelsystem den svenska folkpensioneringen folkpensionskost-påav
nadema ha ökat väsentligt och skulle kostnadsökningen ha kommitsnart

i miljardbelopp år.upp per

7.1.2 Utomlands bosatta

Då EES-avtalet träder i kraft skall omfattas EG-för-personer som av
ordningen 140871 uppbäraha rätt svensk pension vidattsamma
bosättning i EES-land vid bosättning i Sverige. be-Deett som nya
stämmelsema innebär således utökad till folkpension.rätt Enligtexport av
regler i och enligt konventionsbestämmelser har svenska ochAFL många
utländska ATP-pensionärer i dag uppbära folkpensionäven rått att
utomlands i förhållande till antal intjänade SådanaATP-år. överens-
kommelser finns för närvarande med samtliga EES-länder utanför Norden

Belgien, Irland och Liechtenstein. nordiska konventionenDenutom
innebär svensk folkpension under högst vid bosättning iåratt utges tre

nordiskt land.annat
Till följd EG-förordningens bestämmelser kommer mångaav personer

varit bosatta i Sverige ha till folkpension vid bosättningrättattsom
utomlands, de inte förvärvsarbetat här. Vidare kommer nordiskaäven om

flyttat frånmedborgare med svensk ATP Sverige uppbära ävenattsom
änfolkpension under längre tid Flersvensk år. än enligttre personer

nuvarande regelsystem kommer alltså ha till folkpension utomlands.rättatt
Folkpensionen kommer i fyrtiondelar i förhållande till antalatt utges

i trettiondelari förhållande tillbosättningsår eller antal förvärvsår.
förvärvsarbetande, enligt konventionsbestämmelserTidigare redansom

folkpensionhar uppbära utomlands, kan bli berättigade till högrerätt att en
bosättningsårfolkpension antalet i förhållande till 40 årom ger en

fördelaktigare beräkning än antalet förvärvsår i förhållande till 30 Detår.
förmodligen främst gälla ñrkommer vistats kort tid iatt personer som

förvärvsarbetatlandet. invandrare här i ha varit bosattEn år måstetresom

;§4
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här sammanlagt minst fem för beräkningår i förhållande till bosätt-att
ningsår skall högre pension. Om han förvärvsarbetat i 15 år måstege en

Ökadepå motsvarande antalet bosättningsårsätt överstiga 20. folk-
pensionsutbetalningar till följd intjänad pensionsrätt bosättningav genom
torde främst uppkomma inom ålderspensioneringen. Förtidspensionärer kan
i de flesta fall ha haft anknytningnågon till arbetsmarknaden.antas

De utomlands bosatta utflyttadeär såväl svenskar återutvandradesom
immigranter. Statistik migrationöver för utländska medborgare visar att
återutvandringen är understörst de första efter invandringsåret.åren

invandrareMånga vistas således endast kort tid i landet. invandrare,De
har varit bosatta i Sverige förvärvsarbetat här, tillhörsom men

förmodligen i utsträckning just den Folkpension tillstor gruppen.
utomlands bosatta intjänad bosättning kan också medföljandegenom avse
familjemedlemmar till ñrvärvsarbetat här längre period.personer som en
Dessa har således oftast längre bosättningstid och bidrar till höjningen av
genomsnittstiden för den beaktade emigrantgruppen helhet. Kategorinsom
medföljande familjemedlemmar, dvs. oftast hemmafruar, kan minskaantas
med tiden, i takt med allmänt stigande förvårvsfrekvens hos kvinnor.en

För uppfattning de ökade folkpensionsutbetalningamasatt ge en om
storlek kan nämnas kostnaden för ålderspension inkl. pensionstillskottatt
till med bosättningstid varderapå år milj.krtusen utgör 1,2ettpersoner en
i 1991 penningvärde.års Med genomsnittlig bosättningstid på årtreen
uppgår således de årliga folkpensionsutbetalningama till milj.kr3,6 per

med fem bosättningsår till milj.kr,6 detusen Förpersoner, osv. personer
redan uppbär ATP och i och med de reglerna får tillrätt ävensom nya

folkpension nordiskat.ex. medborgare kommer pensionen iatt utges
förhållande till antal och oftastATP-år inte inkludera pensionstillskott. För
denna kategori de ökade folkpensionskostnadema milj.krlmotsvarar per
ATP-år och tusenper personer.

sistnämnda kategori kan berättigad till genomsnittligtantas settvara en
större andel folkpensionsbeloppet då beräkningän sker i förhållande tillav
antalet bosättningsår. Speciellt gäller det förtidspensionärer, för vilka
beräkningen antagandeår kan betydligt förmånligare förav vara en
förvärvsarbetande icke-ñrvârvsarbetande.än En invandraren person som
till Sverige vid 40 års ålder och blir förtidspensionerad efter fem harår
varit bosatt här 529 tiden mellan 16 ålder ochårs pensionsfallet. Enligtav
föreslagna regler får han tillgodoräkna sig fyra antagandeår, dvs. totalt nio

erforderliga40 bosättningsår. Om förvärvsarbetat får han iav personen
stället vid pensionsberäkningen tillgodoräkna sig samtliga år fram till 65

ålder,års dvs. totalt 25 erforderliga förvärvsâr.30av
I detta sammanhang kan också nämnas kostnadsefelaernanågot utanom

de föreslagna regeländringarna. Oreducerad folkpension skulle då
utbetalas till samtliga i Sverige tidigare bosatta, omfattas EG-som av
förordningen. Kostnadsökningen för pension till icke-förvärvsarbetande
skulle då tilluppgå 48 milj.kr ålderspensionärer. ATP-pensionä-tusenper

skulle ha tillrätt oreducerad i stället för trettiondelsberälmad folk-rer
pension. Kostnadsökningen beräknad ATP-pensionärer skulletusenper
således bli större mindre det genomsnittliga antalet ATP-år Medär. ett
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genomsnitt 15 erforderliga skulle kostnadsökningenpå 30 år tusenav per
pensionärer till milj.kr.uppgå 15

I avsnitt redovisas uppskattning utomlandsantalet bosattasenare en av
ålderspensionärer med eller till svensk pension ñr ochrått år 1993utan

2005, vilkenår hämtats från riksförsäkringsverkets ATP-prognos år 1987
RFV ANSER 19879. Riksförsäkringsverkets kalkyler grundar sig på

befolkningsprognosSCBs från där den framtida in- ochår 1986, utvand-
ringen har antagits mindre omfattning iän SCBs senastevara av prognos.
Antalet årligen utvandrade har den fråni höjtssenastepersoner prognosen
20 000 till 25 Eftersom in- och000. utvandring är störst i ålders-

under har dock tidigare migration betydelse40 år års förstörstgrupperna
den redovisning här. Uppgifterna framtidagörs antal utomlandssom om
bosatta ålderspensionårer med intjänad behäftadeATP-rätt ärutanresp.
med osäkerhet och bör tolkas med försiktighet.

7.1.3 i SverigeBosatta

För bosattai Sverigeär skall enligt förslag folkpensionvårapersoner som
beräknas förpå sätt utomlands bosatta omfattas EG-samma som som av
förordningen folkpensionen beräknas i förhållande till bosättningsår40
eller förvärvsår. fråga förtids-30 I och efterlevandepension tillämpasom
i förekommande fall antagandeberäkning vad gäller såväl ATP- som
bosåttningsår.

Eftersom folkpension till i Sverige bosatta i dag alltid medutges
oreducerade belopp innebär de föreslagna frågaregeländringama således i

pension till är bosatta i Sverige minskad kostnad förom personer som en
folkpension. De berörs invandrare svenskar bottär samtgrupper som som
utomlands under längre perioder den förvärvsaktiva delen livet. Enav av

bott utomlands minst tio mellan 65 ålder fårår 16 och årsperson som
således reducerad ålderspension från folkpensioneringen, han inte harom
minst intjänade30 ATP-år.

Åldersfördelningen för invandrar till Sverige skiljer sigpersoner som
mellan olika och genomsnittsåldem har också stigit undernågotgrupper

År % invandrarna eller %år. 1980 30 30 år äldre. 30senare var ca av av
invandrare1980 kan alltså högst 35 bosättnings- ellerårs uppnå ATP-år.

%12 år 1980 i åldrarna och däröver och kan således ha högst40 årvar
25 möjliga kvalifikationsår bosättnings- eller Bland deATP-år. som
invandrar visst finnsår tidigare varit bosatta i Sverigeett personer som

Åter-alltsåoch kan längre kvaliñkationstid.uppnåsammantaget en
invandringen är särskilt hög bland nordiska medborgare. de finskaAv
medborgare invandrade till Sverige omkringunder 1980-talet hadesom en
tredjedel varit bosatta här tidigare. Andelen återinvandrare bör högstvara
i de något äldre åldersgruppema.

Då den nordiska konventionen, innebär anpassning till EG-nya som en
förordningen, träder i kraft den januari kommer de reglerna19931 nya

bli tillämpliga nordiska medborgare i princip fullt redan fr.o.m.att ut
Även utgående pensioner kommer beröras. övriga fallår 1993. I gälleratt

i frågaövergångsregel ålderspension till bosatta i Sverige,en om personer
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vilken innebär regeln reduktion ålderspensionenatt kommer attom av
tillämpas fullt först efter sekelskiftet.ut

7.1.4 Kostnadseffekter år 1993

Utomlands bosatta

I slutet år 1989 uppbar 19 700 folkpension utomlands,av personer
motsvarande sammanlagt årsbelopp på 260 milj.kr.ett 14 700 var
ålderspensionärer och förtidspensionärer.3 300 ålderspensionäremaAv
hade 7 200 pension enbart från folkpensioneringen. Motsvarandepersoner
antal bland förtidspensionärema 680.var

Antalet utomlands bosatta ålderspensionärer med ATP uppgick vid
tid till 11 000, 3 600 hade pension enbart frånsamma varav personer

ATP. 7 förtidspensionärerAv 200 med ATP saknade 4 600 folkpension.
Sammanlagt antal utbetalade ATP-förmåner till utlandet 23 700. Detvar
totala årsbeloppet uppgick till 619 milj.kr.

I riksförsäkringsverkets ATP-prognos år 1987 har antalet utomlands
bosatta ålderspensionärer år 1993 beräknats till omkring 30 000, varav
hälften har minst intjänade ATP-år och såledestre rätt till ATP. Antalet
ålderspensionärer med ATP utomlands skulle således enligt dessa kalkyler
öka med 4 000 mellan åren 1989 och 1993, vilketca personer motsvarar
den ökning skedde under perioden 1985-1989.som

Bland de 15 000 med färre än ATP-år ingår delstreca personerna
enligt äldre bestämmelser redan uppbär folkpension dvs.personer som

motsvarigheten till de 7 200 år 1989 uppbar enbartpersonerna som
folkpension utomlands, dels förvärvsarbetat eller två årettpersoner som
i Sverige och sammanläggningsprincipen faktiskt kan ha tillrättgenom
ATP och alltså även till folkpension enligt gällande konventioner. Bland
dessa kan dock finnas fall där beräkning enligt bosättningstid högreger
pension. De beräknade antalsuppgiftema inkluderar medpersoner
medborgarskap och bosättningsland än vad täcks EG-annat som av
förordningen.

den aktuellaAv på 15 000 kan såledesgruppen antas attca personer
åtminstone hälften uppbär folkpension enligt äldre bestämmelser. Andelen

de återstående kan ha intj änat till folkpensionrätt bosättningav som genom
kan uppskattas till mellan 50 och %.70 Med antagande tämligenom en
kort genomsnittlig vistelsetid i Sverige ca år skulle de ökadetre
folkpensionsutbetalningama då kunna beräknas till 15-20 milj .kr.uppemot
Den verkliga kostnaden kan emellertid avvika från detta belopp. Den
genomsnittliga vistelsetiden kan exempelvis längre vadän härvara som
antagits. Antalet berättigade kan större än i det redovisadepersoner vara
exemplet. Vidare individenmåste själv känna till sin uppkomna tillrätt
pension och ansöka därom för pension skall kunna utgå.att

Den nordiska konventionen innebär svensk folkpension kommerattnya
också till ATP-pensionärer i de övrigaatt utges nordiska länderna under

längre tid än och alltså inte hittills under endast högst år. Dettrenu som
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kunnakostnadsökningar, vilka torde uppgåmedföra ytterligarekommer att
tillvad personkretsen rätt ATP.till belopp änstörre utansom avser

ålderspensionema fråntredjedel dvs. 5 000Om attantar avenman
denomfattastill utomlands bosatta år 1993ATP avpersoner somavser

exempelvisförvärvade äroch antalet ATP-årnordiska konventionen att
folk-sammanlagd utbetalning frångenomsnitt, skulle detfem i enge

intjänandetidgenomsnittlig tio årmilj.kr. Med påpensioneringen på 25 en
milj.kr.kostnaden den dubbla, 50blir naturligtvis

förblir densammaförtidspensionärFolkpensionskostnaden somper
för varje ATP-år,pensionärerålderspensionärer milj.krca l tusenper

pensionstillskottomfattning tilli sådan råttATP utgår attantar attom man
År förtids-utomlands bosattafanns totalt 4 600inte föreligger. 1989

antal inkluderar såledesfrån ATP. Dettapensionärer med pension enbart
konventionsländer och inte endastickeutländska medborgare iäven

länderna.i de nordiskaförtidspensionärer
kostnadsökningen föruppgifterna tordebakgrund de angivnaMot av

inom intervallet frånuppskattningsvis liggapension till utomlands bosatta
milj.kr25-30 till omkring 100 år 1993.

i SverigeBosatta

pensioner tillkonventionen skall utgåendenordiskaEnligt den nya
nordiskt land, räknasvarit bosatta inordiska medborgare, ett annatsom

uppfyllda, kanoavkortad folkpension inte ärför erhållakravenOm attom.
folkpension intjänatsfolkpensionen ersättasdel den svenska somavav

land. enskildes utgående pensions-bosättning i nordiskt Denannatgenom
pensionen idäremot möjligt mångafår dock inte sänkas. Det ärbelopp att

i blir berättigadförvärvsarbetat här i landet 30 årfall höjs. En person som
folkpension frånSamtidigt kan han ha intjänattill oreducerad folkpension.

eventuell reduktion10-15 bosättning. Ennordiskt land årsannat avgenom
nordiska invandrarefolkpensionen torde oftare gälla änden svenska

nordiskt land.varit bosatta isvenskar annatsom
medborgarskapålderspensionärer med nordisktAntalet år 1993 som

enligt befolkningsstatistikentill Sverige kommerinvandratnågon gång att
75 % har svenskttill omkring 50 000, cauppgå merpartenvarav

bosatta i Sverige underförmodligen varitmedborgarskap. Många har en
torde således i deliv. har förvärvsarbetatsitt aktiva Dedelstor somav
dvs. ha tillmöjlighet intjäna ATP-år, rättflesta fall ha haft 30att

ålderspensionärer har i dag 20-25 %samtligaoreducerad pension. Av
för den aktuellaförhållande gällerfolkpension. Omenbart nusamma

folkpension.ha enbart Deskulle ålderspensionärer10 000cagruppen
för fortsätt-vid ålderflyttat till Sverige 25 årsalltså hamåste attsenast

statistikMed utgångspunkt frånoreducerad pension.tillningsvis ha rätt
den högaåldersfördelning och med hänsyn till åter-invandraresöver

sammanlagdanordiska invandrare kan denblandinvandringsfrekvensen
1993folkpension till ålderspensionärer årutgåendereduktionen av

enskildemilj.kr. pensionsbeloppet till denomkring Dåuppskattas till 40
för hög.denna nivåinte får sänkas kan vara
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Till antalet ålderspensionärer berörs omräkningen skall läggassom av
även antalet ñrtidspensionärer med nordiskt medborgarskap. Förtids-
pensionärerna kan ha förvärvsarbetat i de flesta fall. ochI medantas
antagandepoängberäkning inom torde folkpensionenATP till förtids-
pensionärer därför inte komma beröras omräkningen i någon störreatt av
utsträckning. Också utgående efterlevandepensioner skall räknas Deom.
är förmodligen mindre omfattning.av

Sammanfattningsvis kan reduktionen utgående folkpension till iav
Sverige bosatta beräknas tilluppgå mellan och20 50 milj.kr år 1993.

7.1.5 Kostnadseffekter år 2005

På sikt kommer allt fler beröras de föreslagna regeländ-attpersoner av
ringarna. En orsakerna till denna successiva utveckling deär över-av
gångsregler vi lägger fram förslag till i detta betänkande.som

Fram till år 2005 kan förväntas antalet pensionsutbetalningar tillatt
utomlands bosatta har Ökat väsentligt. Enligt kalkyler i RFVs ATP-prognos
år 1987 uppskattas antalet utomlands bosatta ålderspensionärer år 2005
med eller svensk pension till 90 000. Omkring 50utan 000 dessaca av
beräknas ha minst intjänade ATP-år och alltså tillrätt ATP. detre Av
övriga 40 000 kan uppskattas drygt hälften har eller två ATP-år.att ett
Som tidigare påpekats dockmåste dessa uppskattningar betraktas som
mycket osäkra.

deAv utomlands bosatta med inga eller få fårATP-år således, enligt
föreslagna regler, viss andel tillrått folkpension grundad på tidigarenu en

bosättning. Bland dem över huvud inte har förvärvsarbetat itagetsom
Sverige kan finnas har rätt till oreducerad folkpension enligtpersoner, som
äldre Övergångsbestämmelser. Likaså får återutvandrade nordiska
medborgare med ATP, till skillnad från i dag, till folkpensionrätt i
förhållande till antal intjänade ATP-år.

För samtliga bosatta i Sverige ålderspensioneras efter sekelskiftetsom
Årkommer de reglerna för folkpension gälla. fanns1990 60 000attnya

utrikes födda i åldrarna 50-54 år, dvs. i de åldersgrupper ålderspen-som
sioneras under perioden 2001-2005 och kan få sin folkpensionsom
reducerad till följd de reglerna. Därtill kommer minst lika storav nya en

äldre ålderspensionärer med nordiskt medborgarskap, frångrupp som
tidpunkten för den nordiska konventionens ikraftträdande omfattasnya av
de reglerna, svenskar varit bosatta utomlands under längresamtnya som
perioder.

Efter sekelskiftet beräknas över %90 ñrtidspensionärema och deav
ålderspensionärema ha intjänat rätt till ATP. Folkpensionensattyngre

storlek kommer således i de flesta fall beräknas i antal trettiondelar ochatt
inte i antal fyrtiondelar.

Uppskattningsvis kan såväl merkostnaden ñr folkpension årexport av
2005 de minskade folkpensionsbetalningama till i Sverige bosattasom

uppskattas till belopp inomgrovt intervallet 50-200 milj.kr. Allaett
uppskattningar beträffande kostnadskonsekvenser på några års sikt måste
emellertid betraktas mycket osäkra.som
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Administrativa konsekvenser7.2

huvudsakligenbetänkandefram i dettaförslag vi lägger attDe avsersom
tid förgrundvalskall beräknas påfolkpension fortsättningsvis av

Enligti Sverige.med ATP-poängi anknytning till årbosättning alternativt
folkpension med oavkortatfalli flertaletregler däremotnuvarande utges

tillfolkpensionberäkningenalls. Undantag utgörbelopp eller inte av
konventionsfall.vissautomlands ochbosattamedborgare ärsvenska som

folkpensionföreslår för ärvidet regelsystemkonsekvens attEn somav
krävande änadministrativtblireglerna kommertillämpningen att merav

pensionen måstekvotdelsberäkning skall görasi dag. denGenom avsom
varit bosattpensionsberättigad harhur årutredning mångagöras enom

avseende inte bara påskall ske medhär. Dettaeller förvärvat ATP-poäng
framhållit ivibetyder,tid.för förfluten Dettaframtiden ävenutan som

olikainhämtasuppgifteroch 6.5, måstebl.a. avsnitt 6.3 att personersom
tillbaka i tiden. llångttidpunkter liggerbosättningsförhållanden vid som

varitutredabehovextremfall sålunda uppståkan att personom enav
under 1940-taletstiden, dvs.bakåt ieller 50 årbosatt i Sverige närmare

vid deni frågaskall dådel. Avgörande personenvara omsenare
inteUppgifter härom kanlandet.kyrkobokförd här ivarittidpunkten
frånupplysningar fårregister,från datoriseratinhämtas något tasutan

förbetydelsemantalsskrivningen.eventuellt Avkyrkobokföringen eller
olikaockså blikanvissatillämpningen det gällernär personergrupper

mellansocialförsäkringskonventionerskildaenligt bl.a.specialregler
Även förtids-för beräkningreglernaländer. deSverige och andra avnya

handläggningen blirmedföraefterlevandepension tordeoch att mer
komplicerad i dag.än

visstinnebärasålundareglerna kommerTillämpningen de ettattav nya
i någonriksförsäkringsverket,ochförsäkringskassomamerarbete för samt

grundkammarrättema påochkanske för länsrätternamån även av
reglertill följd dedetta merarbeteOmfattningenöverklaganden. avav

svårig-begränsad, ochtämligenemellertid blivi föreslår kan antassom
överdrivas.heterna bör inte

pensionsansökningarflertaletdet absolutaanledning härtillEn är att
fastslåsvilka det direkt kanbeträffandekommer göras attatt av personer

till-finnsUppgifter häromminstför 30 år.de förvärvat ATP-poäng
dettafallpensionspoäng för ATP. Iintjänadegängliga i registret över av

falldokumentation. andraeller lutredningarslag erfordras inga ytterligare
pensionssökanden harkonstaterasproblem kunnatorde störreåter attutan

minst 40 år.varit bosatt i Sverige under
med tiden, alltbli mindrekommakan ocksåSvârigheterna attantas

antal med ATP-allt större årförsäkrade intjänareftersom allt fler ett
framtiden byggamöjligt förtorde detLikaså ettpoäng. att uppvara

uppgifter härombosättningstid innebärregistreringför attsystem somav
för-åtkomliga föroch direktbevaras ärregistreras fortlöpande samt

bosättnings-särskilda utredningarsäkringskassoma. Behovet omav
successivt minska.därmedsituationen för förfluten tid kommer att
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Enligt den bedömning vi kan blirgöra det merarbete följer desom av
regler ñr folkpension vi föreslår inte omfattande detnya än attsom mer

torde kunna inom för nuvaranderymmas ramen resurser.
Av större betydelse för arbetsbelastningen inte bara på pensionsom--

rådet helapå socialförsäkringsområdetutan kan förutsättas bli ett annat-
förhållande. Vad vi är den omständigheten EGs reglerattavser om
samordning socialförsäkringssystemen när flyttar inom EES-av personer
området, huvudsakligen förordningen 140871 och tillämpningsför-
ordningen 57472, skall tillämpas försäkringskassoma och, efterav
överklagande, förvaltningsdomstolama direkt enligt sin ordalydelse. Som
vi framhållit i det föregående vi beskrivitnär förordningamas regler är
dessa inte i alla avseenden helt låttolkade och rör det sig tämligenettom
omfattande regelsystem med många och detaljerade bestämmelser i skilda
hänseenden. Härtill kommer inte bara förordningamaatt också denutan
rättspraxis EG-domstolen utbildat vid tillämpning dem blirsom av av
betydelse vid pensionshandläggningen. Utöver antalet lagregleratt på
pensionsområdet sålunda kommer bli väsentligt störreatt än tidigare
innebär EGs regelsystem ökning i fråga det administrativaen om
samarbetet olika EES-länder emellan, bl.a. därigenom pensionsansö-att en
kan avseende land skall kunna in i ocksåett EES-land.ett annatges

I sammanhanget vill vi också peka på samtidigt med våra lagförslagatt
och EG-förordningamas regler kommer träda i kraft även nordiskatt en ny
konvention social trygghet, med ändrade bestämmelser för pensionsbe-om
räkningar i nordiska förhållanden. Samtidigt kommer dock flertalett
utonmordiska konventioner i huvudsak upphöraatt gälla och ersättasatt av
reglerna i EG-förordningen 140871.

Nämnda omständigheter kommer otvivelaktigt medföra merarbete föratt
försäkringskassoma. Eventuellt kan behov uppkomma ändringarav
beträffande nuvarande rutiner för pensionshandläggning. Såvitt kan
bedöma torde också tämligen omfattande utbildningsinsatser bli erforderli-
ga.

Några bedömningar angående omfattningen och inriktningen sådanaav
insatser har vi inte det vår uppgiftansett redovisa. Sådanaattvara
bedömningar får ske i sammanhang.annat

Enligt regler i kap.16 1 § AFL gäller sedan några år tillbakasom
beviljas ålderspension ansökan såvittutan inskrivnaäravser personer som
hos försäkringskassoma och pensionen vid 65 års ålder.tar En till-utsom
lâmpning dessa regler i samband med de bestämmelser viav som nu
föreslår beräkning folkpension i förhållande till bosättningstidom iav
Sverige kan innebära svårigheter. Som vi i det föregående måste iangett

del fall utredas bosättningssituationen till 45-50 år bakåt ien tiden.upp
Problem kan uppkomna administrativt utredaatt varit bosattvar en person
under olika perioder under den yrkesaktiva delen livet. Som viav
framhållit finns uppgifter härom inte alltid automatiskt tillgängliga förovan
försäkringskassoma. Många gånger kan komma krävas medverkanatt av
den pensionssökande själv och fordras denne lämnar uppgifteratt om var
han varit bosatt olika tider livet. Dessutom kan behövas medverkanav av
folkbokföringsmyndighetema.
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pensionssökande ochdenuppgiftslämnandekrav påSamma av
gällerdetkan uppkomma närmyndighetersamarbete med andra att

exempel deföreslår. Ett ärvi härde reglertillämpa andra somav
missionärer och bistånds-förför flyktingarsärreglemaföreslagna samt

uppgifter frånbehövasflyktingar kanfrågaarbetare. I statenst.ex.om
invandrarverk.

konsekvensockså erinrasammanhangVi vill i detta attatt avom en
utökadei landet ärblir tillämplig härEG-förordningen 140871 att

vid bosättning iutbetaldfå folkpensionuppkommermöjligheter annatatt
pensionssökandedeneffekt härav ärEES-området. Enland inom att

tidpunktEFTA-land vid denellerbosatt i något EG-mycket väl kan vara
försäkradsföljdfolkpension. En äransöker svenskdå han att enannanom

samtidigt ocksåsvenskinte barapensionsansökan i Sverige kan utanavse
andra länder.från land ellerpension annat

framöverålderspensionhar vi funnitdet anfördabakgrundMot attav
föregåendealltid kan beviljasnärvarande i principförinte utansom
principielltnödvändigtdärförbedömning blir detEnligtansökan. vår att

ansökan försärskildordningen med kravtill den tidigareåtergå att
härtill kap. §med hänsyn 16 1beviljas. Vi föreslårålderspension skall att

enlighet härmed.skall ändras iförsta stycket AFL
före-vi utvecklat i deti framtiden,Emellertid kommer också som

uppgifter tillgängliga förtillräckligafall finnasgående, i många att
skall kunna meddelasålderspensionför beslutförsäkringskassorna att om

det framstårsituationer däransökan. gällerföregående Detta t.ex.utan en
folkpension densvensk påtill oavkortadsökanden har rättklart attsom

Och förför minst 30 år.tillgodoräknats ATP-poänghan hargrunden att
byggamöjligtdetframtiden kan, vi nämnt ettatt uppovan, varasom

försäkringskassornaregistrering hoslöpandesärskilt försystem av
bosättningstidi Sverige.

möjligtdet också framöversituationer detta slag börFör attvaraav
inhär intepensionsansökan. Vi går närmarekravetundantag från pågöra

vilkafram förslagexakt kan och läggervilka dessa situationerpå omvara
vi det istället föreslårvilka situationer. Iregler skall gälla för attsom

för regeringenmöjlighetbestämmelse öppnarskall inAFL tas somen
förordningi närmareregeringen bestämmermyndigheteller att gesom

föregåendebeviljasålderspension skall kunnaför i vilka fallregler utan
ansökan.

reglerdel deföregående förutsättervi framhållit i detSom somen av
kan iblandpensionssökande själv. T.ex.medverkan denvi föreslår avnu

olika delarvarit bosatt underdenne hanfordras uppgifter avvarav om
bistår med utredningsökandenkan också krävaslivet. gångNågon att om

flyktingar kan, vibeträffandebosättningsförhållanden. Ochsinat.ex. som
uppgifter och utredningmedverkan medbehövastidigare angett, om

i vadsituationer betydelse också månvissa ärflyktingskapet. För enav
från land.till pensionsförmånerpensionssökande har rätt annat

densålunda kan ställas påvilka kravlagregelNågon somsomom
och medmed sakupplysningarmedverkanpension i frågaansöker omom

inte enligt mening.hänseenden behövs vårvisst eller vissautredning i
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Närmare bestämmelser härom kan i stället meddelas regeringen iav
Förordning eller föreskrifter riksförsâkringsverket. Motsvarandegenom av
bestämmelser i andra hänseenden finns redan i dag i kungörelsen
1962394 med vissa bestämmelser rörande ansökan pension enligtom
lagen allmän försäkring, ioch riksförsâkringsverkets föreskrifterom m. m.
19773 ansökan pension.om om
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8 Specialmotivering

enlighetI med de överväganden vi redovisat i det föregående har visom
förslagupprättat till erforderliga ändringar i olika författningar. läggerHär

vi fram ändringsförslag med avseende enbartpå de lagar berörs avsom
våra överväganden förslagoch i detta betänkande. föranlederHärutöver
förslagen emellertid ändringar i antal olika förordningar. allmän-Iett
motiveringen har vi vissa sådana ändringar påkallas och ävenangett som
lämnat del synpunkter innebördenpå ändringarna. T.ex. uppkommeren av
behov tämligen genomgripande förändringar i kungörelsen 1962394av
med vissa bestämmelser rörande ansökan pension enligt lagenom om
allmän förákring, i kungörelsen 1962516 föreskriftermedm.m.,
rörande rätt till folkpension riket i vissa fall och i förordningenutom

Även1979131 beräkning folkpension i vissa fall. andraom av
förordningar kan beröras förslagen och kan där krävas följdänd-av rena
ringar. förslagNågra till ändringar i förordningar har vi bl.a. tidsskälav
inte funnit det möjligt redovisa här.attvara

förslagVåra kan föranleda ändringar i författningaräven utanför
socialförsäkringsområdet innehåller bestämmelser förutsätter attsom som
folkpension med enhetliga belopp. Vi har inte heller funnit detutges
möjligt göra någon genomgång sådan lagstiftning och föreslå någraatt av
ändringar där.

I specialmotiveringen nedan kommenterar vi de författnings-närmare
förslag vi redovisar i detta betänkande.som

8.1 Förslaget till ändring ilag lagenom

1962381 försäkringallmänom

3 kap.
13 §

Ändringen med den ihängeri paragrafens tredje stycke attsamman
utländskakvalifikationstiden förnuvarande 5 kap. särskilda4 § upptagna

förtidspension upphävs.medborgares till folkpension i formrätt av
gällaBestämmelserna i kommer i stället3 kap. 5 och 8 §§ att personer

ienligt bestämmelsernaarbetsförmåga nedsatt till den grad deär attvars
kap. erhåller sådan7 berättigade till förtidspension likväl inteär men som

pension därför härförde inte uppfyller de allmänna förutsättningarnaatt
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bosättningstid eller medårde inte tillgodoräknatsi 5 kap., på grund attav
för minst år.ATP-poäng tre

5 kap.
§1

kapitlet innehållerförsta stycke i dess lydelseparagrafensI attnya anges
folkpension.förutsättningarna för tillde allmänna rätt

enligtskall beräknas 40-andra stycket de förmånerDet upptar somnya
folkpensionsför-enbart de30-årsregeln. stycket nämnsårsregeln eller I

regleras i AFL.måner som
handikappersättningtill Vårdbidrag ochFörutsättningarna för rätt som

därvidstycket. kravi tredje Detillägg till pensioninte utgör somanges
hanenligt och ärförsäkrad AFLuppställs den berättigade ärär attatt

ochkap. 3 § AFLförsäkrade framgår li Sverige. Vilka ärbosatt avsom
länder kankonventioner med andraförfattningar.därtill anslutande Genom

utsträckt ellertill den svenska socialñrsäkringenvidare tillhörigheten vara
EGsgäller till följd den lag göri vissa fall.inskränkt Detsamma av som

berättigade ärSverige. denförordning 140871 tillämplig i Kravet att
skallförsäkrad, dvs. hanaktuelltförsäkrad innebär han skallatt varavara

han uppbär förmånen.socialförsäkringen näromfattad den svenskaav

2§

förde alternativa regelsystemenparagrafen, i dess lydelse,I angesnya
ochintjänanderegelnfolkpension den ATP-anknutnaintjänande av

grundvalbosättningsregeln. Vidare pensionen bestäms påatt avanges
eller antalet bosättningsår.antalet med ATP-poängår

i Sverige ocksåflertalet de människor bosattaEftersom ärav som
tillkommer de ha råtthär och därmed intjänar ATPförvärvsarbetar att

intjänanderegeln enligtfolkpension såväl enligt den ATP-anknutna som
pensionen skallframgår emellertidbosättningsregeln. andra stycketAv att

de båda regelsystemen. Denberäknas med tillämpning endast ettav av
beräknad grundvalinte få pension påpensionsberättigade kan således av

bosättningsår ochtillgodoräknasbåda regelsystemen vissa årså att som
Avgörande förförsta stycket d.andra jfr dock 5 kap. 7 §år ATP-årsom

naturligtvis detkommer tillämpas ärvilket regelsystemen attsomav
förmånliga resultatet,för pensionsberättigadedet den mestsystern som ger
förvärvsförhållanden.bosättnings- ochvilket i sin beroende hansärtur av

3§

bestämmelsengrundläggandeParagrafen i dess lydelse innehåller dennya
avsnittmed ATP-poäng. Itil folkpension grundval antalet årrätt på avom

för förslagen.ligger till grundhar vi redovisat de överväganden6.2.2 som
huvudförrnånerfolkpensioneringensBestämmelsen, samtsom avser

bådepension, tillämplig påhandikappersättning tillägg till ärutgörsom
till pensionförutsättning försvenska och utländska medborgare. En rättatt
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skall föreligga dock iär princip den berättigade är bosatt i Sverige.att
Detta gäller dock inte svenska medborgare 5 kap. 5 §. Kravet kommer
inte heller gälla i förhållande till utländska medborgareatt omfattassom

ÄvenEG-förordningen 140871. enligt socialförsäkringskonventionerav
kan föreligga förexportrått denna kategori.

Vad gäller övriga förutsättningar för rätt till folkpension be-motsvarar
stämmelsen nuvarande 2 gäller svenska medborgares rätt tillsom
folkpension vid bosättning utomlands. innebärDet rätten till folk-att
pension bestäms med hänsyn till det antal år för vilka pensionspoäng inom

har tillgodoräknats.ATP I fråga förtidspension skall hänsyn intetasom
enbart till faktiska poängår också till år för vilka s.k. antagandepoängutan
har legat till grund för beräkningen ATP. Rätten till folkpensioni formav

efterlevandepension grundas detpå antal år för vilka ATP-poängav
tillgodoräknats den avlidne. Föreligger inte tillrätt ATP kan folkpension
inte utgå. 4 § följer emellertidAv med år med pensionspoäng inomatt

iATP vissa fall likställs bl.a. föreår år 1960 med inkomst för vilken den
försäkrade har till statlig inkomstskatt.taxerats

Av paragrafens andra stycke följer det krävs sammanlagt 30 poängåratt
Ärinom ATP för rätt till oavkortad folkpension skall föreligga.att det

sammanlagda antalet poängår lägre än 30, reduceras folkpensionen i
motsvarande mån.

Som vi utvecklat i avsnitt 6.6 kommer tillämpningi Sverige EGsen av
förordning 140871 innebära viss utvidgning och inskränkningatt en
såvitt gäller tillhörigheten till ATP-systemet. Begreppet försäkrad för ATP
kommer härigenom i vissa fall betydelse. I denatt månen annan en

med tillämpning härav är försäkrad för ATP ochattperson anse som
intjänar ATP-rätt blir han i utsträckning försäkrad för ochsamma
förvärvar till folkpensionrätt enligt den här ATP-anknutnaupptagna
intjänanderegeln.

kategoriEn för vilken denna utvidgning kan bli praktisk betydelseav
familjemedlemmarär till personal vid EES-staters beskickningar och

konsulat här i landet. I den de förvärvsarbetarmän i Sverige kommer de
på grundval EG-förordningen omfattade svensk pensionslag-attav vara av
stiftning och därigenom tjäna in till folk-rätt och tilläggspension för för-
värvsinkomster. Detta innebär förändring i förhållande till nuvarandeen
situation, eftersom denna kategori hittills inte bosatta i Sverigeansetts som
och därmed inte heller, såsom utländska medborgare, varit försäkrade
enligt AFL. Detta har gällt socialavgifter tagits från arbets-trots att ut
givaren för deras inkomster anställning.av

4§

Den bestämmelsen nuvarande 3 § är till skillnadmotsvarar frånnya men
den regeln inte inskränkt till gälla enbart svenska medborgares tillatt rätt
folkpension vid bosättning utomlands har generell tillämpning.utan mer

förstaI stycket punkt hänvisas,1 liksom i nuvarande 3 bl.a. till 11
kap. 7 denna regel upphört gällatrots med verkanatt fr.o.m. denatt 1
januari 1982. Regeln i kap.11 7 avsåg verkningarna s.k.ettsom av
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Övergångsbestämmelserna iskulle dock enligtundantagande från ATP,
giltigheti fråga vissa kategorieranslutning till upphävandet ha fortsatt om

sammanhanget betydelse ocksåi det aktuellaoch den år avpersoner, nu
såvitt tiden föreför andra år 1982.personer avser

för vilket pensionspoängtill kap. innebärHänvisningen 6 § år,ll att
avgiftförsäkrad grund underlåtenhet betalainte tillgodoräknats på atten av

beräkning folk-tilläggspensioneringen, skall i beaktande vidtill tas av
pension enligt 30-årsregeln.

skall beaktas före för vilket beräknatsEnligt andra punkten år år 1960
statlig inkomstskatt.taxerad inkomst till

andra punkten för denBestämmelsen i tredje punkten, motsvararsom
i avsnitt Anledningen tillerlagt sjömansskatt, har behandlats 6.3.3.som

för svenska och utländska medborgaredet gäller olika tidsgränseratt
med före utländska sjömän bosattahänger år 1974att som varsamman var

och anställda svenskt handelsfartyg inte försäkradeutomlands påsom var
sjömän har däremot omfattatsñr tilläggspension. Svenska ATP-av

alltsedan ikraftträdandet år 1960.systemet
nuvarandepunkten, har motsvarighet i punkt 3 i 3Fjärde som en

varit ambassaderinnebär vissa svenska medborgare, knutna tillatt som
har uppburit inkomst för vilken deeller konsulat och i anställningensom

varit frikallade från skattskyldigheti Sverige, har möjlighet för rätt tillatt
enligt 30-årsregeln få före tillgodoräknade, underfolkpension år år 1963

inkomstskattförutsättning det skulle ha beräknats till statlig taxeradatt
inkomst skattskyldighet hade förelegat för ersättningen.om

inteBestämmelsen i andra stycket har till följd har rättatt personer som
till ändå kan bli berättigade till folkpension enligt 30-årsregeln underATP

kan tillgodoräknas åtminstone sådana inkomstårförutsättning de treatt som
kombinationi första stycket eller sådant i med år mednågot åranges

sådana sammanlagt minstATP-poäng och antalet år utgör tre.
dennafråga efterlevandepension det vid tillämpningI är avom

avgörande.paragraf, liksom den avlidnes förhållanden3 ärsomav
kap. framgår vårdar tillgodoräknats med stöd6 §Av ll att ava som

folkpensionden paragrafen skall i beaktande också vid beräkningtas av
enligt SO-årsregeln. följer vårdar enligt kap. 6Detta sådana ll §attav a

för fallgenerellt vid tillämpning med undantag därAFL annatsett av -
skall jämställas för vilka pensionspoänguttryckligen med åranges -

tillgodoräknats.

5§

Paragrafen lydelse innehåller bestämmelser tilli dess rättnya om
Ävenför vid bosättning utomlands.folkpension svenska medborgare om

svenska den reglernaparagrafen gäller enbart medborgare, kommer genom
förordning 140871 gälla medborgare ilikabehandling i EGs ävenattom

omfattas förordningen. hänvisning tillandra EES-länder Genomsom av
såvitt beräkning pensionen den i huvudsakbl.a. gäller3 § motsvararav

omfattarnuvarande Liksom enligt nuvarande regler rätten till2
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folkpension vid bosättning Sverige ålderspension, förtidspension,utom
efterlevandepension och handikappersättning tillägg tillutgör pension.som

6§

dennaI paragrafs lydelse de grundläggande förutsättningarna förnya anges
rått till folkpension med tillämpning bosåttningsregeln skallatt av

ñreligga. avsnittI 6.2.1 har vi redovisat våra grundläggande över-
beträffandeväganden regelsystemet härför. Regeln gäller, liksom den

ATP-anknutna intjänanderegeln, beträffande folkpensioneringens huvud-
förmåner handikappersättning tilläggutgör till pension.samt som

Liksom enligt i3 § dess lydelse uppställs i första stycket krav pånya
den berättigade bosattär i Sverige. tillämpningatt Genom EG-av

förordningen 140871 kommer dock tillexporträtt EES-länder föreliggaatt
för svenska och utländska medborgare omfattaspersoner som av
förordningen.

Den berättigade skall enligt paragrafen ha tillgodoräknats bosåttningstid
för minst år. Detta krav kommer inte gälla för dem omfattastre att som

EG-förordningen och varit försäkrade i EES-land. fårDeannatav som
lägga försäkringstider i de andra EES-ländema med svensksamman
bosättningstid för uppfylla kravet tillgodoräknandepå minstatt årstreav
bosättningstid. framgårSom den bestämmelsen i nedsätts9 §av nya
bosättningstiden till närmaste hela antal år. Det innebär att en person som
omfattas EG-förordningen måste ha tillgodoräknats i fall tolvvartav
månaders bosättningstid i Sverige för sammanläggning med för-att
säkringstid i EES-land skall ske och han med tillämpning EG-annat av
förordningen kan bli berättigad till folkpension i Sverige enligt bosättnings-
regeln.

frågaI efterlevandepension är det den avlidne och inte denom
pensionsberättigade skall ha tillgodoräknats bosättningstid för minstsom

år. innebärDet den avlidne inte uppfyllt denna förutsättning,tre att, om
den efterlevande inte har tillrätt folkpension grundvalpå enbartav
reglerna i AFL.

I paragrafens andra stycke tidsramama för tillgodoräknandeanges av
bosättningstid vid tillämpning bosättningsregeln. gäller härvidDetav

tidsramar för beräkning pensionsgnmdande inkomst församma som av
fr.o.m.tilläggspension, dvs. 16-årsåret 64-årsåret. Någont.0.m.

motsvarighet till ATP-systemets regel beräkning pensionsgnmdandeom av
inkomst för 65-årsåret beträffande vissa åldersgrupper försäkrade 15 kap.

finns2 § dock inte.
Nuvarande 6 § har med vissa språkliga förändringar flyttats till att

utgöra 18

7 §

Paragrafen innehåller bestämmelser tillgodoräknande bosättningstidom av
vid beräkning folkpension med tillämpning bosättningsregeln. Iav av
avsnitt har6.3 vi utvecklat innebörden förslagvåra härom. Utgångs-av
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inombosättningsbegreppetdet nuvarandeñr bestämmelsen ärpunkten
deni första stycketinnebär,socialförsäkringen. Det att soma,som anges

varittid varunder hanbosatt här. Denfolkbokförd i Sverige ocksåär anses
bosättningstid. Tidenalltsåtillgodoräknasfolkbokförd här i landet som

Sverige ellerfolkbokförd inflyttad tillblirfrån det hanräknas att som
folkbokförd före det årethan blivitfyllde 16 årfr.o.m. det då hanår om

landetutflyttad frånfrån folkbokföringenavregistrerastill dess hanatt som
folkbokfördkvarstårfyller handet då han 64 åreller årt.o.m. somom
förfluten tidfolkbokföring förTid för resp.i landet därefter.här även

tiden till-medföra få denskall i princip rättkyrkobokföring här alltså att
paragrafen.behandlade Dettabosättningstid enligt dengodoräknad nusom

arbete ellerutomlands förtillfälligtvis vistasbetyder den semester,att som
folkbokförd i Sverige skallskall kvarståskälannat sommen somav

i utlandet.för sådant uppehållockså avseende tidgottskrivas bosättningstid
föreskrifter i folkbok-enligttill utlandet skallflyttaDen attsom avser

frånveckaanmälan inomanmäla detta. görsföringslagen Om en
utflyttningsdagen. Kommeravregistreringen frånutflyttningen gäller
folkbokföringen fr.o.m. denavregistreringen frångälleranmälan in senare

frånflyttarundvikadå anmälan kom in. Fördag att att personer som
därigenom tillgodoräknasfolkbokförda här ochSverige kvarstår som

flytt-underlåtit anmälangrund de görabosättningstid på att att omav
inte skallefter utflyttningenstycket tidföreskrivs i förstaningen, atta

folkbokföringslagensenligtbosåttningstid detillgodoräknas dem som om
jfr avsnittSverige 6.3.utflyttade frånskall avregistrerasregler som

till utlandetutsändapril 1985 denden ansågsFöre l av ensom var
inte bosattarbetsgivarens räkningarbetsgivare för arbete förstatlig som

haninnebarSocialförsäkringens bosättningsbegrepp. DetSverige enligti att
emellertid tillsammanssådanförsäkrad enligt AFL. Eninte person varvar

utlandstjänst-kyrkobokförd i Sverige underfamiljmed sin medföljande
folkbokföringenförevarande punkt tillanknytningen igöringen. Genom

statligt utsända och derastillgodoräknaskyrkobokföringeneller tidigare
april 1985.före denbosättningstid även lfamiljemedlemmar

utländskstycket bbestämmelsen i första ärBakgrunden till att en
skyldig ha1989529utlänningslagen ärenligtmedborgare, attsom

i landetblir folkbokförd häri Sverige, inteuppehållstillstånd för vistelse
bestämmelsenden aktuellasådant tillstånd. Medhan har erhållitinnan nu
för bosättninguppehållstillståndhan ansökttiden från detfår även att om

i landet tillgodoräknasblivit folkbokförd härtill dess hani Sverige att som
har beviljatsförutsättning hangäller underbosättningstid. Detta att senare

avsnitt har vifolkbokförd här. 6.3.3blivit Iuppehållstillstånd och
motiven för detta förslag.utvecklat

arbetsgivarevissa privatsikte påBestämmelsen i första stycket tar avc
biståndsarbetare, tillochbl.a. missionärerutsända som,persongrupper,

i allmänhet, inte kvarstårarbetstagarefrån statligt utsändaskillnad som
tid före år 1993utsändningstiden. Denfolkbokförda Sverige under som

tillgodoräknasbestämmelsenmed den angivnaarbetat utomlands fårde
bestämmelsenmotiven förSverige.bosättningstid i De närmaredem som

avgränsningen denfrågaredovisats i avsnitt 6.3.3. Ihar av gruppom
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sålunda skall kunna tillgodoräknas bosättningstid med stödpersoner som
särregeln skall denna ske på isätt lagen 1947529av samma som om

allmänna barnbidrag. Närmare vad det innebär har i avsnitt 6.3.3.angetts
En skillnad i förhållande till rätten till barnbidrag dock denär att nu
berörda bestämmelsen skall gälla enbart svenska medborgare. Enligt
bestämmelsen i fjärde stycket i paragrafen skall få tillgodoräknarätten att
tiden i utlandet bosättningstid förgälla även den utsändes medföljandesom
make eller därmed likställd minderåriga bam.samt

Genom bestämmelsen i punkten d möjlighet förges en en person, som
tillgodoräknats ATP-poäng för tid under vilken han inte har varit bosatt i
Sverige och varken med stöd bosättningsregeln eller den ATP-som av
anknutna intjänanderegeln berättigadär till oreducerad pension, vidatten
tillämpning bosättningsregeln tillgodoräknas den tid han varit för-av
värvsverksam och sålunda grundat tillrätt ATP bosattutan attsom vara
i Sverige. Denna bestämmelse har betydelse för bl.a. missionärer och
biståndsarbetare, under utlandstjänstgöringen inte folkbokfördaär isom
Sverige, är anställda svenska trossamfund eller svenskamen som av
biståndsorganisationer och därigenom kan intjäna pensionsrätt inom ATP.
Den kan även tillämpas i fråga svenska medborgare sysselsättsom som
utomlands arbetsgivare bosatt iär Sverige eller utomlandsav en som
bosatta svenska eller utländska sjömän är anställda på svenskasom
handelsfartyg. Ytterligare tänkbar situation där bestämmelsen kan haen
betydelse de fallär då s.k. ATP-förbindelse föreligger. I avsnitt 6.3.3en
har vi redovisat våra motiv för regeln.

Pensionspoäng tillgodoräknas försäkrad för varje för vilketåren
pensionsgrundande inkomst fastställts för honom. Vid tillämpning förstaav
stycket d skall emellertid tillgodoräknas inte hela det kalenderår för vilket
ATP-poäng tillgodoförts endast den tid under vilken det förvärvs-utan
arbete grundat till tilläggspensionrätt pågått. I fall skulle vidannatsom

inflyttning till eller utflyttning från Sveriget.ex. under kalenderår helaett
det året tillgodoräknas bosättningstid den berättigade inte varittrots attsom
folkbokförd i Sverige hela året.

De konventioner socialförsäkringsområdetpå Sverige ingått medsom
rad andra länder innehåller regler försäkringstillhörighet, bl.a.en om som

innebär utsträckt tillämpning AFLs regler olika personkatego-attav genom
rier inte folkbokfördaiär Sverige ändå omfattas svensk socialför-som av
ákring. Motsvarande gäller enligt EGs förordning 140871, eftersom den
grundar försäkringstillhörigheten inte bosättningpå på förvärvsverk-utan
samhet. Detta gäller enligt de flesta konventioner liksom enligt EG-
förordningen i fråga gränsarbetare och säsongsarbetare, vilka i regelom
omfattas försäkringen i arbetslandet oberoende de är bosatta iatt ettav av

Ävenland. utsåndningsreglerna i konventionemaannat och i EG-för-
ordningen kan innebära utvidgning försäkringstillhörigheten ien av
förhållande till enbart AFLs regler. tillämpningGenom EG-för-av
ordningen kommer, i kommentaren till 5 kap. också3angettssom
familjemedlemmar till är anställda vid andra EES-länderspersoner som
ambassader och konsulat i Sverige och förvärvsarbetar här i landet attsom
omfattas svensk socialförsäkringslagstiftning, inte folk-de ärtrots attav
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sådanföreskrivs i punktendessa situationerhär i landet. Förbokförda atte
EG-förordningenskonvention ellertill följdtid, då av enpersonen
pensionsförmåner,lagstiftningvarit omfattad svensktillämpning har omav

bosättningstid.tillgodoräknasskall som
anställdgällerEG-förordningen 140871huvudregel enligtSom att en

hananställd, ärdet land där han ävenlagstiftningen i äromfattas omav
för-upphörtland. frågabosatt i I attett annat varasomom personer

omfattasfast de skallEG-domstolen slagitharvärvsverksamma att av
hurförvärvsverksamma,de varitlagstiftningen i det land där oavsettsenast

Holder-fallet.förvärvsarbetet Tenförflutit sedan detlång tid senastesom
bestämmelseavgörande haranledning detta år 1991Med omen nyav

Enligt dennaEG-förordningen.för dessa fall införts itillämplig lagstiftning
medlemsstatlagstiftningen iñr vilkenbestämmelse gäller att enen person,

blir tillämpliglagstiftningmedlemsstatsupphör gälla utan attatt en arman
tillämplig lagstiftning,bestämmelserförordningensför honom enligt om
i vilken han är bosatt.i den medlemsstatomfattas lagstiftningenskall av

fallgäller i detinte den ävenbestämmelsenI att en personomanges
eller iblivit arbetsoförmögengrund hanarbetaupphört på annatattatt av

socialförsäkrings-formtill uppbära någonfall från arbeteövergått att av
den blir heltEG-ñrordningens reglertolkning ärförmån. En att somav

förtidspensionberättigad till ävenoch till följd däravarbetsoförmögen
i vilken hani den medlemsstatomfattas lagstiftningenfortsättningsvis av

han äri vilken medlemsstatförvärvsverksam, oberoendevaritsenast av
bosatt.

förtidspensionuppbär helinnebärsådan tolkningEn att person somen
förvärvsverksam i detvaritEES-land Sverige ochfrån änett annat som

lagstift-alltjämt omfattasförtidspensioneradestill dess hanlandet att av
Sverige. till-han bosatt i Hanandra landet ärningen i det även om

hanbosättningstid i Sverige ärfall integodoräknas i sådant trots att
folkbokförd här.

iförtidspension finns regler §med svensk llfrågaI sompersonerom
Sverige och uppburit svenskbott iför tid varunder deblir betydelseav om

bosâttningstid.tillgodoräknaspension skall kunna som
bestämmelse i deni detta sammanhang är ävenintresseAv nyaen

iartikel första stycketsocial trygghet.konventionen I 11nordiska om
land berättigadi nordiskt ärföreskrivs medborgarekonventionen ettatt en

intjänat tillland han rättnordiskt närgrundpension fråntill annatett
bosättning i landet.minstgrundval årspension från detta land på treav

erhållit pensionharperioder under vilka någonstycket skallEnligt andra
bosättnings-avgörandemedräknas vidEES-land intefrån ett annat av om

förslaget tilltilluppfyllt. I kommentarenenligt första stycket ärkravet ny
gällerbestämmelse,beträffande nämndakonventionnordisk somanges

EG-förordningenomfattasintei frågaendast avom personer som
EES-pension frånhar tillden redan övergått140871, annatettatt som

utanför Norden,EES-landnordiskt land ellerantingenland, ettett annat
grundpension frånnordisktillskall kunna erhålla rättinte därefter en
kan förutsättasi artikel Detenligt första stycket ll.bosättningslandet att

anslutningklargöras iregler kommerinnebörden dessaden nämiare attav
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till arbete kommer bedrivas den nordiska arbetsgrupp skallattsom av som
arbeta med frågor tillämpningenrör konventionen.som av

frågaI de ha varit folkbokförda i Sverigeutan attom personer som - -
omfattats svensk socialförsäkring till följd socialförsäkringskon-av av en
vention gäller sådan tid tillgodoräknas bosättningstid denävenatt som om
hänför sig till tiden före ikraftträdandet förslag.våraav

När det gäller familjemedlemmar till utsända privat arbetsgivareav
innehåller ñrslagvåra med undantag för familjemedlemmar till bl.a.-
missionärer biståndsarbetareoch inga särregler. I den familjemed-mån-
lemmarna omfattats eller omfattas utsändningsregler i konventionerav
kommer dessa regler betydelse för tillgodoräknandetatt vara av av
bosättningstid för folkpension försåväl förfluten tid för framtiden.som
Beträffande EES-statema gäller detta bara föreår år 1993, eftersom EGs
förordning 140871 försäkringstillhörighetenavgör därefter.

Socialñrsåkringskonventionema kan innebäraäven till-AFLsatt
lämpningsområde är inskränkt på så sätt inte försäkradatt en person anses
enligt AFL han varit eller bosatt härär i landet. Vidare gällertrots att
enligt EG-förordningen 140871 anställda och egenföretagare i principatt
skall omfattas lagstiftningeni endast medlemsland, nämligen i detettav
land där de förvårvsverksamma.är Bestämmelsen i andra stycket i
paragrafen förhindra sådan tid då enligtatt attavser en person en
konvention eller enligt EG-förordningen omfattats landsett annatav
lagstiftning pensionsförrnåner även tillgodoräknas bosättningstidom som
i Sverige vid tillämpning bosättningsregeln. Detta gäller beträffandeav
konventionernas regler försäkringstillhörighet för tid föreäven den lom
januari 1993, då de reglerna skall träda i kraft.nya

betydelse vidAv tillämpning första stycket och andra blirstycketav e
också artikel i24 den nordiska konventionen social trygghet.nya om
Enligt denna skall också tid före den januari1 1993, varunder en person
intjänat rätt till tilläggspensioni nordiskt land samtidigt varit bosattett men
i nordiskt land, inte tillgodoräknas för rätt till grundpension frånett annat
bosättningslandet. Detta innebär s.k. gränsarbetare exempelvisatt, om en
bott i Sverige arbetat i Norge, han för sådan tid inte tillgodoräknasmen
bosättningstid enligt 5 kap. 7 Detta gäller således också för tiden före
den regelns ikraftträdande.

Sista meningen i andra stycket för närvarande sikte enbart på arbets-tar
är arvodesanställda förSIDA arbete itagare land ochett annatsom av

deras medföljande familjemedlemmar. De kvarstår folkbokförda isom
Sverige under utsändningstiden. Eftersom de emellertid för-genom
ordningen 1985 273 undantag från svensk socialförsäkringslagstiftningom
vid arbete utomlands har undantagits från regeln i AFL statligtattom
utsända skall bosatta i Sverige under utsändningstiden, skall de inteanses
heller tillgodoräknas bosättningstid för folkpension avseende denna tid.

Tredje stycket innebär även tid då varitnågon kyrkobokförd enligtatt
äldre författningar härom tillgodoräknas bosättningstid.som
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8§

tillgodoräknandevidsärregler för flyktingarParagrafen innehåller av
bosättningstid i Sverigefaktiskbosättningstid. innebär utöverDen att -

bosåttnings-fall framtidaförekommandereglerna i och ienligt 7 § antagen
bosättningstiden i flyktingenseller viss deltid enligt hela§11 av-

likställas med bosätt-reglerna i 5 kap.tillämpninghemland kan vid av
bosåttningstid ikravet på årsSverige. betyderningstid i Det tret.ex. att

elleruppfyllt tvåfolkpension kanför tillSverige rätt att etttrots avvara
vid tillämpningengäller bl.a.hemlandet.bosättningsår i Detsammaäråren

Sverige.bosättningstidii hemlandet skalldär år11-14 §§, anses somav
räknaskommerbosättningstiden i hemlandetDen del att somsomav

sidan den tidmellanförhållandet åsvensk bosättningstid bestäms enaav
förstahan korn hit gångeni Sverige från detflyktingen varit bosatt att som

den totalaandra sidanpensionsfallet inträffar och åflykting och tills
iflyktingen varit bosatthändelser.mellan dessa Omtidsrymden två t.ex.

tredjedelarfårangivna tiden, tvåtredjedelar denSverige två avav
hemlandet tillgodoräknas.bosättningstiden i

Sverige innebär i dettabosatt iflyktingen skallKravet på att vara
paragrafentillämpningmedtillsammanhang rätt exportatt avav en

föreligga.beräknad pension inte kommer att
hemland ochpension från sittberättigad tilldet fall flyktingen ärFör att

stycketföreskrivs i andrautbetald i Sverige,få denna pensionhar rätt att
skallgrundas intepension från hemlandettid vilken dennaden påatt

bosättningstidi Sverige.medräknas som
flyktingensituationenstycket sikte denSista meningen i andra på atttar
innan hani land hemlandetviss tid i flyktingläger änhar vistats ett annat

Även bosättningstid.svensktid likställs medhit till Sverige. sådankom
tillämpligheteni tredje stycketbestämmelsen avgränsasGenom av

flykting-omfattatsomfattas eller harsärreglema till avsompersoner
konventionen. Motsvarandeparagrafen nämndadefinitionen i den i

kravet påutlärmingslagen 1989529.definition finns i kap. 2 § Av3 att
hanSverige därförbeviljats uppehållstillstånd iflyktingen skall ha att

första asylland. DenSverige skallflykting följer attansetts somvarasom
utnyttjat sig denTyskland och sedanmottagits flykting i t.ex. avsomsom

i Sverigesig och arbetaför bosättafria rörligheten attgenompersoner
tillgodoräk-enligt paragrafen vad gällerinte särbehandlasskall således

uppehållstillståndi Sverigebosättningstid. beviljatsnande Den somav som
paragrafen hantill pension med stöd ävenflykting har däremot rätt av om

därförflykting,längrepensionsbeviljandet inte ärvid t.ex.att somanse
han blivit svensk medborgare.att

gällerbestämmelserna i paragrafen ävenstycket framgårfjärdeAv att
konventiondefinieras istatslös FNsstatslös.flykting år Begreppetsomen

rättsliga ställning.statslösa1954den september28 personersom
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9§

Iförsta stycket de olika tidsperioder enligt de föregåendetvåattanges som
paragrafema tillgodoräknats den pensionsberättigade bosättningstidsom
skall läggas vid beräkning folkpension. frågaI efter-samman av om
levandepension det iär stället den avlidnes bosättningstider läggssom
samman.

Enligt andra stycket krävs sammanlagt 40 bosättningstidårs för rätt till
Äroavkortad folkpension. den sammanlagda bosättningstiden kortare,

reduceras folkpensionen i motsvarande mån.
tredjeAv stycket följer den sammanlagda bosättningstidenatt ärom

kortare än tolv månader beaktas den inte.

10§

förstaI stycket huvudregeln för beräkning ålderspension, medananges av
bestämmelserna i andra och tredje styckena vissa speciella situatio-avser

Andra stycket därvid sikte denpå uppburit hel förtidspensiontarner. som
och syftar till den utgående pensionen inte skall minskasatt därför denatt
ersätts ålderspension. Bestämmelsen gäller endast den uppburit helav som
förtidspension. I tredje stycket motsvarande regel för denges en som
uppburit hel särskild efterlevandepension. Pâ skallsätt behandlassamma
övergångsvis utgiven änkepension se övergångsbestämmelsema punkt 9.
I avsnitt 6.2.1 har vi utvecklat motiven för de föreslagna reglerna.

11§

Paragrafen innehåller bestämmelser beräkning förtidspension påom av
grundval bosättningstid. Därvid beaktas den faktiska bosättningstidenav
beräknad enligt 7 och 8 §§ föreåret pensionsfallet och viss delt.o.m. en

eller hela tiden efter pensionsfallet. Som framgår bestämmelsenav av
krävs ingen aktuell anknytning till Sverige vid pensionsfallet för sådanatt

Övervägandenaframtida bosättningstid skall tillgodoräknas.antagen i dessa
avseenden har redovisats i avsnitt 6.2.1.

Vid tillämpning paragrafen blir föråret pensionsfallet betydelse,av av
på sätt vid beräkning förtidspension från ATP. Härvid börsamma som av
för folkpensioneringens del tillämpas bedömningsgrunder påsamma som
ATP-området. I propositionen 196290 med förslag till lag allmänom
försäkring s. 361 har riktlinjer för bedömningen närangetts ettm.m. av
pensionsfall skall ha inträffat. Dessa bör alltså få motsvarandeanses
tillämpning i fråga beräkningen framtida bosättningstid inomom av
folkpensioneringen.

Vid beräkningen bosättningstid enligt paragrafen skall sådan tidav
avrundas till närmast lägre antal hela månader. avsnittI 6.2.1 har vi
redovisat motivet för det förslaget.

Tredje stycket den situationen den pensionsberättigades arbets-attavser
förmåga blir ytterligare nedsatt så ändring den kvotdel varmedatt en av
förtidspension skall ske. Dessa fall behandlas pensions-utges ett nyttsom
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Motsvarande gällerberäkning bosättningstid skallfall, och göras.ny aven
det såledesarbetsfömiågan. sådant fallinte vid förbättring I ett ansesav

vilandegäller vid s.k.fråga pensionsfall. Detsammavara om samma
förtidspension avsnitt 6.2.1.se

12§

förtidspension i den situationenParagrafen reglerar beräkning attav
pensionsberättigade fyller 16pensionsfallet har inträffat före det år då den

ochhärvid för sidan svenska medborgare åOlika regler gäller åår. ena
vi utvecklatavsnitt 6.2.1 harandra sidan utländska medborgare. I

ligger bakom förslagen.innebörden reglerna och de överväganden somav
hanansöker förtidspension närFör svensk medborgare omen som

alltid blir berättigad till oavkortadfyller innebär reglerna han16 år att en
utländsk medborgare underñrtidspension. Motsvarande gäller för en

femi Sverige sedan minst Görsförutsättning han då är bosatt år.att
reduceras medansökan pension kommer pensionen kunnaattom senare,

arbetsförhållanden efterhänsyn till den berättigades bosättnings- eller
tillfyllda Vid tillämpning dessa regler hänsyn enbart16 år. tasav

bosättningstid enligt ochbosättning utanför Sverige eller tid då 7annan
pensionen börjarinte tillgodoräknats före det8 §§ att utges.

13§

förtidspension pensions-situationen vidparagraf behandlar denDenna att
Pensionsfalletfyllerfallet berättigade 16 år.inträffat under det då denår
Bestämmelsen16-årsdagen.kan alltså såväl före efterha inträffat som

förtidspension,förutsätter, bestämmelsernatill skillnad från de övriga om
Med hänsyn tillviss dag.pensionsfallet kan bestämmas till attatt en

tordeinträffar i oftagrunden till pensionsfall så årett vara ensom unga
svårigheter fastställaolyckshändelse liknande torde egentligaeller några att

praktiskavid dentidpunkten för pensionsfallet i regel inte uppkomma
blir det antingentillämpningen. Konsekvensen bestämmelsen utgesattav

förtidspension alls.oavkortad förtidspension eller också ingenen

14§

Paragrafen bestämmelser beräkning efterlevandepension.innehåller om av
förslag vi redovisat i avsnittDen grundas överväganden och 6.2.1.på som

bosättningstid kan tillgodoräknasAvgörande vid tillämpningen denär som
den avlidne. innebär den avlidne inte tillgodoräknatsDet någonatt, om

berättigad till efter-bosättningstid i Sverige, den efterlevande inte är
vidlevandepension enligt bosättningsregeln. motsvarande sättPå som

framtida bosättningstid tillgodoräknas.förtidspension skall även antagen
fråga efterlevandepension till barn avlidne förälder omfattatsI ettom vars

EES-länder innehåller EG-förordningen 140871lagstiftningen i fleraav
från i paragrafen,bestämmelser innebär betydande avvikelser reglernasom
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bl.a. i det avseendet någon prorata-beräkning pensionenatt från Sverigeav
inte skall jfrgöras avsnitt 6.2.1 och 6.6.

Bestämmelsen i andra stycket innebär motsvarighet till bestämmel-en
i 10 andra§ och tredje styckena och syftar till pensionen inteserna att

skall grundas på kortare bosättningstid än tidigare när omräkning skeren
vid övergång från form folkpension tillen av en arman.

15§

Paragrafen gäller sådan handikappersättning utgår tillägg tillsom som
folkpension i form ålders-, förtids- eller efterlevandepension. Iav
paragrafen ñreskrivs, i enlighet med övervägandena i avsnitt 6.2.3, att
sådan handikappersättning skall med antal fyrtiondelarutges eller,samma

huvudförmånen beräknats med tillämpning 30-årsregeln, trettionde-om av
lar den förmån till vilken handikappersättningen utgör tillägg. Omsom
huvudförmånen således på grundval bosättningsregeln med 2540utgesav

oavkortad pension, skall handikappersättningen utgöra motsvarandeav en
kvotdel oavkortad handikappersättning.av en

16§

Denna bestämmelse, grundar sig på överväganden i avsnitt 6.2.1,som
innehåller garantiregel innebär det sammanlagda folkpensions-atten som
beloppet för två makar aldrig kan bli lägre än det belopp skulle hasom
tillkommit makarna den andre inte hade varit pensionsberättigad.en av om
Bestämmelsen gäller både för det fall båda makarna har folkpensionatt
med tillämpning 30-årsregeln och det fall båda uppbär folkpensionattav
enligt 40-årsregeln. Den tillämpligär också i den situationen denatt ena
makens pension har beräknats enligt 30-årsregeln och den andras enligt 40-
årsregeln. Bakgrunden till bestämmelsen är reglerna i 6 kap. 2 § och 7
kap. 4 § folkpension i form ålders-att och förtidspension för ochav var

två gifta pensionstagare och därmed jämställda lägreären av än
pensionen för pensionstagare.en ensam

l7§

I paragrafen bestämmelse i vilken ordning olika regelsystem vidges en om
beräkning pension skall tillämpas. Den innebär först beräknasav att
pensionen enligt reglerna i 6-9 kap. och 17 kap. 2§ densom om
berättigade hade tillgodoräknats 40 bosättningsår eller 30 förvärvsår.
Därefter sker reducering pensionen på grund bristande bosätt-en av av
ningstid eller förvärvstid.

18§

Paragrafen har sin motsvarighet i nuvarande 6 § och har behandlats i den
allmänna motiveringen.
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tillhänvisningmedpunkt harparagrafens förstai ersattsHänvisningen
tillämpamöjligtdetinnebär äroch attkapitleti femte attreglerna

bosättningsregelnenligtberäknad bådepensioni frågadispensreglema om
intjänanderegeln.ATP-anknutnaenligt denoch

kungörelsenutfärdatsparagrafen harbemyndigandet istödMed av
fall.i vissarikettill pensionföreskrifter rörande rättmed utom1962516

motsvarandeändrasbör påkungörelsenipunkteni förstaHånvisningama
i 18sätt som

ingeninnebärtill 18 §nuvarande 6 §frånflyttatsparagrafenAtt
deikraftträdandetvidfolkpensionavseende påmedförändring nyaavsom

dispensregeln.stödmedbosattautomlandstillutbetalasreglerna av
iföreliggerutomlandsutbetaldoavkortad pensionfårättFortsatt att en

fall.sådana

kap.8
9 §

förmånervissa andramedsamordningbestämmelserparagrafenI omges
berättigadkanefterlevandepensionsärskildefterlevande med varaensom

inteefterlevandepensionsärskildinnebärreglernanuvarandetill. attDe
berättigar denarbetsförmågannedsättningdenföralls somutges av

frånegenlivräntasjukpenning ellereller tillförtidspensionefterlevande till
i bl.a.dessutomfinnssamordningReglerarbetsskadeförsäkringen. om

sätt,konstruerad påemellertid annatbestämmelse är ettsistnämnda12
för kronaavräknas kronaefterlevandepension motsärskildmedför attsom

gjortsändringbestämmelsen. Denisociala förmånerde somangessom
heltförmånuppräknasinte längreförtidspensioni § är9 somatt ensom

i §i stället 12Förtidspensionefterlevandepension. upptassärskildutesluter
efterlevandepension påsärskildminskningmedförakommeroch att av

förtidspensioninnebärförmåner. Dettauppräknadedär attsättsamma som
efterlevandepen-särskildbeviljahinderutgörainte kommer attmotatt ett

enligtförtidspensionavräknaspension kommersådan motsion attutan att
avsnitt 6.2.1.iändring har viMotiven för denna angettreglerna i 12

efterlevandepen-särskildstycket kommeri fjärdebestämmelsenGenom
lagstift-utländskenligtmed förmånersamordnas ävension utgesatt som

Även skerSamordningi avsnitt 6.2.1.motiveratsändring hardennaning.
till följdvilket fårfaktisktförmåner attenbart medfalli detta utges,som

hanutländsk förmånlågfrån begärakan avståefterlevande att somenen
efterlevandepensionsvensk särskilderhållaställettill och iberättigadär

folkpensioneringen.från

12§

Ändringen under 9kommenteratsstycke harparagrafens förstai
efterlevandepen-särskildmedstycket hängerandraDet attsammannya

antalvisstmedfall kan kommadelframöver i ettsion att utgesen
följdtilloavkortad pensiontrettiondelarfyrtiondelar eller avav en
särskildmedförBestämmelsenförvärvstid.bosättnings- eller attbristande
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efterlevandepension reducerats på grund härav inte avräknas helamotsom
beloppet förmånema enligt första stycket så andel ettutan mot storav
visst fyrtiondelarantal eller trettiondelar dessa denmotsvararav som
andel varmed den särskilda efterlevandepensionen utges.

Bestämmelsen i tredje stycket Gärde9 § stycket och harmotsvarar
kommenterats under den paragrafen.

kap.14
7 §

Tillägget i paragrafen innebär samordningen mellan tilläggspension iatt
form särskild efterlevandepension och vissa andra ersättningar skall skeav
på sätt föreskrivs för folkpensioneringens del i 8 kap. 12samma som

kap.16
1 §

I fortsättningen kommer ålderspension till hos försäkringskassanen
inskriven pensionsberättigad inte alltid kunna beviljas ansökanatt utan av
honom. kommerDet dock även framöver finnas vissa typsituationer däratt
försäkringskassan på förhand kan den pensionsberättigade har rått tillattse
oreducerad ålderspension, därför han tillgodoräknats ATP-poängt.ex. att
för 30 år. Genom tillägget i första stycket regeringen eller, efterges
bemyndigande, riksförsäkringsverket möjlighet i förordning elleratt en
föreskrifter vissa sådana typsituationer i vilka ålderspension kanange

Ändringenbeviljas ansökan. grundarutan sig ipå överväganden avsnitt
7.2.

kap.20
15 §a

Paragrafen innehåller hänvisning till den lag förordninggör EGsen som
140871 med däri gjorda anpassningar tillämpligi Sverige. lagenGenom
kommer reglerna i AFL utsträckas till gällaatt att personer som armars
inte skulle omfattas den svenska lagstiftningen, i frågat.ex.av om

arbetar i Sverige inte bosattaår här i landet. Påpersoner som men som
motsvarande sätt kommer tillämpningen AFLs regler inskränkas såattav

är bosatta i Sverige detta inte skall omfattasatt trotspersoner som av
svensk lagstiftning pensionsförmåner, därför de arbetar it.ex. att ettom

land än Sverige och därigenom tillhör det andra lagstiftning.landetsannat
Bestämmelsen i andra punkten innebär där haratt en person som avses

tillrätt pensionsförmåner den försäkrad enligt AFL.ärsamma som som
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Övergångsbestämmelserna

Punk 1

tidpunkt,kraft vid ochföreslås träda iSamtliga lagändringar sammaen
nämligen den januari 1993.1

och förslag tillövervägandenredovisatavsnitt 6.5.2 har vi våraI
övergångsreglering.

Punk 2

gällafortfarande skall ibestämmelserfast äldredenna punkt slåsI att
ikraftträdandet.belöper tiden förefråga förmåner påsomom

Punk 3

vartill iikraftträdandet eller råttviddet gäller pensionerNär utgessom
grundasbeviljats påpension inteövrigt då föreligger ännut.ex. mensom

reglernapunkt deikraftträdandet föreskrivs i dennaansökan före att nya
kommer såledesreglernaskall gälla dessa förmåner. Deäven attnya

januarisig till tiden efter denpensioner hänför ltillämpas samtligapå som
bestämmelseräldreövergångsregler innebär1993. Några att omsom

Beträffande löpandeföreslås inte.pensionsförmåner alltjämt skall gälla
övergångsregler.punkt särskildapensioner dock i bl.a. 4ges

Punkt 4

pensionsförmånerbeträffandeEftersom skall gälla ocksåde reglernanya
till fyrtionde-dessa räknaslöpande vid ikraftträdandet måsteutges omsom

i fortsättningenmed oavkortat belopplar och då de tidigare utgått utges--
upptagits regler härom.stycket harmed 4040 avsnitt 6.5 I förstase .2.

ikraftträdandetålderspension vidgäller i frågaDessa även utgessomom
enbartvidare inteförtida Reglerna gällertill den gjort ett uttag.som

dåför de situationerikraftträdandetpensioner utbetalas vid ävenutansom
pensionansökanpensionsfallet inträffat före ikraftträdandethar ommen

eftertidenpensioner belöper påinte har hunnit beviljas.ännu De som
till 4040.ikraftträdandet skall således i de fallen räknas om

förslagenföre ikraftträdandetFör den fyllt 65 åratt men somavsom
ikraftträdandetefterålderspension till någon gångskjutit uttagetupp av

uppskjutnagrund detinte skall i situation påkomma sämre uttagetaven
skall grundasålderspensionen påföreskrivs den beviljadeävenatt senare

övergångsregelnföljerbosättningstid Detta40 år. angettsattaven om
ålderspensionstycket, dvs.ålderspension enligt kap. första6 1 §avse

ålder.vartill tillkommer från 65rätt någon års
pensionerinteomräkning till 4040 skall görasNågon motsvarande av

bestämmelsermotsvarandeellerenligt reglerna i nuvarande 5 kap. 2 §som
grundmed reducerat belopp påi socialförsäkringskonventioner utges av

sådanerforderligatill 30. Enantalet med ATP-poäng inte uppgåråratt
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pension kommer efter ikraftträdandet de bestämmelserna utgåattav nya
med antal 30-delar tidigare.samma som

Enligt bestämmelsen i andra stycket skall omräkning ske också av
änkepension med stöd övergångsreglema till efterlevande-utgessom av
pensionsreformen.

Bestämmelsen i tredje stycket sikte den situationenpå förtids-tar att
pension har börjat före ikraftträdandet förslagen ellerutges attav
pensionsfallet har inträffat före nämnda tidpunkt pension ännu intemen
beviljats och förtidspensionen efter ikraftträdandet höjs grundatt på attav
arbetsförmågan blivit ytterligare nedsatt. dennaI situation skall, till
skillnad vad gäller enligt huvudreglema, någon beräkningmot som ny av
bosättningstid inte detgöras, är förmånligare for pensionstagaren, utanom
förtidspensionen skall även fortsättningsvis grundad påanses samma
bosâttningstid tidigare.som

Punkt 5

Denna övergångsregel sikte på pensionsfall inträffar eftertar som
ikraftträdandet de bestämmelserna och enbart beräkningav nya avser av
folkpension form ålderspension med tillämpning bosättningsregeln.av av
En ytterligare begränsning denär gäller endast dem 57 ellerär åratt som
äldre vid ikraftträdandet förslagen. framgårSom bestämmelsenav av
behöver den uppställda kvalifikationstiden tio bosättning femårs årvarav
omedelbart före pensionens beviljande inte uppfylld vid ikraftträ-vara
dandet de bestämmelserna eller vid fyllda 65 år den försäkradeutanav nya
kan även därefter kvalificera sig för regelns tillämpning attgenom vara
fortsatt bosatt i Sverige. Avgörande för regelns tillämpning bosättnings-år
tiden vid tidpunkten för pensionsansökan. Regeln innebär bosättningstidatt
i utlandet tillgodoräknas bosättningstidi Sverige. Undantag dockgörssom
för bosättningstid i sådana länder grundar pensionsrätten bosätt-som
ning, de övriga nordiska länderna, under förutsättning pensionent.ex. att
från de länderna exportabelär till Sverige. Bosättningstid i länder där
pensionsråtten intjänas förvärvsarbete eller grundas på avgiftsbe-genom
talning får således tillgodoräknas bosättningstid i Sverige, övrigasom om
förutsättningar uppfyllda.år

Punkt 6

följd de skall tillämpas i fråga pensionerSom reglernaatten av nya om
beviljas efter under denna punktikraftträdandet ävenattsom anges

bosättningsperioder förvärvsverksamhet ligger i tidenoch perioder somav
före den januari får avsnitt har vi nämnare1 1993 medräknas. I bl.a. 6.3.3
utvecklat innebörden personkategoder.detta förslag i fråga olikaav om

Punkt 7

Denna övergångsregel innebär även änkepension kommeratt attsom
beviljas framöver med stöd övergångsreglerna till efterlevandepensions-av
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denbosättningsregeln ellertillämpningmedberäknasskallreformen av
40-delar.i ellerintjänanderegeln, dvs. 30-ATP-anknutna

Punkt 8

födda årkvinnor ärsikte påpunktunder dennaBestämmelsen tar som
änkepensionformtilläggspensioniuppbärtidigare ocheller1944 avsom

efterlevandepensioneringensreformen påföregälldereglerenligt de som
istycket AFLtredjeS kap. 2 §bestämmelseområde. Denna motsvarar

januari 1990,denefterlevandepensionsreformen lfram tilllydelsedess
1988881till lagenövergångsbestämmelsemaenligtregelvilken om

gälla ifortfarande skallförsäkringallmän1962381ändring i lagen om
äldreregler. Dennaenligt äldreänkepensionuppbärkvinnorfråga somom

tillenbart rättenAFL avsågstyckettredjei 5 kap. 2§bestämmelse
denutomlands, medanbosättningvidmedborgareför svenskafolkpension

tillämpningsområde.generelltövergångsregeln harhär ettupptagna mer
födda årkvinnnor, ärövergångsbestämmelsenGenom garanteras som

änkepension,formtilläggspension ierhållerochtidigareeller1944 avsom
änkepensionenlikhet medifolkpensioneringenfrånålderspension somen

ochfaktiskamakensavlidnegrundas denpåtilläggspensioneringenfrån
ellerhar poängårintekvinnanför falldetATP-år, att egnaantagna

från folk-ålderspensiontill störregrundar rättbosättningsår ensom
kvinnorbåde förbetydelseblirBestämmelsenpensioneringen. somav

blivitkvinnoroch förpensionsåldemallmännaföre denblivit änkor som
därefter.änkor

Punkt 9

Även föddakvinnor ärsikte påpunktunder dennabestämmelsen tar som
i formfolkpensionberäkninggällertidigare ocheller1944år avav

medberäknasålderspensionemellertidålderspension. Den somavser
uppburitkvinnanförutsättningbosättningsregeln. Undertillämpning attav

fyllthadehon intepension,till sådanskulle haftänkepension eller rätt om
tillför-övergångsreglema,nämndaenligt dedödsfallet,65 vidår ovan

beräknad påålderspension årbestämmelsensäkras hon somengenom
skulleelleruppburitänkepension hondenfyrtiondelarantal somsamma

varit berättigad till.
bottänka,regeln ärbehandladeden härkonsekvensEn att somenav

ha förvärvatlivet, kanyrkesaktiva delennordiskt land under deni annat av
bosättninggrundad påålderspensioni formgrundpensiontillrätt avegen

folkpensiontillhon fåSamtidigt kan rättlandet.förvärvsarbete i deteller
avlidne makensdengrundad påfrån Sverigeålderspensioni form av

tillhapunkt 8 rättmed stödkan honbosättningstid. På sätt avsamma
dengrundvalSverigeålderspension från påfolkpension i form avav

situation kanMotsvarandelandet.här imed ATP-poängavlidne makens år
efterlevandepen-särskilduppburit helfråga kvinnoriuppkomma somom

Itredje stycket.5 kap. 10 §bestämmelserna idetill följdsion, av nya
oavkortade ellerfåsamtidigt tvåänkan såledesslag kansituationer dettaav
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oreduceradenärmast ålderspensioner nordiska länder. Dettafrån ärtvå
enligt mening otillfredsställandevår de reglerkonsekvens hären av som
intagits under punkterna och överförsäkring8 9. Fall detta slag böravav
i möjligaste förhindras.mån Några bestämmelser till undvikande härav är
det dock svårt i den lagstiftningen.svenska I stället böratt uppta
problemet aktualiseras vid förhandlingar andra nordiskamed de länderna
och möjligt lösas regler i den nordiska konventionen socialom genom om
trygghet.

Punk 10

deAv nuvarande reglerna i 5 kap. följerAFL bamtillägg i principatt
endast vid bosättning i Sverige. En uttrycklig bestämmelse häromutges

behövs fortsättningsvis med hänsyn till ändring grundvill-görsatt en nu av
koren i 5 kap. Eftersom bamtillägg enbart utgår enligt övergångsregler,
har bestämmelsen bosättningskravet intagits övergångsregel tillom som en
ändringarna i AFL. har också föreskrivitsDär attden rätt svenskasom
medborgare har till barntillägg enligt kap. i5 2 § detta lagrumsexport av
lydelse vid skallutgången år 1989 kvar också fortsättningsvis.ståav
Detsamma kommer bli fallet för utländska medborgare erhålleratt som
bamtillägg utomlands eligt konventioner. dessa fallI skall någon om-
räkning alltså i princip inte ikraftträdandet.göras vid tillämpningGenom

EG-förordningen 140871 kommer dessa regler i viss utsträckning attav
modifieras och kommer i viss omfattning föreligga tillrättatt export av
bamtillägg inom EES-området vad följerutöver förslagvåra sesom av
under avsnitt 6.2.3.

8.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1979127 ändring i lagen 1962381om
allmän försäkringom

Ändringen innebär mindre inskränkning i övergångsreglema såvitten
gäller dem föddaär än år och uppbar folkpension1929som senare som

Övervägandenaden juli 1979. i1 detta har redovisatsavseende i avsnitt
6.5.2.

Genom ändringen kommer de äldre bestämmelserna enligtexporträttom
den s.k. 57-62-årsregeln gälla enbart dem den juli uppbar1 1979att som
folkpension formi ålderspension, förtidspension eller änkepension. Denav

då uppbar barnpension således inte åberoparätt äldre regler.attsom ges
Detsamma gäller beträffande hustrutillägg. krav för tillämpningEtt nytt av
de äldre reglerna är den berättigade skall uppbära folk-export attom
pension de formeri vidäven utgången år 1992.som anges av
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i lagenändringtill lag8.3 Förslaget om

pensionstillskott1969205 om

1§

kravbestämmelseandra stycke intagitsiparagrafen harI nyttett omen
innebär ingenpensionstillskott. Detför tillbosättning i Sverige råttpå

pensionstill-gäller. tilltill vad Rättändring i förhållande export avnusom
dock140871i EG-förordningenföljd reglernakommer tillskott attav

EES-området.inomfinnas till länder

2§

pensionstillskottetbstycket till den 2 §Hänvisningeni första attnya anger
fall skalli vissauppräknade folkpensionsförmánerparagrafentill i utges

andelmedgrund detreducerat belopp påmed att utges somsammaav
till bristandereducerad med hänsyndennahuvudförmänen och är

otillräckligt antal med ATP-poäng.bosättningstid eller år

2a§

förtidspension,pensionstillskott tillreglerparagrafen,I upptar gesomsom
bbestämmelsen i 2i till denhänvisning 2 §motsvarande nyasomen

2b§

skall medpensionstillskottparagrafen innebärBestämmelsen i utgesatt
huvudförmân tilltrettiondelar denfyrtiondelar ellerantal somsamma

skallmed 2540,ålderspensiontillägg. Omvilken det utgör utgest.ex.
pensions-2540 detâlderspensionenpensionstillskottet till utgöraäven av

imed tillämpning reglerna 2beräknatstillskott avsom

3§

beskrivits understycket harbestämmelserna i det andraInnebörden nyaav
avsnitt 6.2.3.

till fall då denvi inte tagit hänsynlagförslagen harutarbetandetVid av
och reglerna i 17yrkesskadelivräntasamtidigt kan ha tillberättigade rätt

Medförsäkring tillämpliga.allmän ärkap. lagen 19623812 § om
erforderliga.särskilda reglerslag kanavseende fall dettapå varaav
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8.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1990773 särskilt pensionstillägg tillom

folkpension för långvarig vård sjuktav

eller handikappat barn

1§

I paragrafen har intagits bestämmelse särskilt pensionstilläggatten om
skall enbart till svenska eller utländska medborgare,utges personer, som

bosatta i Sverige.är Detta innebär ingen ändring vad gäller enligtav som
de nuvarande reglerna. Till följd IEC-förordningen 140871 kommer rättav
till utbetalning särskilt pensionstillågg dock föreligga vidävenattav
bosättning i EES-land än Sverige.annat

5§

Det tredje stycket syftar de situationerpå då ålderspensionennya
reducerats till visst antal fyrtiondelar eller trettiondelar på grundett attav
bosättningstid tillgodoräknats för färre antal år än eller40 åren med ATP-

intepoäng tilluppgår 30. I dessa situationer skall det särskilda pensions-
tillägget sedan det beräknats med tillämpning bestämmelserna i förstaav
och andra stycket reduceras till antal fyrtiondelar eller trettiondelarsamma

ålderspensionen.som

8.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1962392 hustrutillägg och kommu-om

nalt bostadstillägg till folkpension

1§

I paragrafens första stycke har det tillägget gjorts föreskrivsdetatt att
hustrutillägg enbart vid bosättning i Sverige. Detta gällerutges även enligt
de nuvarande reglerna. Bestämmelserna i förordningEGs 140871 om

förmåner kommer emellertid gälla också hustrutillågget.export attav
Genom hänvisningen i andra stycket till bestämmelserna i tredje stycket

klargörs hustrutillägget kan reduceras även på grundatt attav mannens
ålders- eller förtidspension med avkortat belopp till följdutges attav
tillräckligt antal bosättningsár eller medår ATP-poäng inte tillgodoräknats
honom.

Det tredje stycket innehåller regeln hustrutillågget skallatt utgesnya
med andel âlders- eller förtidspension dennasamma s0n1 mannens om
utbetalas med avkortad andel till följd reglerna i 5 kap. AFL.av
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4§

Innebörden bestämmelsen i det tredje stycket har redovisats iav nya
avsnitt 6.2.3.

Övergångsregler

Punkt 3

De reglerna kvotdelsberâkning hustrutillägg i relation tillnya om av
ålders- eller förtidspension träder i kraft den januari1 1993.mannens

Övergångsbestämmelsenunder denna punkt innebär hustrutilläggatt som
löpande vid ikraftträdandet inte skall minskas grundpå deutges av nya
reglerna.
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Bilaga A

Förmåner inom den allmänna pensioneringen

Inledning

Den allmänna pensioneringen enligt lagen 1962381 allmän för-om
säkring omfattarAFL folkpension och tilläggspension ATP. Inom båda
dessa utgår pension i form ålderspension,systern förtidspension ochav
efterlevandepension barnpension, omställningspension, särskild efter-
levandepension och med stöd övergångsregler änkepension.av- -
Dessutom finns inom folkpensioneringen vissa särskilda förmåner
handikappersättning, Vårdbidrag och övergängsvis bamtillägg. I- -
särskilda lagar finns regler pensionstillskott, särskilt pensionstillägg tillom
folkpension för långvarig vård sjukt eller handikappat barn ochav
kommunalt bostadstillägg till folkpension liksom övergångsvis utgivet- -
hustrutillägg. Enligt lagen 1979 84 delpensionsförsäkring kan delpen-om
sion utgå till förvärvsarbetande ned sitt arbete inför över-trapparsom
gången till ålderspension.

Såväl folk- tilläggspensioneringen är obligatorisk och omfattar isom
princip hela befolkningen. Folkpension utgår oberoende tidigareav
avgiftsbetalning eller ñrvårvsverksamhet. Pensionen med enhetligautges
belopp anknytning till den försäkrades föregåendeutan inkomstförhållan-
den. tillRätten ATP är däremot knuten till den försäkrades tidigare
verksamhet. Tilläggspensionen relateras storleksmässigt till de arbetsin-
komster den försäkrade har haft under sin aktiva tid, och försom
oreducerad pension krävs sådana inkomster under visst minsta antal år.ett

I syfte de allmänna pensionsförmånemasatt storlek till penning-anpassa
värdesutvecklingen relateras dessa jämte flertalet de särskilda folkpen-av
sionsförmänema till det s.k. basbeloppet kap.1 6 § AFL. Basbeloppet,

fastställs regeringen för varje år, följer förändringar i prisläget påsom av
grundval konsumentprisindex. För år 1992 basbeloppetutgörav
33 700 kr.
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Folkpension

Pensionsberättigade

svensk medborgareprincip varjefolkpension tillkommer itillRätt ärsom
bosättnings-pensionen oberoendedetta fallbosatt I utgåri Sverige. av

försäkringstidens längd.eller
medborgare, har till till-utomlands svensk rättVid bosättning är som

förförhållande till det antal årberättigad till folkpension iläggspension,
harefterlevandepension, den avlidnefrågavilka han eller, ärnär om

beräkning. Harvid tilläggspensionenstillgodoräknats pensionspoäng
folkpension medför minst utgårtillgodoräknats 30 år,pensionspoäng
andel däravfall pensionen medbelopp. utgår såoavkortat I storannat som

för vilka pensionspoäng harmellan det antal årförhållandetmotsvarar
jämställs bl.a. före år 1960talet Med poängår årtillgodoräknats och 30.

för för-taxerad inkomst dentill statlig inkomstskattför vilket beräknats
5 kap. och 3 §§ AFL.eller uttagits sjömansskatt 2säkrade

huvudför-folkpensioneringensriket enbartVid bosättning utom utges
och efterlevandepensionålderspension, förtidspensionmåner samt som-

handikappersättning och bamtillägg. Däremotpensionentillägg till utges-
inte hellerVårdbidrag eller hustrutillägg ochpensionstillskott,inte

handikappersättning självständigellerkommunalt bostadstillägg som
förmån.

föddaeller tidigare eller ärfödda är 1929ärPersoner som senaresom
folkpension har möjlighetredan uppbarden juli 19791 attsommen

bosättning utanförfolkpension vidlagstiftning för tillåberopa äldre rätt
boddeutgick folkpension till denEnligt dessa äldre reglerSverige. som

mantalsskriven här i landet förförutsättning han varitutomlands under att
dessförinnan denför de femdet då han fyllde 62 och åren närmastår år

s.k. 57-62-årsregeln.
bosatteller statslös är i Sverige är påUtländsk medborgare som

svensk medborgaretilläggsfönnånervillkor och med somsammasamma
förutsättning han har varit bosattfolkpension underberättigad till att en

den försäkrade harSverige. ålderspension krävsviss minsta tid i För att
varitfem och efter fyllda 16 harSverige sedan minst år årvarit bosatt i

handikappet-Förtidspension ochminst tiobosatt här under sammanlagt år.
i Sverige sedandenne antingen är bosattsättning till utlänning,utgår om

kortare tid femi Sverige sedan än år,eller, han bosattminst fem år ärom
bosättningstiden.minst underarbetsför oavbrutet århar varit normalt ett

föräldernutländsk förälder ärför tillkommertill Vårdbidrag barnRätt om
efterlevandepension skall utgåi Sverige sedan minst år. Förbosatt ett att

omedel-antingen den avlidneefterlevande utlänning fordrastill attvuxen
efter-minst fem och denvarit bosatt i Sverige årbart före sin död hade

efterlevandeeller den ärdödsfallet bosatt här i landetlevande vid attvar
avlidneefterlevande eller denminst fem och denbosatt i Sverige sedan år

motsvarandeefterlevande barn gällerdödsfallet bosatt här. Förvid envar
ii månaderbosättning i landetdet i dessa fall krävsregel, dock att sex

femstället för år.
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utlänningOm enligt vad berättigad till förtidspensionärsagtsen ovan
eller särskild efterlevandepension, ersätts denna automatiskt ålderspen-av
sion då han uppnår 65 års ålder, även han då inte har uppfyllt denom
särskilda kvalifikationstiden för till ålderspension.rätt Likaså barn, förär
vilket förälder har uppburit Vårdbidrag, berättigat till förtidspension eller
handikappersättning från 16 ålder hinderårs kvaliñkationstidenutan attav
för dessa förmåner då inte uppfylldär 5 kap. och 54 §§ AFL.

Vid sidan det angivna regelsystemet finns vissa dispensreglerav som
kan åberopas svenska och utländska medborgare flyttar utomlandsav som
sedan de beviljats folkpension i Sverige inte uppfyller villkorenmen som
för tillrätt oavkortad pension vid bosättning utanför Sverige. Reglerna- -
innebär svensk medborgare, har börjat uppbära folkpension,att en som
liksom utländsk medborgare, efter viss tids bosättning här haren som
beviljats folkpension, kan efter prövning i det enskilda fallet få behålla
pensionen även sedan därtillrätten enligt huvudregeln har upphört till följd

flyttning från Sverige. förutsättningEn härför regeringenär harattav
förordnat förså vissa fall eller det med hänsyn till omständigheterna skulle
framstå oskäligt dra in pensionen 5 kap. 6 § FörordnandeAFL.attsom
i enlighet härmed har meddelats i kungörelsen 1962516 med föreskrifter
rörande till folkpensionrätt riket i vissa fall. Enligt denna kungörelseutom
kan den folkpensionsberättigade efter ansökan få fortsätta uppbäraatt- -
pensionen han vistas utomlands för vård hälsan eller för behandlingom av

sjukdom och det finns skälig anledning vården elleratt anta attav
behandlingen har avsevärd betydelse för honom.

I övrigt innehåller den svenska lagstiftningen inga regler tillrättom
folkpension för utländsk medborgare vid bosättning utomlands. Be-
stämmelser härom finns dock i rad konventioner har ingåtts mellanen som
Sverige och andra länder. Sådana konventioner gäller för inärvarande
förhållande till de andra nordiska länderna, Tyskland, Jugoslavien,
Portugal, Schweiz, Turkiet, Frankrike, Marocko, Italien, Nederländerna,

Österrike,Israel, Spanien, Grekland, USA, Storbritannien, Luxemburg,
Kanada provinsen Québec. dessaGenom konventioner isamt ges
allmänhet medborgare i det andra landet till folkpensionrätt svensk vid
bosättning utanför Sverige på villkor gäller för svenskasamma som
medborgare. Enligt den nordiska konventionen social trygghet gällerom
dock andra regler härför. I denna har dessutom föreskrivits kortare
kvalifikationstid enligtän AFL vad gäller till folkpensionrätten vid
bosättning i Sverige.

avsnittI 2.3 har vi lämnat översiktlig redogörelse för huvudreglemaen
i de olika socialförsäkringskonventioner Sverige har ingått.som

Ãlderspension

Ålderspension fr.o.m.utgår den månad varunder den försäkrade fyller 65
år. Efter framställning den försäkrade kan ålderspensionen utgåav
tidigare, dock tidigast fr.o.m. den månad då han uppnår 60 års ålder.
Förtida pensionsuttag, kan begränsas till hälften pensionen,attsom avse av
måste göras samtidigt för folkpension och tilläggspension. Möjlighet finns
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pensionen till mellan 65 ochhela eller halvauppskjutaockså uttagatt av
ålder kap. AFL.670 års

Ålderspension förålder för räknatvid 65 utgör årårstas ut ensom
dvs. 352 kr vid% basbeloppet, 32ensamstående pensionstagare 96 av

make uppbärgift ñrsäkrad,för 1992. Förbasbeloppet 33 700 kr år vars
förtidspension eller har fylltålderspension eller helfolkpension i form av
föreligger, ålderspen-ålderspension vartill utgörtagit rätt65 år utmen

krbasbeloppet, dvs. 26 455 år 1992.sionen 78,5 av

örtidspensionF

före den månadförsäkrad fyllt för tidFörtidspension till 16 år,utgår som
dessförinnan börjar till honom,ålderspension utgådå han fyller 65 ellerår

nedsättninggrund sjukdom ellerhans arbetsfömiåga avannanavom
minst hälftenprestationsfömiågan nedsatt medfysiska eller psykiska ärden

nedsättningen arbetsförmå-varaktig.och nedsättningen kan Kan avanses
bli bestående avsevärd tid, harvaraktig kan deninte antasanses mengan

Sjukbidragetfolkpension form sjukbidrag. ärförsäkrade tillden rätt av
vad föreskrivetviss tid, i övrigt gäller ärbegränsat till omsommen

förtidspension sjukbidrag 7 kap. AFL.även
den för-graderas efter nedsättningenFörtidspensionens storlek av

arbetsförmåga nedsattarbetsförmåga försäkrad ärsäkrades så att varsen
nedsättningendast ringa del däravgrad intet eller återståri sådan att en

Ärförtidspension. arbetsförmågan nedsatt iminst 56 erhåller helmed
nedsättning medmed hälftenmindre grad likväl avsevärt änmermen

förtidspension. övrigatredjedelar hel Iminst 23 56, utgår två avmen
förtidspension.12 inte 23, utgår halvfall nedsättning med minst men

nedsatt skall beaktasbedömande i vad arbetsförmågan ärVid månav
bereda inkomst sådant arbeteförsäkrades förmåga sigden att somgenom

rimligen kan begäraskrafter och färdigheter ochhansmotsvarar avsom
utbildning och tidigare verksamhet ålder,med hänsyn till hanshonom samt

omständigheter. Medbosättningsförhållanden och därmed jämförliga
värdet hushållsarbete iarbete likställs i skälig omfattninginkomst avav

hemmet.
bedömningen främstfyllt skallfråga 60 årI avseom personer som

sådantsig fortsatt inkomstderas förmåga och möjlighet beredaatt genom
för dem tillgängligtutfört ellerarbete de tidigare har annatgenomsom

arbete.lämpligt
ålderspensionförtidspension med beloppHel utgår en somsamma som

vid ålder.65 årsuttas

för álders- och förtidspensionbestämmelserGemensamma

Ålderspension kommunaltförtidspension kan kompletteras medoch
Enligthandikappersättning och pensionstillskott. övergångs-bostadstillägg,

och hustrutillägg iviss tid framöver barn-också underregler kan utges
kommunaltpension. Bamtillägg, hustrutillägg ochanknytning till sådan
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bostadstillägg kan dock inte utgå komplement till ålderspensionsom som
tagits före 65 års ålder förrän denna ålder harut uppnåtts.

Vid tillämpning folkpensioneringens bestämmelser ålderspensionav om
och förtidspension skall gift pensionsberättigad stadigvarande leversom
åtskild från sin make likställas med ogift pensionsberättigad, inteom
särskilda skäl föranleder Med gift pensionsberättigad likställsannat. å
andra sidan pensionsberättigad stadigvarande sammanbor med någonsom
med vilken den pensionsberåttigade har varit gift eller har eller har haft
barn 10 kap. §1 AFL.

Bampension

Bampension utgår till barn under 18 år far eller eller bådavars mor
föräldrar har avlidit. Sådan pension tilläven barn har fyllt 18utges som
år, barnet därefter bedriver studier på grund- eller gynmasieskolenivå.om
Rätt till pension föreligger dock längst juni månad det då bametårt.o.m.
fyller 20 år.

Bampension efter avliden förälder förutgör år räknat 25 %en av
basbeloppet, dvs. 8 425 kr vid basbeloppet 33 700 kr. Pensionen skall
dock alltid med sådant belopp den, tillsammansutges med tilläggspen-att
sion i form barnpension utbetalas till barnet, utgör 40 %av som av
basbeloppet, dvs. kr13 480 år 1992. Har barnets båda föräldrar avlidit
utgår barnpension med dubbelt höga belopp.så

Ejierlevandepension till efterlevandevuxna

Till eller kvinna make har avlidit folkpension i formen utgesman vars av
omställningspension och särskild efterlevandepension. Med efterlevande
make likställs den gift, stadigvarande sammanboddeutan attsom, vara
med icke gift eller kvinna vid dennes död och tidigare haren man som
varit gift med eller har eller har haft eller då väntade barn med denne.

Rätt till omställningspension har efterlevande make, inte haren som
fyllt 65 år och stadigvarande sammanbodde med sin make vid dennessom
död, den efterlevande vid dödsfallet stadigvarande sammanbodde medom
barn under tolv års ålder stod under vårdnad makarna ellersom av en av
dem. Rätt till sådan pension har även efterlevande make oavbrutetsom
hade sammanbott med maken under tid minst fem framår tillen av
tidpunkten för dödsfallet.

Omställningspension för tid år från dödsfallet. Pensionenutges etten av
kan emellertid utbetalas för längre tid, nämligen så länge densom
efterlevande har vårdnaden och stadigvarande sammanbor med barnom
under tolv år, vid dödsfallet stadigvarande vistades i makamas hem.som

För tiden efter det rätten till omställningspension upphörtatt kan utges
särskild efterlevandepension. Rätt till sådan pension har efterlevandeen
make, inte har fyllt 65 år och uppfyller övrigaäven villkor försom som
rätt till omställningspension, den efterlevandes möjligheter beredaattom
sig inkomst för honom lämpligt arbete nedsattett är med minstgenom
hälften alltsedan makens död och nedsättningen beror arbetsmark-på
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omständighetdärmed jämförlighälsa ellernadsmässiga skäl, nedsatt annan
kortvarig.inte endastkansamt antas vara

partiell förmån.hel ellerkanefterlevandepensionSärskild utges som
arbetesig inkomstefterlevande beredaför denmöjlighetenOm att genom

del därav återstår,ringaintet eller endastnedsatt i sådan gradär att en
Är därtill nedsatt imöjlighetenefterlevandepension.hel särskildutges

tredjedelarhälften, tvåmed änmindre grad ändå avsevärt utgesmermen
halv pension.pension. övriga fallhel I utgesav

skall beaktasnedsattförvärvsmöjligheten ärbedömande i vad månVid
sådant arbetesig inkomstmöjlighet beredaden efterlevandes att genom

rimligen kan begärasochkrafter och färdigheterhansmotsvarar somsom
bosättnings-ålder,verksamhetutbildning och tidigaremed hänsyn till samt

omständigheter.därmed jämförligaförhållanden och andra
ålderspensionsamtidigt medinteefterlevandepension kanSärskild utges

nedsättningsådananledningoch inte heller medenligt AFL avav
förtids-berättigad tillefterlevandeförvärvsmöjligheten för vilken den är

pension eller sjukpenning.
medefterlevandepension utgårsärskildOmställningspension och hel

ålder. Enligtvid 65ålderspension årsbelopp tas utsomsamma som en
tillminskas med hänsynefterlevandepensionsärskilda regler kan särskild

vuxenstudiebi-ochutbildningsbidragdelpension, arbetslöshetsstöd,bl.a.
drag.

efter-särskildomställningspension ochjämteförekommande fall kanI
pensionstillskott.bostadstillägg ochlevandepension kommunaltutgå

efterlevandepensionsärskildförlängd tid ochOmställningspension för
stadigvarandeelleräktenskapefterlevande ingårdras in den nyttom

hargift med ellerefterlevande har varitmed densammanbor någon som
eller har haft barn med.

Änkepension

januariträdde i kraft denefterlevandepension 1redovisade reglerna förDe
fr.0.m. denna tidpunkt.dödsfall inträffaroch tillämpas vid1990 som

frånänkepensionbestämmelserSamtidigt upphävdes tidigare gällande om
dock dessa äldreövergångsregler gällerfolkpensioneringen. Enligt

ikraftträdandet redanfortsättningsvis för dem vidbestämmelser även som
likställda kvinnorgifta och därmedhade till änkepension och förrätt som

i andraeller tidigare. Ocksådvs. födda 1944då 45 eller äldre, årårvar
områdebampensioneringenskvinnor liksom påavseenden för yngre --

Övergångsbestämmelser.gäller särskilda

folkpensioneringeninomSärskilda förmåner

kunde tilldecember 1989fram den 31Enligt regler gällde t.0.m.som
tillunder 16barntillägg för varje barn åroch förtidspension utgåålders-

pensionsbe-avlidit, hade ävenförsäkrad förälder. Hade föräldrarnaen av
bamtillägg, denföräldern tillmake till den efterlevande rätträttigad om

Bamtilläg-avlidnes barn under 16 år.hade vårdnaden denefterlevande om
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till hel pension utgjorde förget år räknat 26 % eller, barnetom var
berättigat till barnpension, %10 basbeloppet. Det minskades medav
hänsyn till pensionstagarens ATP. Enligt övergångsregler har de vidsom
årsskiftet 1989-1990 uppbar bamtillägg fortsatt härtill.rätt

Rätt till handikappersättning har försäkrad, fyllt 16 ochåren som som
innan han fyllt 65 förår avsevärd tid fått sin funktionsföm1åga nedsatt i
sådan omfattning han för sin dagliga livsföring behöveratt tids-mera
krävande hjälp eller för kunna förvärvsarbeta behöverattav annan

Ävenfortlöpande hjälp då den handikappade eljest behöverav arman.
vidkärmas betydande merutgifter till följd sitt handikapp föreligger rättav
till handikappersättning. Sådan ersättning utgår vidare alltid till försäkrad

blind,är döv eller hörselskadad under förutsättninggravt blind-som att
heten, dövheten eller hörselskadan inträtt innan den försäkrade fyllt 65 år.

Handikappersättning utgår dels tilläggsförmån till pension enligtsom en
AFL, dels självständig förmån till den inte har pension.som en som
Alltefter hjälpbehovets omfattning eller merutgiftemas storlek utgör
ersättningen för räknatår 69, 53 eller 36 % basbeloppet.av

Handikappersättning kan begränsas till viss tid. I samband med beslut
förtidspension och då den försäkrade beviljats ålderspension enligtom

AFL skall behovet handikappersättning alltid omprövas.av
Försäkrad förälder vårdar barn under 16 år har rätt till vårdbidragsom

barnet på grund sjukdom, psykisk utvecklingsstörning ellerom av annat
handikapp under minst månader är i behov särskild tillsyn och vård.sex av
Vid bedömningen tillrätt Vårdbidrag skall också beaktas sådanaav
merkostnader uppkommer på grund barnets sjukdom eller handi-som av
kapp. föräldernOm vårdar flera handikappade barn skall bedömningen av
rätten till Vårdbidrag grundas detpå sammanlagda behovet tillsyn ochav
vård merkostnademas omfattning.samt

Vårdbidraget alltutgår efter tillsyns- eller vårdbehovets omfattning och
merkostnademas storlek med belopp hel, halvett ellermotsvararsom en
fjärdedel hel förtidspension till ensamstående jämte pensionstillskott. Enav
viss del vårdbidraget kan bestämmas ersättning för merkostnader.av som

Vårdbidraget kan begränsas till viss tid. Behovet bidrag skall nomialtav
omprövas minst år.vartannat

Folkpension i fonn ålderspension, förtidspension, ornställnings-av
pension och särskild efterlevandepension kan kompletteras med pensions-
tillskott den försäkrade har låg ATP eller ingen ATP alls.om

Pensionstillskott till ålderspension och efterlevandepension uppgår till
54 % basbeloppet 18 198 kr år 1992. Tillskottet till hel förtidspensionav
utgör %104 basbeloppet 35 048 kr år 1992. Pensionstillskott utgårav
med belopp till gift och ogift pensionstagare.samma

Pensionstillskott till halv ålderspension eller till förtidspension eller
särskild efterlevandepension utgår med två tredjedelar eller hälftensom av
hel pension utgör motsvarande andel helt pensionstillskott.av

Pensionstillskottet inkomstprövatär tilläggspension i alla former.mot
Avräkningen är konstrueradså den uppbär tilläggspensionatt medsom
belopp överstigande pensionstillskottets nivå inte fär något sådant tillskott.
Till den uppbär tilläggspension med lägre belopp utgår pensionstill-som
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föröverstiger nivåninteförmånemasammanlagdai den deskott mån
pensionstillskott.oreducerat

i formfolkpensiontillägg tillSärskilt pensionstillägg utges avsom
handikappat barnsjukt ellerhar vårdatförälderålderspension till som

Särskiltförvärvsarbete.därvid frånoch har avståttminst tio vårdarunder
tillförutsättningar ävenunder vissapensionstillägg kan utges personannan

underkalenderårMed vårdårvårdat barnet.motsvarande sättpå avsessom
och barnetvårdat barnethardelen åretföräldern under störrevilket av

helt sjukbidragförtidspension elleruppburit helunder delen åretstörre av
storlekpensionstilläggets ärsärskildahandikappersättning. Detjämte
tio vårdårtill godo. Vidföräldernräknasberoende det antal vårdår somav

varje vårdår därutöver% basbeloppet. Förför räknat 25tillägget årär av
beräkningengrund förTillbasbeloppet.tillägget med 5 %ökar avav

från underDärvid bortses år15 vårdår.får läggas högstpensionstillägget
delenunder störresjukbidragförtidspension ellerföräldern erhållitvilka

Särskilda övergångs-pensionspoäng.godoråknatskalenderåret eller tillav
pensionstillägg.till särskiltgäller förbestämmelser rätt

vissa förut-underinkomstprövad förmånHustrutillägg är somen
tidigare.eller Rättfödda 1934till kvinnor årsättningar kan ärutges som

till denålder, hustrunför tid före 65hustrutillägg tillkommer, årstill som
förtidspension,ålderspension ellerformuppbär folkpension i omav

folkpensionuppbär sådanfyllt och själv intehustrun har 60 år samt
kanskäl föreliggersärskildafem Närmakarna har varit gifta minst år.

makarna harfyllt ellerinte har 60 århustrunhustrutillägg utgå även om
tid femvarit gifta kortare än år.

mellan sidanskillnaden åHustrutilläggets maximibelopp utgör ena
ålderspension tillheli formfolkpensionsammanlagda årsbeloppet avav

ogiftpension tillandra sidanpensionstillskott ochmakar jämte åtvåtvå
pensionstillskott.jämte ett

efterförmåninkomstprövadKommunalt bostadstillägg KBT är somen
formfolkpension iuppbärkommun kan till denbeslut utgå avsomav

efterlevan-särskildomställningspension,förtidspension,ålderspension,
denänkepension och 1övergångsvis utgivendepension eller som
till därkommunen ellerfolkbokförd inomföregåendenovember år var

uppbär hustrutillägg.folkbokförd hustru som
grunder kommunenenligt debostadstillägget utgårkommunalaDet som

emellan.storleksmässigtdärför kommunernavarierarälv bestämmer. Det
får dockinkomstprövningsreglemafastställdaAvvikelse från de i lagen

lägst de belopptillägget medVidare krävsinte göras. utgesatt som
bostadskostnadmånatligaden del denmånadberäknat mot avsvararper

bostadstill-täckasmeddelar skallregeringenenligt föreskrifter avsomsom
lämnas.statsbidrag skalllägg för att

bidragsbe-% destatsbidrag med 25föreskrivitRegeringen har att av
grunder förförutsättning kommunensunderrättigade kostnaderna utgår att

oberoendeinkomstprövning ochföreinnebär tilläggetbostadstillägg att av
bostads-månatligaden del denminststorlek täcker 80bostadens avav

pensionsta-ensamståendekr förmellan och 900kostnaden ligger 80 1som
möjlighetharför makar. Kommunernaoch 050 krmellan 80 2samtgare
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låta KBT utgå föräven högreatt bostadskostnader än de angivna, men
dessa merkostnader ingår inte i statsbidragsunderlaget.

Hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg underkastadeär inkomst-
prövning. Reglerna härom innebär förmånen minskas med denatt
försäkrades inkomster vid sidan folkpensionen, således bl.a. medav

Äveneventuell tilläggspension. förmögenhet beaktas vid inkomstpröv-
ningen. Om den årliga sidoinkomsten överstiger 000 kr för1 ensamstående
sker minskning med hänsyn till den pensionsberättigades inkomst
därutöver. För och hustru är motsvarande gränsbelopp sammanlagtman

500l kr. Hustrutillägg minskas med 60 och kommunalt bostadstillägg
med 35 % den överskjutande inkomsten.av

Med årsinkomst den inkomst ñr räknatår någon kanavses antassom
komma erhålla under denatt närmaste tiden. Med inkomst inkomsteravses

alla slag, såsom tilläggspension, tjänstepension ochav ränteinkomst.
Såsom inkomst räknas inte allmänt barnbidrag,t.ex. folkpension eller till-
läggspension till den del den föranlett minskning pensionstillskott. Förav
den uppbär folkpension i form ålderspension vid inkomstpröv-som tasav
ningen inte heller hänsyn till inkomster förvärvsarbete.av

Värdet förmögenhet och avkastning därav beräknas enligt särskildaav
regler, utfärdande riksförsäkringsverket RFFS 19795. Enligt dessaav
regler beaktas vid beräkning avkastning förmögenhet tillgångar iav av
form bl.a. aktier och obligationer, banktillgodohavanden, kontanter,av
fordringar, andelar i ekonomiska föreningar och näringsfastigheter. Till
förmögenhets avkastning skall enligt lagreglema läggas 10 detav
belopp varmed förmögenheten överstiger för den giftär 60 000 krsom
för makar tillhopa således 120 000 kr och för 75 kr.000 Vidannan
beräkningen förmögenhet skall värdet privatbostadsfastighet ellerav av
privatbostad inte beaktas.

Till ålderspension uppbärs för tid före den månad då den pensions-som
berättigade fyller 65 år kan, nämnts i det föregående, inte utgåsom
hustrutillågg eller kommunalt bostadstillägg.

Vid tillämpning bestämmelserna hustrutillägg och kommunaltav om
bostadstillägg skall i likhet med vad gäller i fråga ålderspensionsom- om
och förtidspension gift pensionsberättigad stadigvarande lever åtskildsom-
från sin make likställas ogiftmed pensionsberättigad, inte särskildaom
skål föranleder Med gift pensionsberättigadannat. likställs pensionsbe-
rättigad stadigvarande sammanbor med någon med vilken densom
pensionsberättigade har varit gift eller har eller har haft bam.

Tilläggspension ATP

Pensionsgrundande inkomst och pensionspoäng

Rätten till tillåggspension år relaterad till de arbetsinkomster densom
försäkrade har haft under sin aktiva tid. Den intjänade pensionsrätten är
avgörande för pensionens storlek 11-15 kap. AFL.
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medborgarskapsvensktberoendetilläggspension intetill ärRätten av
denutbetalas alltsåpensioni landet. Sådanbosättning häreller oavsett om

utomlands.i Sverige ellerefterlevande bosattdennes ärförsäkrade eller
för-inkomstförsäkradesblir denPensionsgrundande inom ATP av

dådethan fyller 16 år årfr.0.m. det dåunder årvärvsarbete åren t.o.m.
född under åren 1911-försäkrad någotärfyller 64 år. Förhan avsom

då han fyller 65för det årpensionsgrundande inkomst ävenberäknas1927
år.

anställning och inkomstindelas i inkomstFörvärvsinkomstema avav
läggsförvärvsinkomstför beräkningTill grundförvärvsarbete.annat av

inkomstskatt.statligtaxering tillförsäkradesi princip den
ellerhuvudsakligen den lön ianställningMed inkomst pengaravsesav

har erhållit såsomförsäkradedenskattepliktiga förmånerandra som
anställninginkomstenskild tjänst.i allmän eller Somarbetstagare ansesav

sjukpenning,inkomst,sådanñrmåner ersätterolikaäven t.ex.som
arbetslöshetsersätt-ocharbetsskadeersättningföräldrapenningförmåner,

mng.
till lön ellerinte hänsynanställningberäkning inkomstVid tasavav

arbetsgivare,erhållit från ärförsäkrade hardenersättning somsomannan
fall då deni änutländsk juridiskutomlands eller ärbosatt annatperson,

ombordtjänstgjort sjömanriket ellersysselsatts här iförsäkrade har som
bosatt utomlandsärsvensk medborgarehandelsfartyg. Ensvensktpå som

pensionsgrundandetillgodoräknasförutsättningardock under vissakan
utomlands förarbetarmedborgarebl.a. svenskgällerinkomst. Detta som

utländsktmedborgare fråntill svenskVidare skall lönarbetsgivare.svensk
det svenskaanställning för ATP,inkomsträknasdotterföretag omavsom

utländskadenbestämmande inflytande övermoderföretaget äger ett
riksförsäkringsverketenligtoch moderföretagetjuridiska en avpersonen

ñrför avgift till försäkringenhar åtagit siggodtagen förbindelse att svara
Även har åtagit sigsvenskaför det falltilläggspension. attstatenatt svara

riketarbetsgivare bosatttjänst hosATP-avgiften inkomstñr kan utomav
pensionsgrundande inkomst.räknasutländsk juridiskeller hos somperson

tillgodoräknasutomlandsoch sysselsattbosattUtländsk medborgare ärsom
pensionsgrundande inkomst.fallinte i något

aktivfrämst inkomstförvärvsarbeteMed inkomst annat avavsesav
förvärvsin-också tillfälligaHärmed förståshär i riket.näringsverksamhet

för arbete ñrersättningbedriven verksamhetsjälvständigtkomster samtav
skattepliktiga förmåner i deneller andraräkning inågon pengararmans

anställning kap. 3 §hänföra till inkomst 11inteinkomsten ärmån att av
AFL.

inkomstinkomstenpensionsgrundandeDen motsvarar av avsumman
i denförvärvsarbete månoch inkomstanställning annat summanav

kr förbasbeloppet 700 årgällande 33ingångöverstiger det vid årets
s.k. ATP-taket, ärviss nivå, dettillEnbart inkomster1992. enupp

pensions-beräkningmaximigräns förpensionsgrundande. Denna av
vid ingånghalv det åretssju och gångergrundande inkomst utgör en

basbelopp.kr vid 1992 årsgällande basbeloppet 252 700
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För varje förår, vilket pensionsgrundande iinkomst fastställs för en
försäkrad, skall pensionspoäng tillgodoräknas Pensionspoängenhionom.
utgör den pensionsgrundande inkomsten delad mred basbeloppet vid årets
ingång. frågaI försäkrad uppburit förtidspension från tilläggspen-om som
sioneringen gäller särskilda regler för beräkning pensionspoäng.av

Med förår vilka pensionspoäng tillgodoräknats försäkrad jämställsen
vid beräkningen tillåggspension s.k. vårdár. Sådana kan efter skriftligav
ansökan tillgodoräknas här i riket bosatt förälder under större delenen som

år vårdat här bosatt barn,ett inteett har Fyllt år. En ytterligareav tresom
förutsättning är föräldern uppfyller de allmännaatt förutsättningarna i AF L
för beräkning pensionsgrundande inkomst.av

Ãlderspension

Ålderspension inomutgår ATP under förutsättning pensionspoäng haratt
tillgodoräknats den försäkrade för minst år. Pensionen fr.0.m.tre utges
den månad under vilken den försäkrade fyller 65 år med möjlighet till
förtida och uppskjutet hela eller halvauttag pensionen efterav samma
regler inom folkpensioneringen 12 kap. AFL.som

Storleken den ålderspension börjar utgå vid 65 års ålderav som
60 % produktenmotsvarar basbeloppet för den månad för vilkenav av

pensionen skall och medeltalet deutges pensionspoäng harav som
tillgodoräknats den försäkrade. Har pensionspoäng tillgodoräknats för mer

15än beräknasår, medeltalet depå 15 högsta poängtalen IS-årsregeln.
Vid beräkning detta medeltal inte hänsyn till s.k.tas vårdår.av

Har pensionspoäng tillgodoräknats för mindre än 30 år, minskas
pensionen med 130 för varje felande år 30-årsregeln. I pensioneringens
inledningsskede har för försäkrad är svensk medborgare 30-årsregelnsom

med 20-årsregel för denersatts är född något åren 1896-1914.en som av
För den är född något åren 1915-1923 fordras, i stället för 30som år,av
21 förår den föddär år 1915, 22 för denår är född år 1916som som

Dessa övergångsregler innebär âr föddaatt årosv. 1914 ochpersoner som
har möjlighet förvärva oavkortad pensionatt medan desenare ärsom

födda åren 1896-1913 maximalt kan få så många 20-delar oavkortadav
pension antalet fr.0.m.år år 1960 det år då vederbörandesom t.o.m.
fyllde 65 år 15 kap. l § AFL.

Även för utländska medborgare födda år eller1923 tidigare gäller
särskilda övergångsregler med avseende på pensionsberäkningen 15 kap.
1 § AF L. Dessa innebär vid tillämpningenatt 30-årsregelna från taletav
30 avräknas det antal föreår år 1960 för vilka har beräknats till statlig
inkomstskatt taxerad inkomst för den försäkrade. Avräkning får dock ske
med högst tio år eller, den försäkrade är född under något årenom av
1915-1923, med högst tio år minskade med år för varjeett år densom
försäkrade föddär än år 1914.senare
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önidspensiF on

fyllermånad då han 65försäkrad för tid före denFörtidspension tillutgår
förtids-till honom.dessförinnan börjar Dåeller ålderspension utgåår en

ålderspensionförtidspensionenålder utbytspensionär uppnår 65 års mot
kap.13 AFL.

frånförtidspensionñr tillgrundläggande förutsättningarna rättDe
folkpensioneringen.inomtillâggspensioneringen desammaär som

tilläggspensio-förtidspension frånförutsättning för tillytterligare rättEn
för tidsig pensionspoängtillgodoräknaneringen den försäkrade kanär att

inträffatPensionsfallet hainträffat.före pensionsfallet hardet dåår anses
hälftennedsatt med minstarbetsförmågan har blivitvid den tidpunkt då

blivaraktig eller väntasbetraktasnedsättningen därjämte kanoch som
tid.bestående avsevärd

ålderspensiondeni principförtidspensionStorleken hel motsvararav
hade börjat uppbäraberättigad till hanskulle bliden försäkrade omsom

ålder.han 65den månad då uppnår årssådan pension fr.o.m.
uppfyllda, pensionenförutsättningarvissa ärHärvid skall, så snart

det dåför varje fr.o.m. ården försäkrade årunder antagandeberäknas att
ålder 65 årshan 64 årsinträffar det år då uppnårpensionsfallet t.o.m.

till-1911-1927 harförsäkrad född under något årenålder för av
pensionsbe-antagandepoâng. Förpensionspoänggodoräknats viss att

försäkradefordras denskall fåantagandepoäng ägaräkning med attrurn
sjukpenninggnmdan-haftpensionsfallet harvid tidpunkten förantingen en

förvärvsarbete lägst lika medårsinkomstde inkomst mot avensom svarar
sigockså kan tillgodoräknabasbeloppet elleringång gällandedet vid årets

före förde fyra närmast åretårenpensionspoäng för minst två av
pensionsfallet.

metoderalternativaenligt den tvåAntagandepoäng beräknas som gerav
metoden innebärresultatet. Denförsäkradedet för den gynnsammaste ena

medeltalet de högstatvåberäknasantagandepoängen motsvaraatt av
pensionsfallet. andraföre Denfyrapoängtalen under de åren närmast

poängför-grundvalantagandepoängen beräknas påinnebärmetoden att av
pensionsfallet.föresamtliga året närmastunder årvärven t.o.m.

för halva antalet demedeltaletdärvidskallAntagandepoängen motsvara av
tilli första hand åreni fråga, varvid hänsynkommersålundaår tassom

poängtalen kap. 2 § AFL.13med de högsta
förutsätter denantagandepoängreglernaFörtidspension enligt attom

från tilläggspensio-uppbära ålderspensionkanförsäkrade vid 65 ålderårs
antagandepo-inberäknat medskall alltså, årenAntalet poängårneringen.

antagande-tillämpningen reglernaminst Vidregeliäng, tre. av omvara
s.k. vårdår.beaktas intepoäng

skall kunna fåden försäkradeinte föreligger förförutsättningarOm att
antagandepoäng, beräknastillgodoräknandeförtidspension med av

pensionspoäng enligtföreliggande faktiskagrundvalförtidspensionen på av
då 65fr.o.m. den månadålderspension, vilken utgårmetod somsamma

fall den försäkrade haralltså i sådantfordrasuppnås. Detålderårs att
oavkortad förtids-för minst år. Förpensionspoängtillgodoräknats tre
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pension krävs enligt huvudregeln pensionspoäng tillgodoräknats föratt
minst 30 år 13 kap. 3 § AFL.

Efterlevandepension

Rätt till efterlevandepension efter avliden försäkrad föreligger denen om
försäkrade vid sin död berättigad till tillåggspension i formvar av
förtidspension eller ålderspension eller den försäkrade skulle ha varitom
berättigad till förtidspension hans arbetsförmåga vid tiden för dödsfalletom
varit nedsattså krävs för rätt till sådan pension. Efterlevandepensionsom
från tilläggspensioneringen utgår i likhet med vad gäller inomsom-
folkpensioneringen i form barnpension till den försäkrades efter-av-
levande barn i form omställningspensionsamt och särskild efter-av
levandepension till efterlevande make. Med efterlevande make likställs
vissa sambor enligt regel inom folkpensioneringen 14 kap.samma som
AFL.

Efterlevandepensionen beräknas i förhållande till den avlidnes egen
ålders- eller förtidspension, rätt till sådan pension förelåg för honomom
då han avled. Efterlevandepensionens storlek påverkas inte den avlidneav
försäkrades eventuella förtida eller uppskjutna ålderspension.uttag av
Efterlevandepensionen beräknas alltid förhållande till hel förtidspension
och således med bortseende från den avlidne faktiskt uppbar tvåom
tredjedelar eller hälften hel förtidspension. Om den avlidne inte uppbarav
ålders- eller förtidspension vid tidpunkten för frånfället, beräknas efter-
levandepension i förhållande till den förtidspension han skulle ha fåttsom

tillrätt hel sådan pension hade inträtt vid tidpunkten för dödsfallet.om
Rätt till barnpension från tilläggspensioneringen tillkommer efterlevande

barn enligt grundvillkor inom folkpensioneringen.samma som
För barn utgör bampensionenett 30 % den avlidnes egenpension.av

Finns fler barn än ökas detta procenttal med förett, 20 varje barn utöver
det första och det sammanlagda bampensionsbeloppet fördelas lika mellan
barnen kap.14 3 § AFL.

Omställningspension och särskild efterlevandepension från ATPutges
under förutsättningar för motsvarande förmåner inomsamma som
folkpensioneringen.

Storleken dessa pensionsförmåner beroendeär det samtidigtav av om
barnpension eller inte. Finnsutges det efter den avlidne barn har rättsom

till barnpension, utgör omställningspension och hel särskild efterlevande-
pension 20 % den avlidnes egenpension. I fall sådanuppgårav annat
pension till 40 % egenpensionen. På motsvarande sätt inomav som
folkpensioneringen kan särskild efterlevandepension minskas med hänsyn
till vissa andra förmåner den efterlevande har rätt till.som

Efter avliden försäkrad kan inte efterlevandepension till barnutgesen
och make överstiger den avlidnessammantagna egenpension. Skullesom
det bli fallet med tillämpning de angivna reglerna, sätts efter-av ovan
levandepensionema ned proportionellt.

De beskrivna reglerna för efterlevandepension trädde i kraft den 1
Äldrejanuari 1990. bestämmelser barnpension och ânkepensionom om
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omfattandetill följdutsträckningdärefter idock äventillämpas stor av
till refonnen.övergångsregler

äldreenligtÄnkepensionutbetalasÖvergångsbestämmelserdessaEnligt
dendärtill före 1fått råttkvinnorfortsättningsvis tillocksåregler som

fårtidigare ävenellerfödda 1929årärkvinnorOckså1990.januari som
regleräldreenligtheltprövadefterlevandepensiontillframtiden rätteni
1930-årenfödda någotårkvinnorharLikasåänkepension.för avsom

detill dessframbestämmelsertidigareenligtänkepensiontill1944 rått
med kvinnansfrån ATPänkepensionensamordnasDärefterfyller 65 år.

föddaärkvinnorGiftaregler.särskildaenligtfrån ATPegenpension som
efterlevandepensionförreglernadeomfattaseller1945år nyaavsenare

ålderspensiontill denrelationiänkepensionbeviljaskan dessutommen
1989.årinhade tjänatATP t.o.m.inom mannensom

Delpension

arbetsinsatsenminskamöjlighethar60-64 åri åldern attFörvärvsarbetande
Delpen-delpension.medkombinationideltidsarbetetillövergåattgenom

följerinkomstbortfalldetandelvissdåfyller avsionen somut aven
arbetstidsminskningen.

underSverige ochibosattärdendelpension ärFörsäkrad för somsom
börja utgåpensiondåden dagföreomedelbartramtid år avsesettaven

75 dagari minstförvärvsarbetatharansökan görsdag dåtidigaredeneller
arbetsvillkorbestämmelsernaenligtmånaderfyraminstfördelade på om

arbetslöshetsförsäkring.1973370i lagen om
gäller dessutomdelpensionförsäkrad förförutsättning förSom att vara

varit för-ha45 årfylldedå handetfr.o.m. årskalli frågaatt personen
tillgodoräk-hartiominst århan förutsträckningsådanivärvsverksam att

AFL.enligttilläggspensionförinkomstpensionsgrundandenats
månad då handenfr.o.m.försäkradtillkommertill delpensionRätt som

iarbetardärefterocharbetstidsinminskarellerfyller 60 år senare
för-arbetsvecka. Om35 timmarhögstochminst 17genomsnitt per
denfortlöpande årutförsintearbetstidsminskningeneftervärvsarbetet

periodvarjeunderhanendastdelpensiontillberättigad avförsäkrade om
och intevanliga dagarantaletminst halvaunderarbetarmånaderhögst tre

ochtid änunder längreförvärvsarbetetisammanhängande avbrott engör
grundfrån avbrott på semester.bortsesDärvidmånad.halv aven

denvarunderdenföremånadenlängstutgåDelpension kan t.o.m.
förtidspensionuppbärabörjardessförinnanellerfyller 65 årförsäkrade

enligt AFL.ålderspensioneller
formienbartförvärvsarbetehararbetstidsminskningenefterDen som

minskatharhandelpensiontillhar rättuppdragelleranställning omav
arbetsvecka. Förtimmarfemminstgenomsnittmed iarbetstiden per

enbartinteförvärvsarbetararbetstidsminskningenefter somförsäkrad som
tillberättigadförhangäller attuppdragstagare attanställd eller vara

hälften.genomsnitt minstmed iarbetstidenminskathadelpension måste
för-den65 %med belopputbetalas motsvararDelpension avsom

pensionsunderlag.säkrades
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För försäkrad har förvärvsarbete enbart i form anställning ellersom av
uppdrag utgörs pensionsunderlaget skillnaden mellan hans genomsnitt-av
liga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen och den förvärvsinkomst

han efter arbetstidsminskningen kan ha tills vidare. Inkomstensom antas
före arbetstidsminskningen beräknas med utgångspunkt från pensionspo-
ängen inom ATP ñr de sista fem åren före arbetstidsminskningen. De två
sämsta poängåren elimineras och därefter beräknas inkomsten till vad som

den genomsnittligamotsvarar inkomsten för de återstående åren.tre
För försäkrad efter arbetstidsminskningen förvärvsarbetar intesom

enbart anställd eller uppdragstagare utgörs pensionsunderlagetsom av
hälften hans genomsnittliga förvärvsinkomst före arbetstidsminskningen.av
överstiger den förvärvsinkomst den försäkrade efter arbetstids-som
minskningen kan tills vidare ha hälftenantas den tidigare inkomsten,av
minskas pensionsunderlaget med hänsyn härtill. Den tidigare förvärvsin-
komsten beräknas enligt regler för andra försäkrade.samma som

Fastställd delpension är värdesäkrad anknytning till basbeloppetgenom
och omräknas vid förändring detta. Uttag delpension reducerar inteav av
den ålderspension den försäkrade är berättigad till från 65 ålder.årssom
Delpensionen räknas pensionsgrundande inkomst för ATP.som

Finansiering den allmänna pensioneringenav m.m.

Folkpensioneringen finansieras över statsbudgeten dels folkpen-genom
sionsavgifter betalas arbetsgivare och egenföretagare, delssom av genom
andra statliga medel. Folkpensionsavgiften förutgör närvarande 7,45 %

det avgiftsunderlag i lagen 1981691 socialavgifterav isom anges om
huvudsak motsvarande utgiven lön inkomst förvärvsarbeteannatresp. av
än anställning. Avgiften beräknas för närvarande täcka 75 % statensca av
utgifter ñr folkpensioneringen.

För utgifterna för KBT kommunerna med hjälp statsbidrag.svarar av
ATP är till sin karaktär fördelningssystem, vilket innebärett årsatt ett

pensionsutbetalningar i princip direkt finansieras de tilläggspen-genom
sionsavgifter under år betalas arbetsgivare för inkomstsom samma av av
anställning och de försäkrade själva för inkomst förvärvsarbeteav annatav
än anställning. Avgiftsuttaget, för år 1992 utgör 13 % avgifts-som av
underlaget, skall så avvägt avgifterna i föreningatt med andravara
tillgängliga medel finansierar pensionsutbetalningar, förvaltningskostnader
och andra utgifter ñr försäkringen den fondering behövs.samt ATP-som
avgifterna betalas in till allmänna pensionsfonden AP-fonden.

Delpensioneringen finansieras i sin helhet delpensionsavgiftergenom
från arbetsgivare och från försäkrade med inkomst förvärvsarbeteannatav
än anställning. Avgiften utgör 0,50 % avgiftsunderlaget. Influtnaav
avgifter förs till den s.k. delpensionsfonden, förvaltas riksför-som av
säkringsverket.

Den allmänna pensionerin administreras centralt riksförsäkrings-gen av
verket och lokalt de allmänna försäkringskassoma.av
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Regler försäkringstillhörighetom

Allmänt

Den allmänna försäkringen består enligt kap.l § lagen1 1962381 om
allmän försäkring AFL sjukförsäkring, folkpensionering ochav
försäkring för tilläggspension.

Bestämmelser vilka omfattas försäkringen finns dels i AFL,om som av
dels i konventioner social trygghet har ingåtts mellan Sverige ochom som
andra länder.

I kap.1 3 § AFL regleras vilka försäkradeär enligtpersoner som
lagen. Försäkrade delsär svenska medborgare, oberoende de ärav var
bosatta, dels utländska medborgare och statslösa bosattaär i Sverige.som

försäkradEn lämnar Sverige skall fortfarande bosatt riketsom anses vara
Ävenutlandsvistelsen är avsedd längst år. denom att ettvara som av en

statlig arbetsgivare sänds till land för arbeteett ñr arbetsgivarensannat
räkning bosatt i Sverige under hela utsändningstiden oberoendeanses vara

dennas längd. Detta gäller även medföljande make och därmedav likställd
barn under 18 år.samt

Enligt AFL har regeringen bemyndigande undanta vissa kategorieratt
statligt anställda i utlandstjänst från regeln bosättning i Sverige underom
utsändningstiden. Genom förordningen 1985 73 undantag från svenskom
socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands har regeringen med stöd
härav föreskrivit arbetstagare äratt arvodesanställda styrelsen försom av
internationell utveckling SIDA för arbete i biståndsland jämte med-ett
följande familjemedlemmar inte skall bosatta i Sverige under utsänd-anses
ningstiden.

Utländsk sjöman har anställning på svenskt handelsfartyg ärsorn
försäkrad Er tilläggspension även han inte bosattär i Sverige.om
Försäkrad ñr tilläggspension är vidare den har tillgodoräknatssom
pensionspoäng i Sverige. Detta gäller även han inte längre uppfyllerom

angivna förutsättningar för försäkrad enligt AFL.attovan vara
Den allmänna försäkringen handhas riksförsäkringsverket och deav

allmänna försäkringskassoma.
Försäkrad skall fr.o.m. den månad då han fyller 16 år inskrivenvara

hos försäkringskassa under förutsättning han är bosatt här i landet.en att
För inskrivna gäller försäkringen i dess helhet. En inte ärperson som
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förmånerför vissaförsäkradkan ändåförsäkringskassainskriven hos vara
bedömerförsäkringskassanförsäkringen. Det ärallmännafrån den som

skalloch såledesi Sverigebosattär att varaanse sompersonom en
kassan.inskriven hos

198516föreskrifter RFFShar utfärdatRiksförsäkringsverket om
försäkring. Deallmänavregistrering enligt lageninskrivning och om

Sverigebosatt iskallinnebär att varaansesen person
hemvist här i landetegentligahar sitthanom-

stadigvarandevistas härmed avsikttill Sverigehan kommer attom-
undervistas hår endastmed avsiktSverigetillhan kommer att enom-

studierellerförvärvsarbetevistelsenanledningen till ärtid ochbegränsad
Även makemedföljandeavsedd än år.och vistelsen är ettatt vara mer

dei Sverigebosattaunder åroch barn 18därmed likställdoch omanses
här än år.skall vistas ettmer

till-rekommendationerutfärdatvidareRiksförsäkringsverket har om
avregistreringochinskrivningförsäkring,reglernalämpningen omav

byggerDessaAllmänna råd 19902.försäkringallmänenligt lagen om
upphördebegränsningarmed vissafolkbokföringslag, att1967 årspå som

juligälla den 1991.l
har sittbedömningengäller dendet närmareNär personav om en

folk-riksförsäkringsverketrekommenderarhemvist i Sverigeegentliga att
Även rekommenderari övrigtdygnsvila tillämpas.reglerbokföringens om

vidvägledandefolkbokföringenförsäkringskassan låterverket att vara
bosättningsfrågan.bedömningen av

folkbokföringenenligtBosättningsbegreppet

trädde i1991481,folkbokföringslagenenligtFolkbokföring sker som
Folkbok-för.skattemyndigheteni registerden juli 1991,kraft 1 som

församling ivilkenoch inomfastighetreglerar vilkenföringslagen på en
folkbokför-det gäller rättfolkbokföras. NårskallSverige bosatt person

regelmässigtdär hanbosatthuvudregelningsort är att ansesen person
dygnsvila.tillbringar sin

bestämmelser näruttryckligainnehållerFolkbokföringslagen om en
bl.a.innebärBestämmelsernaSverige.bosatt i attskall varaperson anses

underi landetdygnsvila härtillbringa sinregelmässigtden kan antassom
regelmässighardenfolkbokföringen. Föriskallminst år tasett somupp

ihan skallgällerdubbel bosättningutlandetdygnsvila i tasäven att upp
omständigheter fårsamtligatillmed hänsynhanfolkbokföringen ansesom

börbedömningdennaVidtill Sverige.anknytningha sin starkaste
saknardenvikt. Förtillmätas störstnormaltfamiljeförhållandena som

arbetsförhållandena vägagrundanknytningen påförsta handfamilj bör i av
ellerfamiljanställning ellerharintegällerdetNärtyngst. personer som
ivintertid borpensionärerbosättning,dubbel ettfamiljen hardå t.ex. som

hemvistet bestämmasegentligafår detSverige,och sommartid ilandannat
sebostädemasomfattning ochvistelsensbl.a. artmed ledning prop.av

134.199091153 s.
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Vid flyttning till utlandet gäller motsvarande reglering vidsom
inflyttning till Sverige.

Den är förutsänd anställning utomlands i svenska tjänststatenssom
skall enligt lagen kvarstå folkbokförd under utlandsvistelsen. Dettasom
gäller även medföljande familj.

De nordiska länderna har träffat överenskommelse folkbokföringen om
vid flyttning inom Norden. Tillämpningsñreskrifter till överenskommelsen

Överenskommelsenfinns i särskild lag härom SFS 1989 1007. gälleren
för alla medborgarskap, är registrerade bosattaoavsettpersoner, som som
i nordiskt land och flyttar tillett nordiskt land. En tidsbe-ett annatsom
gränsad vistelse kortare tid än månader normaltsom avses vara sex anses
inte flyttning. Enligt överenskommelsen det den lokalaär registre-som
ringsmyndigheten i inflyttningslandet beslutar skallsom om en person
registreras bosatt där. Frågan skall bosatt isom om en person anses som
inflyttningslandet eller inte avgörs lagstiftningeni det landet.av

Inskrivning hos allmän försäkringskassa

Fråga inskrivning hos allmän försäkringskassa blir aktuell förutomom -
när fyller 16 år främst vid flyttning till frånSverige utlandet.en person -
En flyttar till Sverige skall enligt kap. 5 skrivas in1 § AFLperson som
hos ñrsäkringskassa så kassan fått reda han skallpåsnart atten vara
inskriven. Inskrivningen gäller från den tidpunkt då sådant förhållande
inträtt den försäkrade skall inskriven. Inskrivningen gäller dockatt vara
tidigast fr.o.m. tredje månaden före den då inskrivningen skedde.

Den bosätter sig i landet är skyldig inom två veckor från bosätt-attsom
ningen anmäla sig till försäkringskassan. sådanNär anmälan skett eller
försäkringskassan på fåttsätt kännedom sådana förhållandenannat om som
kan påverka tillhörighet till den allmänna försäkringen, skallen persons
försäkringskassan enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter pröva om

skall bosatt i Sverige och således inskriven.personen anses vara

Inflyttning från utomnordiskt land

När flyttar till frånSverige utomnordiskt land gäller enligtetten person
riksförsäkringsverkets föreskrifter han bosatt här i landet hanatt anses om
kommer hit med avsikt vistas här stadigvarande. Riksförsäkringsverketatt
rekommenderar försäkringskassan vid bedömningen bosättnings-att av
frågan hänsyn till exempelvis sådana omständigheter ändamålettar som
med vistelsen bostads- och arbetsförhållanden i Sverige och eventuelltsamt
i land.annat

Vad gäller utomnordiska medborgare prövningen fråganär av om
bosättning och inskrivning beroende uppehållstillstånd beviljats.även attav
För utlänning behöver uppehållstillstånd enligt utlänningsför-att en som
ordningen 1989547 skall kunna skrivas in försäkringskassa krävshos en
enligt riksförsåkringsverkets föreskrifter han beviljatsatt permanent
uppehållstillstånd eller uppehållstillstånd för eller längre tid ellerårett ett
tillstånd eljest kan ligga till grund för folkbokföring.som
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1989529i utlänningslagenuppehållstillstånd finnsBestämmelser om
sig i Sverigeuppehållafår inteutlänningutlänningsñrordningen. Enoch

Uppehållseuppehållstillstånd.hamånadertid änunder längre utan atttre
Ansökannordiskt land.iför medborgareintetillstånd behövs annat om

lokalainvandrarverk eller denuppehållstillstånd handläggs statensav
föreller gällaUppehållstillstånd kanpolismyndigheten. permanentavara

beviljasuppehållstillstånd börgällerSedan 1984viss tid. år permanentatt
stadigvarandehar för avsiktutlänningenfrån börjanredan att meraom

uppehållstillstånd. Vissaböra fåhan bedömsSverige ochsig ibosätta
dock.undantag förekommer

regler närinnehöll ingafolkbokföringslagengällandetidigareDen om
skyldigautlänningar ärlandet. Förbosatt iskulle attsomansespersonen

uppehållstillståndgällt krav pånormaltuppehållstillstånd harha ett som
skulle ske.folkbokföring Dennaförminst årvistelse under attettavsett en

folkbok-råd tillallmännariksskatteverketssiggrundat påpraxis har
föringsmyndighetema.

bestämmelseuttryckliginnehållerfolkbokföringslaggällandeNu omen
skalluppehållstillstånd intehaskyldigutlänning är attatt somen

kanhärifrån görastillstånd. Undantagsådanthan saknarfolkbokföras om
skäl.synnerligafinnsdetom

uppehållstillståndetfr.o.m. den dagförsäkringskassa skerInskrivning i
inskriv-före den dåtredje månadenfr.o.m.dock tidigastbörjar gälla,

faktiskt ägdeningen rum.

landnordisktfrånInflyttning

enligt nordiskaland gäller dennordisktSverige frånVid flyttning till annat
ibosatttrygghet den ärsocial5 1981konventionen den att somommars

försäkringsmässigtockså skallfolkbokföringlandetsland enligtett anses
inskrivning detärföranleder Förskålsärskildadär intebosatt annat.om

inflyttadesdenkontrollerarförsäkringskassannödvändigtsåledes att
Är Sverige skall handärvid folkbokfördifolkbokföringsförhållanden. han

intedetbosatt här,föreskrifterriksförsäkringsverketsenligt som omanses
Föreligger sådanabedömning.skäl föranlederfinns särskilda annanensom
försäkringskassanriksförsäkringsverketrekommenderarsärskilda skäl att

motsvarandeharutflyttningslandetmyndighet imed denkontakttar som
försökaförsäkringskassan har förförsäkringför attsompersonensansvar

enligtInskrivning skallländerna emellan.överenskommelsenå en
folkbokföringsdagen.föreskrifter ske fr.o.m.riksförsäkringsverkets

konventionen ärnordiskamed densyftenaEtt att personer somav
försäkringen ialltid skall omfattasländernade nordiskaflyttar mellan av

Även nordiskföreligger tillförslagdetländerna.något nysomav
princip avsnitt 2.3.sedennakonvention bygger på

intelandSverige från nordiskttillkommerEn ett sommenperson som
föreskrifterriksförsäkringsverketsenligtskallfolkbokförd härår anses

omständigheter.föreligger särskildadetbosatt här endast om
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Avregistrering från allmän försäkringskassa

En grundläggande förutsättning ñr skall inskrivenatt hosen person vara
försäkringskassa är han bosatt hären att i landet. Föreligger inteanses

denna förutsättning längre, skall den försäkrade avregistreras från
försäkringskassan.

Enligt huvudregeln i AFL skall försäkrad lämnar Sverigeen som
fortfarande bosatt här utlandsvistelsen är avseddanses längstom att vara

år. Från huvudregelnett finns flera undantag. Som nämnts görsovan
undantag för arbetstagare statlig arbetgivare utsänds frånsom av en
Sverige. Vidare gäller undantag på grund bestämmelser i konventionerav

social trygghet mellan Sverige och andraom länder för s.k. utsändnings-
fall, vartill vi återkommer nedan.

En försäkrad är enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter skyldig att,
ñre anmäla till försäkringskassan hanavresan, när lämnar Sverige för att

utomlands för tid kan kommavara antas överstigaen år.som att Omett
ñrsäkrad inte från början kunnat förutseen utlandsvistelsen kommeratt
överstigaatt år, skall hanett göra anmälan till försäkringskassan om

utflyttningen så det kan beräknassnart vistelsen kommeratt överstigaatt
år.ett

Flyttning till utomnordisla landen

En försäkrad lämna Sverige föratt längre tidsom avser än år skallett
enligt riksförsäkringsverkets föreskrifter avregistreras med verkan fr.o.m.
dagen efter Om utlandsvistelse från börjanavresan. avsedden attvar vara
längst år vistelsenett förlängs, skallmen enligt föreskrifternasenare
avregistrering ske fr.o.m. den tidpunkt då det kan beräknas vistelsenatt
kommer överstiga den tiden.att

Om utlandsvistelsen inte är tidsbegränsad rekommenderar riksför-
sâkringsverket försäkringskassanatt avregistrerar den försäkrade denneom
âr osäker på utlandsvistelsens längd det finns omständighetermen som
talar för vistelsen kan kommaatt överstigaatt år.ett

Riksförsäkringsverket rekommenderar försäkringskassanatt noga
utreder frågan vistelsens längd. Härvid kan folkbokföringsförhållande-om

intresse.na vara av
Enligt folkbokföringslagen skall den folkbokfördär ochsom attavser

flytta till utlandet anmäla detta till skattemyndighet eller försäkringskassa.
Avregistrering från folkbokföringen skall ske beträffande den kansom

under sinantas normala livsföring komma regelmässigt tillbringaatt sin
dygnsvila landet underutom minst år. Vid bosättningett enligt denna regel
både inom och landet dubbelutom bosättning skall avregistrering ske,

det egentliga hemvistet med hänsynom till samtliga omständigheter får
landet.utomanses vara

Riksñrsäkringsverkets föreskrifter avregistrering innebärom att av-
registrering kan komma ske medatt retroaktiv verkan. Detta kan bli fallet

försäkringskassan först i efterhandom får reda på försäkrad lämnatatt en
landet ñr längre tid än år. Avregistreringett sker då fr.o.m. dagen efter
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kännedomförsäkringskassanstilldet kommer attNär personenavresan.
okänd, rekom-för äroch tidpunkteni landetinte längre kvarär avresan

verkan årsker medavregistreringriksförsäkringsverket ettmenderar att
Ärförhållandet.kännedomfickdet kassani tiden fr.o.m.tillbaka att om

avregistre-börsedan,för mindre årvarit här ändet känt ettatt personen
vistelsetidpunkten.kändaringen ske från den senast

utomlandsvaritkännedomförsäkringskassansförsäkradOm utanen
avregi-retroaktivriksförsäkringsverketrekommenderarår, attän ettmer

tillbetydelse för rättenfall det ärendast i detstrering görs att av
försäkrade under tiden denneutbetalats till denersättningförmåner. Har

aterkrav.aktuellt meddet blivarit utomlands, kan

landnordisktFlyttning till ett

försäkringskassangällernordiskt landtillSverigeVid flyttning från attett
följa folk-princip skallavregistrering ifråganbedömningenvid omav

folkbokföringen.avregistrering frånbeslutbokföringsmyndighetemas om
socialkonventionennordiskai denbestämmelsernañljerDetta omav

folkbokföring.överenskommelsenoch den nordiskatrygghet om
folkbokfördkännedomförsäkringskassanstilldet kommer attOm en
tilleller har flyttatskall flyttakassaninskriven hos ett annatärperson som

i förstakassanriksförsäkringsverketrekommenderarland,nordiskt att
pastorsämbetet.flyttningen tillförsäkrade anmäladenhand attuppmanar

kontaktavidarekananmälan. Kassansådanocksåkan göraKassan
denlandi detñrsäkringsorganellerfolkbokföringsmyndighet som

iföreskrifter kanriksförsäkringsverketsEnligttill.försäkrade flyttat en
omständig-särskildaendastavregistrerasfolkbokfördSverige omperson

viktigtdettill detta årSkälet attheter föreligger. att en personvaraanses
försäkringsskydd.blirinte utan

utlandetvistelseRegelbunden i

försäkringskassa iinskrivna hosärförekommerDet att enpersoner som
uppkommerfråga dåEntider året.utomlands långavistasSverige somav

och såledesi Sverigebosattskallalltjämtär varavaraansespersonenom
riksför-enligthärförAvgörande ärförsäkringskassa här.inskriven hos
landet.hemvist här iegentligasitthan harföreskriftersäkringsverkets om
regel-därvidrekommenderarRiksförsäkringsverket att person somen

avregistreras.utomlands börmånader åretänbundet vistas omsexmer
regelbundet vistasarbetsförhållandensinagrundpåDen avsom

egentligaha sittändåkanmånader åretutomlands än ansesomsexmer
anknytningstarkareinte harhanhärför ärförutsättninghemvist här. En att

ochbedrivs iarbetetdärvid till ettland. Hänsyntill något tasannat om
bosättning.familjensövrigatill denland samtsamma

Är utlands-långalikaSverige iivistelsemaårliga settde stort som
dendet utredsriksförsäkringsverketrekommenderar attvistelserna om
tilldåHänsyntill Sverige.anknytninghuvudsakliga tashar sinförsäkrade

vistelsen,avsikten medi övrigt,levnadsförhållandenförsäkrades t.ex.den
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övriga familj emedlemmars vistelseort och bostadsförhållanden. Avregistre-
ring bör ske försäkrad inte bedöms ha sin huvudsakliga anknytningom en
till Sverige.

Konventionsbastämmelser Forsäkringstillhörighetom

Sverige har ingått konventioner med rad andra länder socialñrsäk-en om
ring. Konventionema innehåller regler iavgör vilket landsom en person
skall försäkrad. Syftet är bl.a. till flyttarvara att attse personer som
mellan olika länder inte skall bli oförsäkrade eller dubbelt försäkrade.

flestaDe utomnordiska länder har försäkringsregler innebär attsom en
är omfattad socialförsäkringen i det land där han ñr-person ärav

värvsverksam. Sverige och de övriga nordiska länderna grundar däremot
försäkringstillhörigheten bosättning.på

Enligt de konventioner Sverige ingått med utomnordiska ländersom
gäller huvudregel den flyttar från Sverige tillatt konven-som ettsom
tionsland för arbeta där blir omfattadatt sysselsåttningslandetsav
försäkring.

Huvudregel enligt den nuvarande nordiska konventionen är att man
omfattas bosåttningslandets försäkring. För den är bosattav person som
i nordiskt land och arbetarett anställd i nordiskt land gällerett annatsom
dock enligt konventionen han omfattas försäkringen iatt sysselsättnings-av
landet för sådana förmåner hör med förvärvsarbetet.som samman

Också förslaget till nordisk konvention bygger huvudprincipenpåny att
den bosattär i nordiskt land omfattasett lagstiftningeni detsom landet.av

frågaI bl.a. arbetar i nordiskt landom ett än det därannaten person som
han bosattär eller arbetar i två eller flera länder eller tillhör densom som
resande personalen vid flyg- eller landtransportverksamhet skall dock
reglerna i EGs förordning 140871 gälla se avsnitt 4.2.

Utsända arbetstagare

De flesta konventioner innehåller särskilda regler försäkringstillhörig-om
het ñr är bosatta i konventionsland ochett förpersoner som som en
arbetsgivares räkning utsänds utföra arbete iatt konventionsland.ett annat
Reglerna innebär den utsände arbetstagarenatt även under den tid arbetet
i det andra landet pågår eller viss del denna tid tillhör försäkringenav- -
i utsändningslandet och således bibehåller och försäkringsskydd.ett samma

Enligt några konventioner är utsåndningsreglema alltid tillämpliga under
viss tid när arbetstagaren är sysselsatt i det andra landet.en Enligt andra

konventioner gäller den beräknade tiden ñratt utsändningen inte får vara
längre än viss angiven tid; blir sysselsättningslandets lagstiftningannars
gällande omedelbart vid arbetets början.

Utsändningsperioden är i de flesta konventioner begränsad till 24
månader, det förekommer variationer från 12 månader och tillmen 60upp
månader.

För de särskilda utsåndningsreglemaatt skall gälla måste lönen betalas
den arbetsgivareut sänt arbetstagaren. Arbetstagarenutav måstesom
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land därlagstiftningen detomfattadutsändningstillfälletvidockså avvara
sitthar säte.arbetsgivaren

omfattadarbetstagarenendastSverige ingått ärkonventionerflestaI de
Tyskland,medkonventionemaEnligtutsändningslandet.lagstiftningeniav

familjemedlem-medföljandeemellertid ävenIsrael omfattasGrekland och
iochKanada USAmedkonventionemaenligtgällerDetsammamar.

folkpensionshänseende.
ikraftträdandeEES-avtaletsefterkommeravsnitt 4.2beskrivits iSom -

konventionsbe-nuvarande140871 ersättaförordningi EGsreglerna att-
gäller EES-statema.såvittutsända arbetstagarebeträffandestämmelser

personalResande

dengälla förskallbestämmelserinnehåller ävenKonventionema som
gällerlandtransportföretag. Det t.ex.ochvid flyg-personalenresande

flygplan.kabinpersonal iochtlygbefällastbilschaufförer,
isysselsatt bådepersonal ärresandeskallkonventionemaEnligt som

i det landlagstiftningenomfattadlandetdet andraoch iSverige avvara
kon-vissaenligtgällerUndantagsitt säte.hartransportföretagetdär

landet.det andrabor iför denventioner som
förordningÄven i EGsreglerkommerpersonalresandefrågai om

blivitEES-avtaletdetefterEES-områdetinom attgälla140871 att
landet.igällande här

försäkringstillhörighetSjömäns

för-hosinskrivenförsäkradeandraliksomskallsjömanEn envara
Sverige.ibosatthan ärsäkringskassa om

möjlighetde hararbetsförhållandensådana attoftastharSjömän numera
defastighetvissutsträckning på attidygnsvila såsintillbringa stor enatt

Folkbokföringslagendär.bosattakanfolkbokföringslagenenligt anses
vistelseort.växlandevidbosättningbestämmelsevidareinnehåller omen

dygnsvilasintillbringarregelmässigtintedengällerdennaEnligt att som
familje-till sinamed hänsyndär hanbosattfastighetvissnågonpå anses
ha sinkanomständigheterövrigaocharbetsförhållandenoch anses

anknytning.starkaste
sjöman,svenskskallföreskrifterriksförsäkringsverketsEnligt somen

handelsfartygutländskteller påhandelsfartygsvensktanställd på somär
ibosattredare,svenskförhyrsobemannathuvudsaki somansesav

varaktighetvistelsenspåuppfyller de kravintehanSverige även somom
föreligga.skalllandethär ibosättningförgäller att ansesannars

finnsländerandraSverige ochmellantrygghetsocialkonventionerI om
varitellersjöman ärutländskinnebärbestämmelser att somensom

skallkonventionsländemai någotförsäkringenomfattad anses somavav
svensk flagga.förfartyganställning påvidSverigeibosatt som

följdtillenligt vadsjömanutländsk sagtsellersvensk avEn ovansom
riksför-likställs enligtSverigeibosattskallanställningsin somanses

inskriven hosförsäkrad ärmedföreskriftersåkringsverkets somen
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försäkringskassa även inskrivning inte skett. En sådan sjöman harom
således rätt till förmåner från den allmänna försäkringensamma som en
försäkrad inskriven.ärsom

Personal vid beskickningar och konsulat

Viss personal på utländska beskickningar och lönade konsulat åtnjuter
enligt Wienkonventionema åren 1961 och 1963 diplomatiska ochom
konsulära förbindelser privilegier och immunitet bl.a. innebär deattsom
inte skall omfattas bestämmelser social trygghet i den därav statom
beskickningen eller konsulatet är beläget.

Enligt Wienkonventionen diplomatiska förbindelser gäller attom
diplomatiska företrädare inte skall omfattas bestämmelserna socialav om
trygghet i den mottagande Detsamma gäller denstaten. diplomatiske
företrädarens familjemedlemmar tillhör hans hushåll, de inte ärsom om
medborgare i den mottagande staten.

Undantagna ocksåär vissa andra personalkategorier vid beskick-
ningarna. Detta gäller bl.a. privattjänare till diplomatisk företrädareen
under förutsättning de inte är medborgare i denatt mottagande ellerstaten
stadigvarande bosatta där och på villkor de omfattas gällandeatt av
bestämmelser social trygghet i land. Undantagna ocksåett annat ärom
medlemmar beskickningens administrativa och tekniska personal jämteav
de familjemedlemmar tillhör deras hushåll, de inte är medborgaresom om
eller stadigvarande bosatta i den mottagande Detsamma gällerstaten.
medlemmar beskickningens tjänstepersonal.av

Enligt Wienkonventionen konsulära förbindelser gäller liknandeom
regler ñr personalen vid lönade konsulat.

Tjänstemän vid konsulat, deras familjemedlemmar m.fl. nämndanyss
är inte undantagna från lagstiftningen social trygghet i denpersoner om

mottagande de har arbetestaten utanför konsulatet.ettom
Enligt folkbokföringslagen gäller den tillhör främmandeatt som en

makts beskickning eller lönade konsulat eller dess betjäning skall
folkbokföras här i landet endast han är svensk medborgare ellerom om
han bosatt här när han kom tillhöra beskickningen,att konsulatet ellervar
betjäningen. Detta gäller även sådan familjemedlem elleren persons
tjänare.
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