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Förord

beslut 28Genom den november 1991 bemyndigade regeringen statsrådet Bo Kön-
berg tillkalla arbetsgrupp omfattad kommittéförordningen 1976:119att en av- -

uppgiftmed utarbeta förslag till för den allmänna pensionering-att ett nytt system
stödMed detta bemyndigande förordnades den 3 december 1991 ledamöteren. av

och i arbetsgruppen.experter
Arbetsgruppen har antagit Pensionsarbetsgruppen.namnet
Ordförande i arbetsgruppen har varit statsrådet Könberg fp. ledamöterBo Som

har medverkat riksdagsledamoten Leif Bergdahl nyd, ekonomen Per Lennart
Börjesson den 31 januari 1993,v; riksdagsledamoten Margit Gennser m,t.o.m.
landstingsdirektören Hedborg informatörenAnna s, Ulla Hoffmann fr.0.m.v;

Åkeden februari 1993,1 partisekreteraren Pettersson riksdagsledamöternac samt
ThalénIngela s, Barbro Westerholm fp Wiklundoch Pontus kds.

Som har medverkat förutvarande budgetchefen i Finansdepartementet,experter
nuvarande generaldirektören i Riksrevisionsverket Inga-Britt Ahlenius fr.o.m. den
10 februari 1992, departementssekreteraren i Finansdepartementet AnderssonLena

9 februariden 1992, enhetschefent.o.m. i Riksförsäkringsverket Edward Palmer
fr.o.m. 23 aprilden 1992, departementsrådet i Socialdepartementet RydénInger
fr.o.m. den februari 1993,1 dåvarande kanslirådet i Socialdepartementet Bengt

Östblom,Sibbmark den 31 januari 1993 och hovrättsassessornt.o.m. Lennart
Socialdepartementet fr.o.m. den maj 1993.l

iSekreterare arbetsgruppen har varit hovrättsrådet, tillika vice ordförande
avdelning, Lars Göran Abelson, kanslirådet i Socialdepartementet Stefan Ackerby
fr.o.m. 18 oktober 1993,den avdelningsdirektören i Riksförsäkringsverket Gudrun
Ehnsson, hovrättsfiskalen Marianne Forsström den 13juli 1992, rådmannent.o.m.
Cecilia Gilljam fr.o.m. 10den augusti 1992 och byråchefen i Konjunkturinstitutet
Hans Olsson.

Inom för arbetsgruppens verksamhet har omfattande beräkningsarbeteettramen
utförts gäller såvälvad statsfmansiella effekter individerutfall för i olikasom
alternativ. Detta arbete har till del gjorts Riksförsäkringsverkets utrednings-stor av
enhet ledningunder Edward också bilagaPalmer. Enheten har utarbetatexpertenav

Äventill detta fördelningspolitiskabetänkande. i FinansdepartementetA gruppen
socialförsäkringsenhetenoch i Socialdepartementet, särskilt departementssekretera-
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Torpare, beräkningsarbete. Vid arbetet med utarbetandethar biträtt medBo avren
Östblom.har i vissa delar medverkat Lennartdetta betänkande experten

reforme-i augusti 1992 offentliggjort promemorian EttArbetsgruppen har tidigare
1992:89.bakgrund, principer och skiss Dspensionssystemrat -

bakgrund Pensionsberedningens be-Arbetsgruppens uppgift har varit att mot av
1990:76 och däröver inkomna remissyttrandentänkande Allmän pension SOU

pensioneringen, dvs.för den allmännaförslag till reformeratutarbeta systemett
pensions-föreliggande betänkande Reformeratfolkpensions- och IATP-systemen.

sitt arbete. Förslag1994:20 redovisar arbetsgruppen resultatetSOUsystem av
tillreformering det allmänna pensionssystemet ochläggs fram till omfattandeen av

bör Vid sidanövergången till det reformerade regelsystemet ägahur avrum.
beräkningartvâ bilagedelar, delshuvudbetänkandet publiceras upptar avsom

individeffekter 1994:21, delsRiksförsäkringsverket kostnader och SOU enom
kvinnors och avtalspen-Ann-Charlotte Ståhlberg ATPdocentexpertrapport av om

1994:22.sioner SOU
8 redovisasi detta betänkande. kapitel 7 ochNågon sammanfattning inte lupptas

pensionssystemet ochprinciperna för föreslagna reformeradedock översiktligt det
utgiven skrift, Ettför övergångsregleringen. lämnas iDessutom separat pen-en

sammanställning huvuddragen i betänkandet.sionssystem för framtiden, aven
reservationer harenhälliga så påFörslagen i betänkandet är när att avgettssom

Hoffmann.Leif Bergdahl och Ullaav
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1 Inledning

1.1 Allmänna utgångspunkter

Utbetalningama från det allmänna pensionssystemet folkpension, ATP och delpen-
sion uppgick år 1991 164till miljarder kronor. För år 1993 tillberäknas de uppgå

185närmare miljarder Pensionsutgiftemakronor. kommer därmed utgöra nästanatt
%13 PensionemaBNP. för närvarande %för 18 den offentligaav svarar av

sektorns %totala utgifter och 49 offentligade transfereringarna.ca av
Pensionema finansieras i utsträckning avgifter från arbetsgivare ochstor genom

egenföretagare, ochpå löner egenföretagarinkomster lönesumman.uttassom
Uttryckta andel pensionsutgifternalönesumman har under 1990-talet ökatsom av

5med till 25,6procentenheter. De uppgick % därav år 1991. år 1993Förrunt
beräknas %de ha stigit till 30 lönesumman,nära vilket beror dels på ökandeav
utgifter, dels på minskande lönesumma till följd lågkonjunkturen.av

framtidenFör kan förutses i första hand ATP-utgifterna kommer fortsättaatt att
öka i betydande mån. härtillEn orsak ATP-systemetsär successiva medmognadatt

allt högre pensioner i genomsnitt till allt större antal pensionstagare. Framdelesett
kommer också försörjningskvoten stiga växande pensions-på grund antalatt ettav

för varje förvärvsarbetande.tagare
Till följd långsammare tillväxt befolkningen i förvärvsaktiva åldrar kanav en av

under några decennier efter sekelskiftet befara i förhållande till tidigareman en
decennier lägre ekonomisk tillväxt i samhället. låg tillväxt i samhällsekonominVid
kommer, sådant pensionssystemet konstruerat, belastningen på den yrkesverk-ärnu

generationen försörja den pensionerade generationen ytterligare ökaatt attsamma
stycke in på 2000-talet och fortsatt hög under flera decennier. Med oförän-ett vara

drade pensionsregler skulle sålunda pensionsutbetalningarna allt andelstörreta en
löneutrymmet i anspråk. höga avgifterDe då skulle bli följden skulle in-av som

skränka möjligheterna till reallöneökningar för de yrkesverksamma och kun-t.o.m.
orsaka sänkningar reallönerna. å sidan avgifternaOm andra skulle hållasna av

oförändrade, skulle krävas nedskärningar utgående ATP-pensioner med storaav
belopp eller andra väsentliga inskränkningar i tilllrätten pension.

Under de närmaste årtiondena framöver kommer det allmänna pensionssystemet
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inför kostnadsmässigt och i finansierings-sålunda kunna stå betydande problematt
hänseende.

följsamhet till samhällsekono-bidragande orsak härtill den bristande denEn är
instabilitet präglar pensionssystemet i dessmiska utvecklingen och därmed den som

utformning. kostnader dess belastning på de förvärvsverk-nuvarande ochSystemets
oförutsebara och okontrollerbara.ärsamma

effekter påi nuvarande utformning kan vidare medföra negativaPensionssystemet
främja i ekono-arbetsutbud. saknas också inslag för sparandetmänniskors Det att

s.k. skattekilar i frågamin. närvarande finns betydande skatteinslag ochFör om
därförfinansieringen pensionerna. Pensionssystemet kan verka hämmandeav

till framtida ekonomisk tillväxt.möjligheterna
30 år gåttHärtill den utveckling under de änkommer ägtatt somsom rum mer

ocksåtillkom medfört det uppkommitsedan det nuvarande pensionssystemet har att
utformning ochandra problem med pensionssystemet i dagens att systemet nu ger

till effekter för enskilda individeroch för framtiden kommer upphov äratt somge
finns mellan förvärvsinkomster ochotillfredsställande. Det sambandett svagt

osystematiska i vissa fall icke avsedda omfördel-pensioner, och detta leder till och
pensionärer begränsadeningseffekter mellan skilda försäkrade. medFörgrupper
pensionssystemet upphov tillinkomster under den yrkesaktiva delen livetav ger

får till följdkraftiga marginaleffekter. också komplicerat, vilketmycket Systemet är
för enskilda skaffa sig ordentlig överblick sin pensions-det svårt överär attatt en

situation.
pensio-genomgripande reformering därför genomföras den allmännabörEn nu av

för pensio-neringen i syfte finansieringen pensionerna morgondagensatt trygga av
få för pensionssystemet uppfattasoch i övrigt till stånd reglernärer även somsom

pensionärer förvärvsarbetande.rimliga både ochav
huvuduppgift för varit pensionssystem robust ochEn har skapa äratt ettoss som

ekonomiskt stabilt följsamt. Viktiga utgångspunkter har varit de förändringaroch att
till starkarevidtas i det nuvarande allmänna pensionssystemet skall leda ettsom

samband mellan avgifter och förmåner, de därmed stimulerar till ökat arbete ochatt
kan förutsätt-främjar långsiktigt högre sparande i samhället. Därmeddeatt ett

ekonomisk tillväxt Sverige förbättras, så uppnår säkerhetningarna för i att man om
finns ekonomiska möjligheter med rimlig belastning pådetatt att senare genera-en

för framtidens pensio-tioners förvärvsarbetande infria utställda pensionslöften också
ekono-har varit få till stånd pensionssystem kan skapanärer. Strävan ettatt som
stabiltmisk trygghet för både pensionärer och förvärvsverksamma och ärsom

ekonomiska tillväxten utvecklas.oberoende hur den i samhälletav
väsentlig gradgrundläggande princip har varit förändringarna inte iEn att mer

Ocksåredan pensionerade regler träder i kraft.skall beröra är närpersoner som nya
ii pension åren efter det reglerde kommer under närmast trättatt attsom nya

kraft i princip fortsättningsvis omfattas hittillsvarande regelsystem.bör även av
och på dagens.Reformeringen bör alltså sikte på morgondagens pensionärer inteta

Även från hittillsvarandeför dem är i åren därunder bör övergångennärmastsom
i pensionssystemettill förändrade regler mjuk. innebär reglergöras Detta att nya
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kan komma gälla fullt först på lång sikt och i sin helhet omfattaatt enbart demut
i dag tillhör generationer.som yngre

I detta betänkande redovisar de principer bör läggas till grund för refor-ettsom
allmänt pensionssystem och lämnar förslag tillmerat hur sådant börett system

utformas. Vi lämnar också förslag till hur övergången från det nuvarande pensions-
till förändrat skall ordnas.systemet ett system

Inledningsvis i betänkandet visst bakgrundsmaterial angående dagens allmännages
pensionssystem. Därefter redovisas de krav enligt vår mening kan ställassom

bra pensionssystem. Mot bakgrund härav beskriverett de problem ärsom
förbundna med de gällande reglerna, och belyser dessa reglers effekter förnu
individer och för samhället. Vi övergår sedan till diskutera olika vägar bl.a.att som
i den allmänna debatten uppmärksammats för reformera pensionssystemet.att

På grundval dessa överväganden redovisar vi de principer börav som anser
vägledande för reformeringen och ligger till grund för de förslag tillvara som

utformning i olika hänseenden regelsystem lägger fram. Avslut-ett nyttav som
ningsvis lämnar redogörelse för det ekonomiska utfallet reformeratetten av
pensionssystem för individer respektive för statsfinanserna och samhällsekonomin.

Betänkandet principförslag, dock konkretiserats i betydandeupptar utsträck-som
ning. Den fortsatta tekniska bearbetningen med upprättande erforderliga författ-av
ningsförslag får ske under den fortsatta beredningen betänkandet.av

1.2 Direktiven

Arbetsgruppens direktiv framgår vad statsrådet Bo Könberg anförde vidav rege-
ringssammanträde den 28 november 1991 i samband med han bemyndigadesatt att
tillkalla arbetsgrupp med uppgift utarbeta förslag till föratt denett nytten system
allmänna pensioneringen.

l direktiven erinras inledningsvis Pensionsberedningen i december 1990attom
avlämnade sitt slutbetänkande Allmän pension 1990:76 ochSOU det betänkan-att
det har remissbehandlats se avsnitt 2.2.

Enligt direktiven är syftet med arbetsgruppens arbete bakgrund Pen-att mot av
sionsberedningens betänkande och de inkomna utarbetaremissvaren förslag till ett

för den allmänna pensioneringen.nytt system Därvid bör de utgångspunkter för ett
reformerat pensionssystem återfinns i 1991 års finansplaner ioch regeringenssom
proposition 199192:38 inriktningen den ekonomiska politiken vägledan-om av vara
de för arbetet. Enligt dessa är utgångspunkt för beslut rörande pensionssystemeten

de skall långsiktiga och präglas stabilitet.att En viktig utgångspunktvara av annan
inför reformarbetet på pensionsområdet är behovet högre långsiktigt sparande.ettav
Förändringarna skall också stimulera till ökat arbete. Därmed ökar den ekonomiska
tillväxt är nödvändig bl.a. för finansiera pensionema. De förändringarattsom som
vidtas i det nuvarande allmänna pensionssystemet bör slutligen bidra till starkareett
samband mellan avgifter och förmåner, så faktiskadet skattetrycket sänks ochatt
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arbetsutbudet ökar.
dir. 1984:5 angåendearbetsgruppen gäller de allmänna tilläggsdirektivenFör

utredningsförslagens inriktning direktiven dir. 1988:43 angående beaktandesamt
EG-aspekter i utredningsverksamheten.av

vid regeringssammanträde den 9 september 1993 erhöll pensions-beslutGenom
tilläggsdirektit dir. 1993:108. uppdrag innebär arbets-arbetsgruppen Detta att

pensionsåldern till 66förslag avseende successiv höjningskall lämnagruppen en av
bedömningenligt tilläggsdirektiven utformas utifrån samladår. Förslaget skall en

anslutning till överväganden flexibel pensionsålder. Vidare böri gruppens om
riksdagen anfört i anslutning till behandlingenarbetsgruppen med beaktande vadav

propositionen 1992932155 höjd pensionsålder bet. l99293:SfU 15, rskr.av om
1992932417 riktpunkt för åsyftade besparingarna iha övervägandena deattsom

pensionsålder, enligt överenskommelsedet tidigare förslaget höjd utarbetatsom som
uppnås till den januarimellan regeringen och Socialdemokratiska arbetarepaniet, 1

1997.
erhållit direktiven och tilläggs-Utöver de uppdrag arbetsgruppensom genom

framställningardirektiven Socialdepartementet vid skilda tillfällen överlämnathar
i vilka tagits frågoroch brev från olika organisationer och privatpersoner upp om

pensionssystemet. sådana har också kommit arbetsgruppenEtt betydande antal brev
direkt till handa.

Utredningsarbetet1.3

därefter hållitVi började vårt arbete kring årsskiftet 19914992. Under tiden har
omfattande50 sammanträden, flera tagit i anspråk två dagar. Ettänmer varav

uppbyggnad ochbakgrundsmaterial angående det nuvarande pensionssystemets
för- ochfinansieringskrav har gåtts igenom underlag för analys deett avsom en

tiden harnackdelar förbundna med nuvarande regelsystem. Huvuddelenärsom av
reformering pensionssyste-tagits i anspråk för diskussioner principer för avom en

reformanalyser frågor aktualiseras vid sådan övervägandenmet, samtav som en
alternativa lösningar beträffande betydande antal i reforme-komponenter ettettom
pensionssystem.rat
promemorian reformerat pensionssystem principer och skissl Ett bakgrund, Ds-

1992:89 från augusti 1992 redovisade det dittillsvarande arbetet. Viresultatet av
följt promemoria upphovhar och beaktat den allmänna debatt denna gettnoga sm

sådan avspeglats i massmedia skrivelser vi erhållit.till den i de brev ochsamt som
Under arbetets gång har vid sammanträden fått del synpunkter och faktaupp-av

lysningar från företrädare för myndigheter organisationer och frånoch personer
i förslag reformer pensionssystemet. Så-andra sammanhang redovisat till avsom

Spånt,lunda har fått synpunkter pensionssystemet Edin, RolandP-O LO,av
Skandia, Nicolin,TCO, Jan Bröms, SACO. Bengt Bahr, Curt representantvon som

Ägarfrämjandet,för Ståhlberg, professordocent Ann-Charlotte Mats Persson,samt
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Åberg.Carl Johandirektörverkställandegeneraldirektör K.G. Scherman och
för pensionssyste-betydelsedessRedovisningar det samhälleliga sparandet ochom

ñnansrädetdåvarande Larsförutom de nämnda,har lämnats,met avav ovan
idepartementssekreterarendåvarandedocenten Lars Nyberg ochHeikensten,

angåendefått informationVi ocksåStefan Ackerby. harFinansdepartementet
arbetsgivarverk, Kommun-avtalspensioneringama från bl.a. företrädare för Statens

pensionsutredning och Hansa SPP.Landstingsförbundens Tryggoch
lângtidsutredningårsinformation 1992också lämnatsVid sammanträden har om

i sitt slutbetänkanderedovisadeKBT-utredningen sedermeradet arbeteoch somom
upplysningar har1992:21. Fortlöpandetill pensionärer SOUBostadsstöd getts

levnadsvillkor.kartläggning ålderspensionärernasSocialdepartementetsäven avom
och olikamed myndigheterhaft kontaktersammanträdena harParallellt med

för värt uppdrag.betydelsedärvid fått del upplysningarorganisationer samt av av
löneutvecklinglöner ochfått informationfrån TCO och SACOBl.a. har vi LO, om

ligger tilluppgifteravtalsomrâdena.de olika Dessaför typiska arbetstagare
redovisar itypindivider viutfallet för antalberäkningargrund för de ett somom

avsnitt 16.3.
har varit knutenför arbetsmarknadensföreträdarereferensgrupp medEn parter

pågåendedetvid några tillfällen inforrneratshartill arbetsgruppen. Denna om
på olikasynpunkter frågor. Gruppenstillfälle lämnaarbetet fått attsamt samman-

Herin,1993 Janutgjordes hösten Jan Bröms, SACO,ochsättning har växlat av
Landstingsförbun-Ulf Perbeck,Jan-Erik Nyberg, TCO,Lidbom, LO,SAF, Tore

Strâth, Svenskaarbetsgivarverk, och ClaesNils Henrik Schager, Statensdet,
Kommunförbundet.

beräkningarligger omfattandei detta betänkandevåra förslagTill grund för om
statsfmansiellti samhällsekonomiskt ochlösningar delsalternativautfallet av

Riks-nedbetydande arbete härmed har lagtsindividnivä. Ettpåavseende, dels av
förmed utgångspunkt från verkets modellutredningsenhet,försäkringsverkets som

pensions-kalkylmodell reformeratnykonstruerad rörandeochATP-prognoser etten
för våra överväganden.värdemånga och ingående beräkningargjort stortsystem av

Edwardenhetschefenbedrivits ledninghar under arbetsgruppensArbetet expert,av
Palmer.

departementssekreterareBeräkningsarbete pâ vårt har vidare utförtsuppdrag av
Eklinddepartementssekreterare BengtSocialdepartementet,Torpare, och bl.a.Bo

vid fördelningspolitiska i Finansdepartementet.gruppen
uppmärksam-har ägnatutformningen reformerat pensionssystemVid storettav

vilka konsekvenserochpensionssystem för kvinnorhet betydelsen dagens enav
har docentled i detta arbetereform skulle fä för kvinnors pensionsskydd. Som ett

universitet,Stockholmsforskning vidAnn-Charlotte Ståhlberg, Institutet för social
frågor.belysning dessatillpå vår begäran utarbetat närmareexpertrapport aven

redovisas bilagaöverväganden,vårabakgrund tillDenna utgörrapport, somsom en
betänkande.B till detta
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pensionssystem2 Nuvarande

2.1 historiska utvecklingenDen

den allmännaUtbyggnaden det ekonomiska trygghetssystem utgörs avav som
har etappvis under långpensioneringen, dvs. folkpensioneringen och ATP, skett en

följd år.av
i grunden för socialförsäkringen under del Sverige liksom övriga Europa lades

âr 1913 infördes här i landet förstasista årtiondena 1800-talet. Genom lagen enav
i Försäkringen,allmän pensionsförsäkring, trädde kraft den l januari 1914.som

invaliditetsförsäkring, obligatoriskâlderdoms- ochuppbyggd varsom var av en en
befolkningen. dels livränte-och omfattade i princip hela Den sammansattvar av en

individuellt efter försäkringstekniska grunderdel med pensioner beräknadessom
premiereservtekniken, dels behovsprövad understödsdel be-grundval somav en

finansieradesLivräntedelen årliga avgifter frånkostades allmänna medel. genomav
lågaPensionsbeloppen mycket betalades från det dende försäkrade. och utvar

dessförinnan blev varaktigt arbetsoförmögen.försäkrade fyllde 67 år eller
pensionsförsäkring 1935 års lag folkpen-1913 års lag allmän ersattes av omom

pensioneringens uppbyggnadsionering. innebar principiell förändringDetta aven
infördestidigare I ställetdet premiereservsystemet övergavs. ett systemattgenom

utgickgrundpensioner medel ochmed finansierades allmännamed utansomsom
såbehovsprövning. differentieringen pensionernaEn nyhet tidigaredenatt avvar

livslängdgenomsnittligkvinnor fick lägre årlig längrepension på grundatt av
Grundpensionerna tilläggspensionerslopades. lag medkombinerades i 1935 års

efter pensionsbeloppen blygsam-utbetalades behovsprövning. Fortfarandesom var
ma.

folkpensionering, trädde ipensionsreformNästa blev 1946 års lagstora somom
Ålders- kraftigt och in-höjdeskraft den l januari 1948. invalidpensionemaoch

tillkom änkepen-âlderspensionernakomstprövningen helt bort. Dessutomtogsav
bostadstillägg.sioner hustrutilläggoch statliga och kommunalasamt

på väsentliga1950-talet folkpensionenUnder vidtogs successivt förbättringar av
punkter. infördesBl.a. index- och standardtillägg.

tilläggspensionering alltSamtidigt blev frågan införande allmän merom av en
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aktuell i den politiska debatten. Utredningsarbete bedrevs med syfte lösa främstatt
frågan pensionering arbetstagare i enskild tjänst. årRedan 1947 tillsattes denom av

Åkessonskas.k. första utredningen, 1950år avlämnade principbetänkandetsom
Allmän pensionsförsäkring 1950:33.SOU Sedan remissbehandlatsdetta tillsattes

Åkessonskaår 1951 den s.k. andra utredningen. 1955Denna lade år fram slutligtett
förslag till allmän pensionsförsäkring SOU 1955:32. biträda vidFör denatt
fortsatta handläggningen tillkallades 1956år Allmänna pensionsberedningen, som
året därpå betänkandet Förbättrad pensionering 1957:7.SOU Beredningenavgav
kunde inte redovisade olika förslag till lösning pensionsfrâgan.utan treenas av

Den 13 oktober 1957 anordnades folkomröstning rörande huvuddragen i de treen
förslag framlagts i Allmänna pensionsberedningens betänkande. Ingetsom av
förslagen erhöll dock absolut majoritet.

propositionenGenom 1958 A255 förelades riksdagen principförslag förbätt-ett om
ringar folkpensioneringen och införande lagfäst tilläggspensionering,av av en som
byggde på det förslag majoriteten i Allmänna pensionsberedningenavgettssom av
och vid folkomröstningen erhållit de flesta rösterna. Riksdagen med vissaantogsom
ändringar propositionens förslag såvitt angick folkpensioneringen. Förslaget om
lagfäst tilläggspensionering praktiskt oförändrat första kammarenantogs taget av

avslogs andra kammaren fåtalmed övervikt. anledningrösters l häravettmen av
upplöste Kungl. Majzt riksdagen och förordnade nyval till andra kammaren,om
vilket ägde ijuni 1958.rum

Mot bakgrund valresultatet återupptogs arbetet med utforma lag-att ett nyttav
förslag för pensionsreform. Med 1958de i års proposition angivna principernaen

utgångspunkt framlades propositionen 1959: 100 med förslag till lag försäk-som om
ring för allmän tilläggspension. Riksdagen denna gäng med endast röstsantog en-
övervikt i andra kammaren förslaget, och 1959 års försäkringlag för allmänom-
tilläggspension trädde i kraft den januari 1960.l

dennaGenom lag tillkom således den allmänna tilläggspensioneringen ATP med
ålders-, förtids- och familjepensioner. innebarLagen tidigare principer föratt

uppgifter på pensionsområdet inkomstbortfallsprincipen,övergavs ochstatens att
dvs. där förmånerna storleksmässigt till pensionärens förvärvsin-ett system anpassas
komster före pensioneringen, infördes.

Motiven bakom ATP-beslutet flera. För det första fanns önskan åstad-attvar en
komma förbättring de ekonomiska förhållandena för äldre. viktigtEtt annaten av
motiv främst privatanställda arbetare, inte omfattadesatt storavar grupper, av
någon avtalsreglerad tilläggspensionering visat föreliggaoch det sig svårigheteratt

på frivillig väg få till stånd kompletterande tjänstepensionering för allaatt en
arbetstagare. ATP-reformen innebar sålunda utjämning i pensionshänseendeen
mellan olika förvärvsarbetande. Vidare styrdes utformningen ATPgrupper av av

ville genomföra höjning pensionärernas standard snabbare vadänatt man en av som
hade varit möjligt privata försäkringsbaserademed lösningar eller med obligato-ett
riskt premiereservsystem, dvs. fullfonderat pensionssystem. viktigtDettaett ettvar
skäl till utformadesATP fördelningssystem där inkomsterde aktivas åratt ettsom
för år finansierar pensionerna avsnitt 2.5.se
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kraft den lträdde iAFL,försäkringallmän1962:381lagenGenom somom
samtligasamtidigttilläggspensioneringen,samordnades folk- och1962,januari som

därmed gjordesochbasbeloppettillviss siktanknöts påpensionsförmåner --
värdebeständiga.

struktur.grundläggandebehållit sintilläggspensioneringenochfolk-Därefter har
ändringaromfattandetämligenundergått del,har dockPensionsbestämmelsema en

förmildrades villkoren1970-taletbörjanvarit i kraft. lAFLde årunder avsom
År 67 tillfrånpensionsåldernallmännaden1976 sänktesförtidspension.erhållaatt

följdtillpensionsålder bl.a.rörligtillmöjligheternaSamtidigt förstärktes65 år. av
tillkomst.delpensionsförsäkringens

Medtillfällen.vidhöjtsharfolkpensioneringeninomGrundförmånerna ett par
förpensionstillskottmedfolkpensionema1969 kompletteradesfrån ärverkan

pensionstillskottpension. Dessalåg sådanmedATP-pension ellerpensionärer utan
Även harbostadstilläggenkommunaladehöjts.tillfällen därefteråtskilligavidhar

skillnadernaminskai syfteinförtsstatsbidrag harochförbättrats, attfortlöpande
olika kommuner.mellan

standardtrygghetenframförgrundtrygghetengjortsprioriteringdenGenom avsom
pensionssystemetallmännadetpensionsnivåerna inommellanskillnadernahar

inneburithavidtagits sägasåtgärderdekanbetydligt. Totaltminskat ensett som
inkomstbortfallsprincipensåtillvidastrukturpensionssystemetsförändring attviss av

ocksåinkomstlägeni lågapensionstagareförinte bara utanförsvagas,kommit att
inkomstskikt.i högreför pensionärer

1990årfr.o.m.genomfördes med verkanområdefamiljepensioneringensPå om-
änkepensionematidigare livsvarigadebl.a. innebärförändringarfattande attsom

och framöver1970-taletsuccessivt underVidare haravvecklas.på siktinom ATP
föräldrapenning-arbetslöshetsstöd,sjukpenning,såsomsociala förmåner,raden

intedockharpensionsgrundande. Dettautbildningsstöd, gjortsvissaförmåner och
samband mellanvarför principentagitsavgiftermotsvarandeinneburit ut, omatt
förändringdengällerupprätthållits. Detsammainteförmåneravgifter och som

intjänan-vårdårs.k.tillgodoräknas1982fr.o.m. år kanförälderinnebär somatt en
detid för ATP.

förmånermellansambandförsvagatbidragit tillförändringar harOckså andra ett
tilläggspen-beräkningförGrundernaâlderspensionssystemet.inomavgifteroch av

maximeringsavdragenochbasbelopps-1981. tidigareändrades år Desionsavgifter
respektivepå hela lönen1982fr.o.m. årATP-avgifter beräknasochslopades

bottenbelopp.avdragsgillttak ellerinkomsten utan
förmånsberättigadekretsenförändringarna ärgjordaeffekt de attEn avannan

stigitgrund härav harpåävenpensionssystemetkostnaderna förochvidgats att
väsentligt.

utbe-tilläggspensionemaförsta1960.börja intjänas år Dekundetill ATPRätt
befinnerfullfunktionsstadietnåttintehar utan1963. ATP-systemet ännutalades år

speciella över-grundkunde1979åruppbyggnad. Förstsig alltjämt under av-
pensionfåålderspensionär1914-1923årenföddagångsregler för enenpersoner -
fr.o.m.förstintjänandetid. Och det ärbristandegrundreduceradesinte avsom
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år 1990 det inte krävs pensionsgrundande inkomster har förvärvatsatt undersom
åralla fr.o.m. år 1960 det år då försäkrad fyller 65 år fört.0.m. oavkortadatten

ATP-pension skall utbetalas. Fullt utbyggt kan ATP-systemet sägas först årvara
2009, denär inte hade fyllt 16 år vid införande år 1960, dvs. föddasystemetssom
år 1944, går i ålderspension. Denna åldersgrupp har omfattats undersystemetav
hela den tid varunder rätt till ålderspension kan intjänas. Ett definitivt fullfunktions-
stadium inträder dock inte förrän alla uppbär pension haft denna möjlighet,som
något blir fallet först väsentligt längre fram 2000-talet.undersom

2.2 Pensionsberedningen
1 sitt slutbetänkande Allmän pension SOU 1990:76 redovisade Pensionsbered-

omfattandeningen bakgrundsmaterial ochett resultatet genomgång deav en av
problem det allmänna pensionssystemet står inför kostnadsmässigt och finans-som
ieringsmässigt under de närmaste decennierna framöver. Beredningen redovisade
också alternativa lösningar för pensionerna i framtiden lämnade inteatt trygga men
några förslag vilka lösningar borde väljas.om som

Frågor aktualiserades Pensionsberedningen möjligheterna tillsom av var en sam-
manslagning folk- och tilläggspensioneringen, sambandet mellan förmåner ochav
avgifter, 15- och 30-årsreglerna inom ATP, delning pensionsrätt mellan makar,av
indexering intjänad pensionsrätt och utgående förmåner, ATP-taket denav samt
framtida finansieringen den allmänna pensioneringen, inkl. AP-fondens roll ochav
avgiftsunderlagets utformning.

Till betänkandet fogades bilagedel SOU 1990:77 och antalett expertrapporteren
1990:78.SOU De behandlar utvecklingen framöver befolkning ochsenare av ar-

betskraft, den ekonomiska tillväxten i Sverige fram till år 2020, sparande och
investeringar i svensk ekonomi, ATP-systemet från fördelningspolitisk synpunkt,
perspektiv på AP-fonden och ekonomiska aspekter pä avtalspensionerna.

Pensionsberedningens betänkande jämte bilagor har remissbehandlats.
Under remissbehandlingen anslöt sig flera remissinstanser till Pensionsbered-

ningens uppfattning de grundläggande principerna i det allmännaatt pensionssyste-
bör bevaras. Flertalet remissinstanser ansågmet emellertid samtidigt ATP-att

måste reformeras för skall komma tillsystemet rätta med instabi-att systemetsman
litet. De flesta de instanser remissvar menade, till skillnad frånavgettav som
Pensionsberedningen, omfattande reformering pensionssystemet måsteatt en mer av

Vissagöras remissinstanser hade uppfattningen detta kan ske ändring-attnu. genom
inom för nuvarande regelsystem, medan andra förespråkade konkretar ramen

angivna förändringar eller ansåg reformeringen måste leda till heltatt ett nytt
pensionssystem.

Det övervägande flertalet remissinstanserna ansåg i likhet med Pensionsbered-av
ningen det angeläget sambandet mellan avgifter och förmåner Vissaatt stärks. av
remissinstanserna framförde synpunkter gick pensionssystemet i störreut attsom
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medan andrapremiereservsystemmindre utsträckning bör konstrueraseller ettsom ,
grundpensions-övergång tillföredrog fortsatt fördelningssystem eller ettett en

system.
ansågutbetalade pensionerochbeträffar uppräkningen pensionsrättigheterVad av

med index-frågan det braremissinstanser yttrade sig i ärde flesta de att enav som
samhällsekonomiskatilluppräkningen pensionerna deneringsform kopplar avsom

ändrai fråga ochkommautvecklingen. Några menade realindexering böratt varen
prisindexeringnuvarandebevarandeför s.k. foljsamhetsindexering. För ett aven

pensionärsorganisationema.sig dock några, främstuttalade
dåanledninginte någonhade Pensionsberedningenfråga ATP-taketI attsettom

framtiden bibehålla ATP-för iuppjustera framhöll det,omedelbart detta att attmen
höjningerforderligt övervägainkomstrelaterande funktion, blir attsystemets aven

tidpunktförst vid närhärtill borde enligt beredningen docktaket. Ställning tas en
kommit till inkomst-förvärvsarbetande harbetydligt andel destörre upp enaven

bered-delade interemissinstansernanivå ATP-taket. Flertaletmotsvarar avsom
ställningstagande föromedelbartuppfattning fråga efterlysteningens i denna ettutan

fast tak.bibehållandelöneutvecklingen eller föruppräkning i takt med ettett aven

uppbyggnad2.3 Nuvarande

pensionsförmänerräkna med erhållai pensioneras kanFlertalet dem dag attav som
den allmännaenskildes pensionsskydd ärhåll. Grundläggande for denfrån olika

försäkringen för allmäninnefattar folkpensioneringen ochpensioneringen, som
i offent-lagstiftning administrerasregleras ochtilläggspension ATP. Dessa genom

lig regi.
finns avtalspensionssystem,pensioneringen olikasidan den allmännaVid somav

omfattar iochmellan arbetsmarknadenspå kollektivavtalgrundas parter som nu
pååren har också allt fler valtSverige. Medalla löntagare i attstort sett personer

livförsäkringsbolag ochprivatafrivilliga iinitiativ teckna pensionsförsäkringareget
pensionsförmåner för ålderdomen.tillförsäkratpå detta sätt sig kompletterande

uppmedel för byggaförekommer sparande i olika andra formerVidare attettsom
ekonomiskt skydd inför ålderdomen.ett

omfattarobligatoriska ochantyderallmännaDe pensionerna är namnetsom --
inom bådeHuvudförmånerii princip alla bor eller arbetar här landet. utgessom

efterlevandepension.förtids- ochfolk- tilläggspensioneringen i form ålders-,och av
handikappersättningfolkpensionsförmånemaVid sidan härav finns de s.k. särskilda

saknartill pensionärerpensionstillskottVårdbidrag. Dessutom utbetalasoch som
bostadstillägg KBT,kommunalteller har låg ATP-pension. Därjämte finns som

bostadskost-folkpensionstagarensbidrag tillär inkomstprövat och kan utges ettsom
nader.

delpensioneringenocksåpensioneringen fallerför den allmännaInom somramen
haft längre tidsersättning förtill ATP-grundanderätt enpersoner somger --
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anknytning till förvärvslivet och efter fyllda 60 år sittned förvärvsar-trapparsom
bete inför övergången till ålderspension.

För beräkningen pensionsförmåner inom folk- och tilläggspensioneringen ärav
basbeloppet betydelse. Flertalet folkpensionsförmåner med viss andelutgesav av
basbeloppet. Inom ATP uppräknas såväl de löpande pensionsförmånema densom
intjänade pensionsrätten på grundval basbeloppet. fastställsDetta regeringenav av

Årför varje är och grundas konsumentprisemas förändringar. 1994 är basbe-
loppet 35 200 Till följdkr. denna anknytning till basbeloppet är pensionsförmå-av

i princip värdesäkrade i förhållande till den allmänna prisutvecklingen. Vidnema
beräkningen bl.a. folk- och tillåggspension minskas emellertid fr.o.m. år 1993av
basbeloppet tvåmed vilket innebär förunderlaget beräkning utgåendeprocent, att av

Ävenpensioner år 1994 är 34 496 kr. tidigare riksdagen vid olikahar tillfällen fattat
beslut justering basbeloppet i syfte begränsa uppräkningen pensionema,attom av av

haftvilket till effekt pensionema inte fullt följt med konsumentprisemasatt ut
ökning.

folkpensioneringenGenom grundtrygghet vid ålderdom, långvarig sjuk-ges en
Ålders-dom, handikapp och förtidspensioner här med i principgravt utgesm.m.

enhetliga belopp förär desamma alla och således oberoende den försäkradessom av
tidigare inkomster eller avgiftsbetalning. Däremot folkpensionerna fr.o.m. årär
1993 avhängiga den berättigades försäkringstid i så måtto det for tillrättattav
oavkortad folkpension bosättning i Sverigekrävs under minst 40 år mellan 16 och
65 års ålder eller minst 30 år med intjänade ATP-poäng. Vid kortare tids bosättning
respektive kortare tids förvärvsarbete här i landet reduceras folkpensionen pro-
portionellt.

ålderspensionEn från folkpensioneringen från 65 års åldertas ut motsvararsom
for pensionstagare för %år räknat 96 basbeloppet 33 116 kr år 1994.en ensam av
För gift pensionär, make uppbär folkpension i form hel ålders- elleren vars av
förtidspension, %ålderspensionen 78,5utgör basbeloppet 27 079 kr år 1994.av
Pensionstillskott till âlderspensionärer %med maximalt 55,5 basbeloppet.utges av
Den garanterade minimipensionen för ensamstående pensionstagare därmedutgören
151,5 % basbeloppet, år 1994 52dvs. motsvarande 261 kr år eller 4 355 krav per
i månaden. Härtill kommer kommunalt bostadstillägg täcker den helt domine-som
rande delen bostadskostnadema till viss nivå.av upp en

betydelse för många pensionstagareAv år även de särskilda skatteförmånerna i
form särskilt grundavdrag vidSGA beskattningen. innebär ålders-Dessa attav en
pensionär har folkpensionenbart jämte pensionstillskott i praktiken befriadärsom
från inkomstskatt. Vid stigande inkomst, ATP-pension, dett.ex. avtrappasannan
särskilda grundavdraget successivt.

ATP-systemet uppbyggt enligtär den s.k. inkomstbortfallsprincipen, vilken
innebär pensionsförmånema i princip bestäms de inkomster försäkra-denatt av som
de haft under den yrkesverksamma delen livet och det antal år under vilka hanav av
förvärvsarbetat. Pensionsgrundande for inkomsten tillATP är den del den överstiger
basbeloppet för året 35 200 årkr 1994 och uppgår till högst 7,5 gånger detta
basbelopp 264 000 kr år 1994. %ATP-pensionen 60 genomsnittetutgör denav av
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pensionsgrundande inkomsten för de 15 bästa inkomståren. Enligt huvudregeln
krävs 30 år med pensions grundande inkomst för skall föreligga till oavkortadrättatt
tilläggspension. Vid färre år med pensionsgrundande inkomst reduceras pensionen
proportionellt.

Pensionsgrundande för ATP i första inkomsterär hand förvärvsarbete. Sådanaav
kan härröra från anställning eller från förvärvsarbete, aktiv näringsverk-annat t.ex.
samhet bedrivs i Sverige. Med anställningsinkomst likställs dessutom olikasom
förmåner sådanersätter inkomst, sjukpenning, föräldrapenning, arbetsska-t.ex.som
deersättning, arbetslöshetsersättning, Vårdbidrag, utbildningsbidrag, vuxenstudiebi-
drag och delpension. För uppfylla 30-ârsregeln får dessutom fr.o.m. âr 1982att
föräldrar räkna år då vårdatde barn är år. sådanaän Däremottresom yngre ger
år ingen ökad pensionsgmndande inkomst.

Vid sidan den allmänna pensioneringen finns, olika kollektiv-nämntsav som ovan,
avtalsreglerade pensionsordningar zjänstepensionssystem. Dessa har lången
tradition på industritjänstemannaområdet liksom för statligt och kommunalt an-
ställda. När ATP-systemet infördes år 1960 kom detta efter hand delvis övertaatt
avtalspensionemas roll pensionsstandard är relaterad till inkomsternaatt ge en som
under den yrkesverksamma delen livet. Det har med tiden förhandlats framav
avtalspensioner för privatanställdaäven arbetare, och tjänstepensionssystemen för
statsanställda, kommunalt anställda privatanställdaoch tjänstemän har vidareutveck-
lats. Dessutom har anställda inom kooperativaden sektorn, bankanställda ocht.ex.
försäkringsanställda särskilda avtalspensionssystem.

Avtalspensionema har många drag med den allmänna pensionering-gemensamma
obligatoriskaDe är i förhållande till enskildeden arbetstagaren omfattaroch allaen.

verksamma påär det aktuella avtalsområdet. Intjänade pensionsrättigheter ärsom
överförbara från arbetsgivare till och från arbetsmarknadsområdeetten en annan
till arbetstagaren skulle byta anställning. Avtalspensionema finansierasett annat, om
i allt väsentligt avgifter arbetsgivarna, principerna för finansieringgenom av men

de faktiska pensionsåtagandena varierar påtagligt. Medan för privatan-systemenav
ställda helt delvisär eller fonderade, bygger de offentliganställdas avtalspensione-
ringar fördelningsprincipenpå och här någon fonderingsker i huvudsak inte alls.

Avtalspensionema fullgör i huvudsak funktioner. det första de tillFör rätttre ger
pensionsförmåner i vissa situationer sådan föreligger inomnär rätt inte den allmänna
pensioneringen, inom yrkesomrâden 65med pensionsålder år eller ilägre änt.ex.
form efterlevandeskydd.utökat utbetalas från avtalspensione-För det andraettav
ringarna ofta tillägg till de allmänna pensionerna. I genomsnitt kan detta tilläggett
till den varit yrkesverksam %under längre tid 10-15 densägas motsvarasom en av
pensionsberättigades slutlön. För det tredje avtalspensioneringama medger -
undantag för STP-systemet gäller privatanställda arbetare till pensionrättsom -
också för inkomstdelar överstiger 7,5 basbelopp.som

Enligt redovisning Pensionsberedningen beräknades år 1989 totalt 3,3 miljo-en av
arbetstagare ha varit försäkrade för någon form avtalspension. dessaAvner av var

555 000 statligt anställda, miljonl kommunalt anställda drygt l3 hos landstingen
och knappt 23 hos kommunerna, 600 000 privatanställda tjänstemän, miljon1
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Enligt000 tillhörande tjänstepensionssystem.privatanställda arbetare och 200 andra
Landstingsförbundens pensionsutredning utbetaladesuppgifter från ochKommun-

1,2 miljoner förmån-omkring 21,5 miljarder kronor till knapptår 1990 sammanlagt
kapitaltillgångarprivat offentlig Avtalspensionssystemensinom och sektor.stagare

miljarder inkl. vad enligt lTP-syste-uppskattades samtidigt till 360 kronor somca
pensions-i balansräkningar. Den totalaför privatanstållda tjänstemän avsattsmet

offentlig beräknades år 1990avtalspensionssystem på privat och sektorskulden i alla
miljarder600 kronor.utgöra ca

uppgåför privata pensionsförsäkringarVid tidpunkt beräknades fondernasamma
kapitalbehållningen för AP-fondentill omkring 200 miljarder kronor. Den samlade

pensions-år 1990, avtalspensioner individuellt tecknade426 miljarder kronor och
miljarderförsäkringar sålunda uppgått till 00 kronorkan beräknas ha närmare 1

1990. Härefter tillgångarna i fonderna vuxit ytterligare.âr har

Kompensationsnivåer i dagens2.4

pensionssystem
så viss kompensationpensionssystemet konstruerat detDet allmänna år att ger en

antal år,försäkrades genomsnittsinkomst under begränsati förhållande till den ett
i pensionspoäng.vilken enligt ATP-reglerna mäts

Ålderspensionen förvärvsarbetande bestårfrån allmänna pensioneringen förden en
Tilläggspensionen kompensation för inkomsterfolkpension och ATP-pension. gerav

7,5 Med 30 erforderligabasbelopp och till ATP-taket basbelopp.över ett upp
% prisindex uppräknadeATP-pensionen 60 den medintjänandeår motsvarar av -

för 15 inkomståren. det första basbeloppetgenomsnittliga inkomsten de bästa För-
%ensamstående med 96 ochfolkpensionen kompensation förinkomsten enav ger

78,5 %.för gift meden
för det förstaEftersom kompensationen från pensionssystemet sålunda är högre

variera medkompensationsnivânbasbeloppet inkomsten kommer den totala attav
låga det förstapensionärens tidigare genomsnittsinkomst. Vid inkomster utgör

folkpensioneringen, andel.sin kompensation från störrebasbeloppet, med högre en
lâginkomsttagare för högin-kompensationsnivân blir därför högre för änDen totala

komsttagare.
pensionssystemet innebär ärvilken faktisk kompensationsnivâFör belysaatt som
individens slutlön, dvs. lönockså i förhållande tilldet intresse beräkna denattav

slutlönekom-konstruerat så, dennavid pensioneringstillfállet. ATP-systemet är att
individens reallön utvecklaspensation för given pensionspoäng, varierar med huren

pensionens storlekförvärvsaktiva tiden. tabell 2.1 visas den allmännaunder den l
beräkningarnaVidi förhållande till individens slutlön för olika inkomstlägen.tre

15 förvärvsârenlöneutveckling under de sistahar antagits individen haratt somen
15 bästareallöneutvecklingen år också hansföljer den allmänna och dessa äratt

på inkomsternainkomsten genomsnitt baseratförvärvsår. ATP-grundandeDen ett
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mellan 50 och 64 års ålder kommer då den inkomst individenatt motsvara som
hade vid omkring 57 års ålder. oförändradMed reallön således individensär slutlön
i fasta priser densamma 57-årslönen, på vilken ATP-pensionen baseras, medansom
slutlönen däremot är realt högre än 57-årslönen i läge med reallönetillvåxtett en om
2 % år. Kompensationsnivân uttryckt pension i förhållande till slutlön blirper som
därför. framgår tabell 2.1, lägre vid positiv reallönetillväxt under de sistasom av
yrkesverksamma åren.

Tabell 2.1 Kompensationsnivá i förhållande till slutlön inom den allmänna pensio-
neringen folkpension och ATP. ATP-pensionen baseras på 57-årslönen. Real-
lönetillväxt 0 % 2 % årresp. per

57-årslön Nybeviljad ålderspension i slutlönprocent av
i basbelopp O % real tillväxt % tillväxt2 real

2,5 73 % 63 %
5,0 66 % 57 %
7,5 64 % 55 %

Vid beräkningarna har hänsyn inte tagits till ATP-taket.

En tredje aspekt vad gäller den faktiska kompensationsnivån hänför sig till värdesäk-
ringen utgående l dagenspensioner. är den utgående pensionen inflations-av system
säkrad inte standardsäkrad, dvs. den skrivs med konsumentprisindexmen upp men
däremot inte med reallöneutvecklingen. Hur individs kompensationsnivå ut-en
vecklas i förhållande till de samtida förvärvsarbetandes inkomster beror alltså pâ de

fortsatta reallöneutveckling under tiden efter det han eller hon gått översenares att
i ålderspension. Vid nolltillväxt behåller pensionären naturligtvis sin kompensations-
nivå i förhållande till de aktivas inkomster. reallöneutvecklingenOm positivär
kommer kompensationsnivån successivt sjunka relativt medan den vidatt sett,
negativ reallöneutveckling för de aktiva kommer stiga.att

Som exempel kan nämnas vid 2 % årlig tillväxtreal och efter 8-9 åratt som
pensionär dvs. efter ungefär hälften den genomsnittliga tiden ålderspensio-av som-
när har, för med 5 basbelopp i 57-årsinkomst, kompensationsnivânen person-
sjunkit från 57 % slutlönen vid nybeviljandetillfället %till 48 motsvarandeav av en
lön för förvärvsverksam. Efter ytterligare 8-9 år, dvs. vid slutet pensions-en av
tiden i genomsnitt, har pensionärens kompensation i förhållande till de aktiva sjunkit

%.till 41
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Kostnadsutvecklingen2.5

ochfolk-förflutit sedandecennierdeunderökatharpensionstagareAntalet som
Antalet1960-talet.början påigrundstruktursintilläggspensioneringen fick personer

1965årmiljoner0,8från drygtfolkpensioneringen har stigitfrånålderspensionmed
Ökningen avspeglarålderspensionärerantalet1994.årmiljoner1,6till avnärmare

årtion-deunderskettbefolkningeni senasteäldreantaletökningfrämst den somav
67frånpensionsâldernallmännasänkningen denbidragitocksåHärtill hardena. av

sedanfördubblatshar änförtidspensionärerAntaletjuli 1976.den ltill 65 år mer
2 miljonerTotalt uppbärOOO.400tillnärvarande nästanföruppgår1965 ochår ca

form.någonfolkpension ipersoner
%77Omkringtill ATP.också tjänat rättpensionärer harandelallt störreEn

frånpension ävenuppbärförtidspensionärerna%87ochâlderspensionärerna avav
miljoner.1,8uppgår tillATP-pensionärerantaletTotalaATP.

markantskettocksåharmed ATPpensionstagareantaletökningenUtöver enav
får iålderspensionärstorlek. Entilläggspensionensgenomsnittligadenökning av

harpenningvärdei fastMedelbeloppetATP-pension.i60 000 krgenomsnittidag
IS-årsperioden.under denfördubblats senaste

den allmännaförkostnadernaföljdhaft tillnaturligtvisharförhållanden attDessa
sammanlagda1965 deårJämfört medväsentligt.stigitharpensioneringen var

årså högagångerfemKBTinkl.tilläggspensionfolk- ochutbetalningarna av --
pensionskostnadernaharandel BNPUttrycktapriser räknat.1992 i fasta avsom

1992.% år12,2 BNP1965 till% år4,3frånökat av
har underbostadsstödexkl.pensionstillskottinkl.Folkpensionskostnaderna men

kronormiljarder70tillkronormiljarderfrån 4stigitperiodenangivnaden caca
till 8uppgick1992årKBT-kostnaderna,Härtill kommerpriser.löpande cai som

bostads-inkl.folkpensionförtotalkostnaden1993 beräknasårFörmiljarder kronor.
ökningfrämst denliggerutvecklingenBakomkronor.miljarder80 somstöd utgöra

för-förbättradebidragit ävenhärtill harbefolkningeniäldreantaletskett menav
ändradeochpensionsålderssänkningenreformer,successivamånsnivâer och som

förmånsberättigade.kretsenvilka utökatförtidspensioneringen,inomregler
0,21965 tillåruppgickUtgifternastigit ännuharför ATPKostnaderna mer.

folkpensionsutgifterna. Fr.o.m.underväsentligtkvarlåg längeDemiljarder kronor.
folkpen-utbetalningarnaöverstigitATP-utbetalningarnaemellertid1988 har avår

År 97 miljardersammanlagttillATP-utbetalningarnauppgick1992sionsförmåner.
inkl.miljarder kronortotalt 78utgjordedåfolkpensionskostnadernamedankronor,

År miljarder102uppgått tillhaATP-utbetalningarnaberäknas1993bostadsstöd.
Vidarekronor.80 miljardertillnämnts.folkpensionskostnadena,ochkronor som

kronor.miljarder2drygtdelpensionsutbetalningartillkommer om
1993och1992för årenkostnadernauppställning överredovisas2.2tabelll en

kronor.miljarderiuttrycktaATP-förmånernaochfolkpensions-olikaför de
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ÅrenTabell 2.2 Kostnader för folkpension i miljarderoch ATP kronor. 1992 och
1993

1992 1993
Folkp. ATP Folkp. ATP

Ålderspension 51,8 67,7 51 70,8
Förtidspension 13 19,0 14,1 20,6
Efterlevpension 2,0 9,6 1,9 10,0
KBT, SKBT 8,3 9,8
Övriga förmåner 2,3 2,6
Administrationz 0,7 0,8

TOTALT exkl. KBT 69,7 97,0 70,4 102,2-
inkl. KBT 78,0 80,3-

l Vårdbidrag, handikappersättning, hustrutillägg, barntillägg och särskilt pensionstillägg.
2Avser ATP. Motsvarande förkostnader folkpensionsförmâner finansieras över statsbudget-

och har hittills inte särredovisats.en

Genom ställa de totala pensionsutgiftema i relation tillatt BNP kan man ge en
belysning pensionssystemets relativa tyngd i samhällsekonomin och därmed deav
krav finansieringen härav ställer denna. Ett alternativ för illustrera dettaattsom
är relatera pensionsutgifterna till den sammanlagda lönesummanatt eller rättre sagt
avgiftsunderlaget, inkomsterdvs. alla anställning och egenföretagares inkomsterav
på vilka avgifter till pensionssystemet. Detta framstår naturligttas ut eftersomsom
pensionsutgifterna, framgår avsnitt 2.6, i betydande utsträckning finansierassom av
med arbetsgivaravgifter avgifteroch egenföretagare på lönesummantas utav som
i denna bemärkelse. En sådan illustration lämnas i tabell 2.3, visar de avgiftersom

skulle ha behövt kostnaderna folkpensionför och i sinATP helhettas utsom om
hade betalats avgifter.med l verkligheten emellertid, framgår avsnitttas som av
2.6, väsentligt lägre avgifter.ut



Nuvarande pensionssystem30

i lönesummanfolkpension ATPför och2.3 KostnaderTabell procent av

19931992
Folkp. ATPATPFolkp.

Älderspension 11,58,410,68,1
3,32,332,1Förtidspension
1,60,31,50,3Efterlev.pension

1,61,3KBT, SKBT
Övrigt 0,40,4

0,10,1Administration

16,515,2 11,410,9exkl. KBTTOTALT -
13,012,2inkl. KBT-

delpension årinkl.pensioneringenallmännaför denkostnadernaTotalt uppgick
1993år% För12,3 BNP.motsvarandekronor,177 miljarder1992 till avca

185 mil-pensionsförmåner utgörautbetalningarnasammanlagdaberäknas de caav
%l2,9 BNP.%30 lönesummaninnebärvilketjarder kronor, avavca

Finansiering2.6

fördelnings-s.k.uppbyggdai principoch ATP-systemen ärBåde folkpensions- som
finansieras medskallpensionsutbetalningarårs löpandeinnebärDetta att ettsystem.

till pensionssystemenår inbetalasunderpensionsavgifterlöpandede avsammasom
emellertid dessutomreglerEnligt dagensgenerationen.förvärvsarbetandeden tas
pensionsutgifterna.för täckai anspråkinkomsterandrasåväl skattemedel attsom

nämligenärAP-fonden. ATP-systemetbl.a. från etthärrörSådana inkomster
i funk-första decenniernaunder defördelningssystem;modifierat systemet varsom

pensionerför betala debehövdesvadavgifter äntion högre attut somtog somman
Överskottet i form bl.a.avkastningi AP-fonden,fonderadesdå avutgavs. gersom

ränteinkomster.
erläggsfolkpensionsavgifterdefinansieras delsFolkpensionsförmånerna somav

med inkomstförsäkradeochutbetalasarbetsgivare på den lönesumma avsomav
skatte-dels allmännaunder året,de harpå den inkomstförvärvsarbeteannat avav

andelskattemedel. Denstatligakommunala ochmedfinansierasmedel. KBT av
till år. Denfrån årvarierarskatteñnansierasfolkpensionsutbetalningarna som

sinifolkpensioneringeningårRedovisningsmässigt%.1992 till 39uppgick år
betraktateknisktfolkpensionsavgiften äri statsbudgeten, och atthelhet sett som en

skatt.
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Folkpensionsavgiften år 1992 utgjorde 7,45 % lönesumman sänktes årav men
1993 till 5,66 % därav. För år 1994 utgör den 5,86 % lönesumman för arbetsgi-av

Äroch 6,03 % inkomsten för egenföretagare. 1993 beräknasvare folkpensions-av
avgiften 43 % kostnadernamotsvara inkl. KBT, vilket betyder 57 %av att av
kostnaderna för folkpension motsvarande 7,3 % lönesumman det året måsteav
finansieras med andra skattemedel folkpensionsavgiften.än Denna folkpensionsav-
giftens andel folkpensionskostnaderna är inte konstant varierar år från år.av utan

ATP finansieras i sin helhet influtnamed avgiftsmedel och med avkastningen från
AP-fonden. ATP-systemet heltär avskilt från statsbudgeten. Avgifter betalas av
arbetsgivare och försäkrade med inkomst förvärvsarbete än anställning.av annatav
Avgiften utgör för Årnärvarande %13 lönesumman respektive inkomsten. 1990,av
när avgiften höjdes från tidigare %,ll täckte avgiftsinkomsterna i utbe-stort sett

Årtalningarna år. 1992 täckte de influtna avgiftsinkomsterna emellertidsamma bara
86 % ATP-utgifterna det året. Resten 14 % finansieradesav med del AP-en av
fondens avkastning. För år 1993 beräknas motsvarande andelar 79 respektivevara
21 %. ATP-utgifterna år 1993 beräknas således 16,5 % lönesum-motsvara ca av

och AP-fondens avkastning bidra till finansieringenman med beloppett motsvaran-
de avgift 3,5 % lönesumman.en om ca av

Ett syfte med AP-fonden den skulle utgöra buffertatt tillfälliga varia-var moten
tioner i avgiftsbetalningarna ocheller pensionema mellan olika år. På detta kansätt
kostnaderna för ATP-systemet utjämnas tiden.över Ytterligare orsak till inrättan-en
det AP-fonden motverka den nedgångatt sparandet i denav svenska ekono-var av
min befarades kunna bli följd införandet ATP-systemetsom avsnittseen av av
5.8.

Vid utgången år 1992 uppgick fondkapitalet i AP-fonden till marknadsvärdeav
till 512 miljarder kronor. Fondens medel skulle detta år förslå till pensionsutbe-
talningar pâ oförändrad utgiftsnivå 5,3under år inga medel i formom nya av
avgifter eller räntor skulle tillföras fonden, vilket innebär den s.k. fondstyrkanatt

5,3. Direktavkastningen under år 1992 fondkapitalet utgjordevar 53 miljarder
kronor. Utöver räntor pâverkas fondkapitalet förändringar i tillgångarnasm.m. av
värde.

Totalt uppskattas utgifternasett för folk-att och tilläggspensioner inkl. årKBT
1993 täcktes till %63 de folkpensions- och tilläggspensionsavgifter erladesav som

år. Resterande delar betalades med avkastningen frånsamma AP-fonden och med
allmänna skattemedel. l tabellerna 2.4 och 2.5 sammanfattande bildges en av
kostnaderna och deras finansiering år 1993 angivna i miljarder kronor respektive
i avgiftsunderlaget.procent av
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i miljarder1993. BeloppATP årfolkpension ochFinansieringen2.4Tabell av
kronor

FinansieringKostnad
AP-fondenskattemedelsoc.avgift

45,434,980,3Folkpensionering
inkl. KBT

21,680,6102,2ATP

45,4 21,6115,5182,5TOTALT

i1993. BeloppATP år procentfolkpension ochFinansieringen2.5Tabell avav
lönesumman

FinansieringKostnad
AP-fondenskattemedelavgiftsoc.

7 35 ,6613Folkpension ,
inkl. KBT

5316,5 13ATP ,

3,57,329,5 18,66TOTALT

utvecklingenframtida2.7 Den

Ökande till ATPrätt

beräknasATP-beloppetgenomsnittligadettill ATP ochmedpensionärer rättAntalet
lång tid framöver.öka

ökatdecenniernaunder dekvinnor harArbetskraftsdeltagandet bland senaste
pensions-intjänadmed för åretAndelen kvinnorsig männens.väsentligt och närmar

sistadet% 1991, är87 år% 1960 tillfrån 32 årsuccessivt,har ökatpoäng som
%83andelarmotsvarandemännentillgängliga. Föruppgifter finnsför vilketår var

och% kvinnorna9250 år tjänade20 och%. mellanåldrarnarespektive 90 I av
1991.årpensionspoäng%93 männenav

för såvälockså ökat,hargenomsnittligt intjänade pensionspoängenför åretDen
pensionspoängkvinnors1960-talethälftenUnder förstakvinnor.män varavsom
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i genomsnitt hälften så hög mäns har ârunder Ökat till omkringsom men senare
År70 % männens genomsnittspoäng. 1991 genomsnittspoängen för kvinnorav var

3,05 och för 4,33.män Betydligt fler män kvinnor har tjänatän maximal pen-
sionspoäng: 18 % männen jämfört %med 3 kvinnorna år 1991.av av

Vid reallönetillväxt kommer växande andel ha inkomsteratten personer som
ATP-taketöverstiger och därmed kommer successivt allt fler pensionärer att vara

berättigade till maximal ATP-pension. Vid %2 årlig realtillväxt beräknas för år
2025 hälften männen och femtedel kvinnorna ha inkomst överstigandeav en av
ATP-taket 7,5 basbelopp. Beräkningar andelen försäkrade med inkomster överom
ATP-taket framöver redovisas i tabell 2.6.

2.6Tabell Andel aktiva inkomstermed 7,5 basbelopp. tillPrognos år 2050.över
Procent

Män Kvinnor
Real årlig tillväxt i BNP Real ärlig tillväxt i BNP

%1 2 % % %1 2

1990 15,5 15,5 2,2 2,2
2000 9,6 12,8 1,0 1,6
2010 10,8 24,5 1,3 5,3
2020 13,8 46,1 2,0 16,8
2030 22,1 67.9 4,6 39,2
2040 31,2 76,5 8,0 57,2
2050 44,3 82,6 15,4 70,5

Källa: RFV 1993:1.anser

Således kommer framöver flerallt dem 65 âr och äldre haär intjänatatt rättav som
till ATP. Vid reallönetillväxt kommer nyblivna pensionärernasde ATP-pensioner

allt större även Ökningen siktatt på längre begränsas ATP-taket.vara om av
l slutet år 1992 hade drygt femtedel ålderspensionärerna ingen ATP-av en av

pension alls, närmare hälften ATP-pension högst två basbelopp 69 000 årkren
1994 och drygt tiondel tilläggspension 3 basbelopp 103 500över kr åren en
1994. Nämnda uppgifter enbart ATP, och inkluderar alltså inte folkpension.avser
Högsta möjliga ATP-pension kan 3,9 basbelopp.utges motsvararsom

Hur ATP-pension de blir ålderspensionärer åren 1995-2015 beräknasstor hasom
Årframgår tabell 2.7. 2015 exempelvis beräknas så många drygt tvåav som

tredjedelar de nyblivna ålderspensionärerna ha ATP-pension över basbe-treav en
lopp. Tabellen bygger på antagande 2 % årlig reallönetillväxt.om
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Ålderspensionärer ålderspension från ATPefterfördeladeprocentuellt2.7Tabell

ålderspensionärerzNyblivnaATP-pension Beståndet
ålderspens.basbeloppi

ÅrÅr
201520051995 20001992

2236220
9223040480,01-2,00

213227 33182,0l-3,00
684427 34123,0l-3,90

100 100100100100Summa

folkpension.Härtill kommer
uppburit förtids-2 Exkl.lönetillväxt.% årlig real1987. 2RFVzs sompersonerprognos

utomlands bosatta.pension och

Försörj ningskvoten

ålderspensionärernaförsörjamöjligheteryrkesaktivasför debetydelse attAv stor
antaletåldrarna ochyrkesaktivai demellan antaletförhållandetär personerpersoner

medräknasekelskiftet kantillåren fram attUnder65 eller äldre.ârär mansom
sekel-Efterobetydligt.endastäldre förändras65 år ochåldernantalet ipersoner

betydligt. Dennaökaäldre däremot65 år ochskiftet beräknas gruppgruppen
helhetbefolkningen% medanår2025 med 1år ökafram tillberäknas somca per

befolkningenandelen% Totalt beräknas0,2 årligen.med enbartdå växer somavca
2025.% år20% år 2000 tillfrån 17stigapensionsålderniär att

handväsentligt för i första1950 ökatsedan ârlivslängden hargenomsnittligaDen
År medgenomsnitt räknai65-åring1950 kunde attför män.kvinnor även enmen

återståen-genomsnittlig1992 hade65-åring årmedan14,1 år,ytterligareleva enen
två år,medpensionsåldern sänktsmellantiden harUnder17,5 år.livslängdde om
underharålderspensionärtidengenomsnittliga65 års ålder. Denfrån 67 till som

i SCB:santaganden%. Enligtdrygt 35eller medmed 7 årförlängtsdenna tid
ytterligaremedförlängastidendenfrån år 1991 kommerbefolkningsprognos att

stiga.fortsättermedellivslängden2010 till följdfram till år attårknappt attett av
år 2010 ha1950 tillfrån årdärmedålderspensionär skulleGenomsnittstiden som

beräknas kommaochskettsålunda attutveckling5,6 år. Denstigit med somsom
2.1.illustreras i diagramske
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Diagram 2.1 Utvecklingen genomsnittlig tid ålderspensionär från 1950.årav som
Prognos till 2010år

titrrrvitt. .Lil-l lilllll lill Illl
50 60 70 80

Förväntat antal pensionsâri
ÅterståendeKälla: SCB, medellivslängd

Den ökning antalet äldre beräknas ske framtill år 2025 beror till tvåav som ca
tredjedelar på åldersgrupperna blir 65 ellerår äldreatt är större och tillsom ca en
tredjedel på den längre medellivslängden.

Den beskrivna utvecklingen innebär âlderspensionärerantalet 100 i yrkes-att per
aktiv ålder sjunker något under de allra årennärmaste sedan stiger betydligt,men
från närmare 30 år 2000 till 41 år 2025. betyderDetta den s.k. försörjnings-att
kvoten kommer minska från 3,2 20-64 åri åldern varje ålderspen-att personer
sionär år 1993 till 2,4 år 2025.

För försörjningskvoten skall relevant mått måste hänsyn tillatt ävenett tasvara
dem i åldern 20-64 år erhåller förtidspension, eftersom flertalet dessa ärsom av
borta från arbetslivet. Om från befolkningen i åldern 20-64 år exkluderar demman

förtidspensioneradeär och sedan relaterar tilldessa dem erhåller ålders-som som
eller förtidspension visar beräkningarna sänkning försörjningskvoten frånen av
2,4 år 1993 till 1,8 år 2025. Det kommer alltså sistnämnda år finnas 1,8 för-att
värvsarbetande för varje ålders- eller förtidspensionär eller, uttryckt på sätt,annat
56 pensionärer 100 förvärvsarbetande. illustreras i diagramDetta 2.2.per
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2025till årlörsörjningskvoten. Prognos2.2 UtvecklingenDiagram av

3,5

1,5
1990 2000 2010

antal ålderni 20-64 år âlderspensionärpersoner per..
antal i åldern 20-64 är exkl. förtidspensionärerpersoner.

âlders- eller förtidspensionärper

Tillväxtberoendet

framtidapensionssystemetsdet allmännautvecklingenAktuella beräkningar avom
dessaRiksförsäkringsverket. Resultatetgjortspâ vårt uppdragutgifter har avav

kortendastskalli bilaga varför härutförligtredovisas A,kalkyler engesmer
pensionsâtagandenatillvâxtkänslighetinnebärsammanfattning. Pensionssystemets att

vid låg real-befolkningenyrkesaktiva delenbelastning för denutgör större aven
realtillväxtVid årligavsnitt 5.5.tillväxttillväxt vid hög seekonomisk än omen

29,5nuvarandefrånATP-utgifterna växafolkpensions- och% sålundal beräknas
ochdäremot blir högre% 2025. tillväxten34,1 år Omtill% avgiñsunderlagetav

% avgifts-26,62025utgifterna år% år, beräknasuppgår till 2 motsvara avper
%.30,0andel1,5 % motsvaranderealtillväxt ärårligunderlaget. Vid omen

tillväxtalternativ,i olikakostnadsutvecklingenberäknadeuppgifter denNärmare om
2.3.2.8 och diagramredovisas i tabelloförändrat ATP-tak,medi regelsystemett
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Tabell 2.8 Beräknade utgifter för folkpension inkl. KBT och ATP i procent av
lönesumman. Fast ATP-tak

År Årlig real lönetillväxt
0 % %1 1,5 % %2 %3

1995 29,7 29,7 29,7 29,7 29,7
2005 33,5 30,3 28,9 27,8 25,1
2015 41,1 34,2 31,2 28,8 23,9
2025 44,2 34,1 30,0 26,6 20,3
2035 45,6 33,2 28,2 24,0 16,7
2050 43,7 29,2 23,3 18,4 10,9

Diagram 2.3 Beräknade utgifter för folkpension inkl. KBT och ATP i procent av
lönesumman. Fast ATP-tak

50 ......., ............,,
45

0%-tillväxt40 -.
35 I%-tillväxt---
30

l,5%-tillväxt25 °.
20 2%-tillväxt---
15 -

3%-tillväxt10
5 .......................... ............................. ..-
O H+H+HH+HH+HH+HH+HH+HH+HH+HH+H+H+HH

20452015 2025 203520051995

År
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där ATP-taketi tabell 2.8kostnadsuppgifter redovisasDe ett systemavsersom
föregående kom-påpekats i det7,5 prisindexerade basbelopp. Somligger fast vid

ha inkomsterandel förvärvsarbetandevid reallönetillväxt, växande att somenmer,
för andel deATP-förmånema allt störreATP-taket.överstiger det nuvarande aven

taket.således begränsaspensionärerna kommernytillkomna att av

ifolkpension inkl. KBT och ATPutgifter för2.9 Beräknade procentTabell av
i lönetillväxtenhöjs takt medATP-taketlönesumman.

År Årlig lönetillväxtreal
%% 2% 3% 1,5%0 l

29,729,7 29,729,71995 29,7
25,329,0 27,933,5 30,52005
25,031,4 29,334,32015 41,1
23,228,134,7 30,82025 44,2
22,430,1 27,345,6 34,52035
20,524,927,72050 43,7 32,1

med ellerförändras i takt lönernaskulle löneindexeras, dvs.Om ATP-taket exem-
inträffa. Andelen medinteBNP-utvecklingen, kommer dettapelvis att personer

löneindexeringkonstant. Enkommer då i principinkomster taketöver att avvara
förmedföra kostnader detstörreskulle naturligtvis sikt kommaATP-taket att

Flertalet arbetstaga-fortsatt prisindexerat.pensionssystemet detallmänna än varom
7,5 basbeloppkompensation för inkomstdelar överfår emellertid redan i dagre

innebäraskulle därförrealindexering ATP-taketavtalspensionerna. En avgenom
tillfrån avtalspensionssystemen ATP-syste-överflyttning framtida kostnaderaven

framtiden ökadeuppkommer förATP-taket oförändrat,Kvarstår å andra sidanmet.
beräknade2.4 visas detabell 2.9 och diagramkostnader för avtalspensionerna. l

höjs lönetill-ATP-taket i takt medför pensionssystemetframtida kostnaderna om
växten.
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Diagram 2.4 Beräknade utgifter för folkpension inkl. KBT ioch ATP procent av
lönesumman. Realindexerat ATP-tak

50 .. . ........................ ..
45
40 OOr-IlllVäXl.
35

lya-tillväxt
30
25 l,5°o-tillväxt
20

2%-lillväxt
15 .................................................................................................
10 3%-tillvä.t--------------------------------------------------------------------------------------
5 . ........................................................................................
0 . . .V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Y. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1995 2005 2015 2025 2035 2045

År

Som tidigarenämnts syfteär med AP-fonden den skall kunna tjänaett att som en
buffert vid finansieringen ATP-pensionerna. Sedan âr 1983 har med undantagav -
för något år fondensdel avkastning tillanvänts täcka årligade pensions-atten av-
kostnaderna. ATP-avgiftenOm inte höjs förmânssidanoch inte heller förändras,
kommer allt del AP-fondensstörre medel behöva i anspråk för täckaatt tas atten av
pensionsutbetalningarna. Med årlig real Iönetillväxt %under 3 och realräntaen
1,5 % år beräknas i sådant fall fondens medel förbrukade någon gångper vara
mellan åren 2010 2015.och Med årlig tillväxttakt på 3 % beräknas fondenen vara
tömd år 2021.

Genom använda AP-fonden finansieringenbuffert vid pensionernaatt som en av
är det möjligt fördela avgiftsbehovet mellan Olika strategieråren. för hur dettaatt
skulle kunna göras redovisas i Pensionsberedningens betänkande Allmän pension

1990:76SOU ioch Riksförsäkringsverkets förslag till regeringen avgiftsuttagom
till ATP för åren 1995-1999 RFV 1993:1. AP-fondensOm medel iAnser tas

föranspråk finansieringen innebär det samtidigtnaturligtvis fondens bidrag tillatt
det samhälleliga sparandet minskar.
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Den samhällsekonomiska

bakgrunden

3.1 Inledning

Det svenska allmänna pensionssystemet uppbyggtär fördelningssystem.ettsom
omfördelarSystemet samhällets konsumtionsutrymme från den förvärvsarbetande

befolkningen till pensionärerna. Bakom denna omfördelning ligger utfästelseen -
slags kontrakt mellan flera generationer. Det är detta kontrakt deett görsom-

yrkesverksamma villiga kollektivt betala de gamlas pensioner. liggerI kontraktetatt
outtalat löfte de i dag betalar andras pensioner själva skall fâ delett attom som av

den kommande generationens produktionsresultat.
Ett alternativ till fördelningssystemet där varje medborgareett systemvore sparar

till sin pension där samhälletoch kollektivt bidrar endast med grundnivåegen en
eller minimistandardgaranti. Ett premiereservsystem, där sparandet fonderas ien

Ävenförsäkringsbolag eller liknande, sådantär premiereservsystemett system. ett
omfördelaremellettidkonsumtionsutrymmefrån den förvärvsarbetandebefolkningen
till pensionärerna. Det är tekniken annorlunda. premiereservsystemetI ärärsom
den framtida pensionen civilrättsligt skyddad, fördelningsystemeti är den skyddad

politiska beslut.genom
Ett pensionssystem, omfattar hela befolkningen och skall förmånersom som ge

storlek i linjeär med vad det nuvarande måste nästansystemetav en som ger,
nödvändigtvis fördelningssystem. uppskattat vårtMan har nuvarandeett attvara om
pensionssystem skulle uppbyggt med premiereserver, skulle det samladevara
fondkapitalet behöva uppgå till i 5 000storleksordningen miljarder kronor eller mer.
Detta skulle i utplåna övrigt enskilt i samhället.ägande Den svenska totalastort sett
nationalförmögenheten har sålunda för år 1990 beräknats uppgå till 4 700 miljarder
kronor.

Oavsett är premiereservsystem eller fördelningssystem måstesystemet ett ettom
varje års pensioner i princip betalas produktionsresultatmed det samtidigtdesom
förvärvsarbetande åstadkommit. Det kontrakt reglerar pensionernas storlek börsom
därför å sidan utformas så pensionärerna får rimlig delattena en av en gemensam
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försörjningsbördainte orimligå andra sidaneventuellt växer,kaka omger ensom
automatisktmindredetta ellerpremiereservsystemet reglerasuteblir.tillväxten I mer

fördelningssystemet måstemindre. Iavkastning blir ellerfondernas störreattgenom
för pensionerna. Detfastställspä politiskregelsystem vägtydliggöras i detdet som

dess avkast-fördelningssystemetstabilitetsproblem försärskiltkan attettses som
fördelningskon-förriskenförhandlingsfrâga. Självklart ärtillning kan göras enen

liten, ellertillväxten ärekonomiskadentlikt mellan generationerna större omom
helt uteblir.den

ekonomiska liv. Demänniskor sittlöfte i tankarna ordnarpensionssystemetsMed
ochvill konsumeramycket desin livscykel hurolika faserunderbestämmer av

förvärvsarbeta,villutsträckning deinkomster, i vilkensina disponibla etc.avspara
starkmindrekanske ellerbakgrundsådana beslut fattas bl.a.Alla mot merav en -

vidpensionsskyddvissttillhandahållasamhället kommerövertygelse ettattattom-
invaliditet och ålderdom.

och människors ekono-mellan pensionssystemetalltså viktiga kopplingarfinnsDet
ekonomiskasin landetsiagerande avgörmiska beteende. Deras tursammantagna

många timmarhursålunda bl.a.tillväxt bestämsutveckling. Nationalinkomstens av
byggnader,ioch investerarmycketarbetar och hurvi nation nyaspararavsom

humankapital.s.k.också i utbildning ochmaskineranläggningar och annatmen-

fastaår,1870-1990. ProcentutvecklingBruttonationalproduktens3.1Tabell per
priser

3,41950-19602,61870-1890
4,61960-19703,11890-1910
2,01970-19803,11910-1930
2,01980-19902,61930-1950

produktion, dvs.värdet landetsmed det samladenationalinkomst likaärLandets av
faktorinkomster löner,s.ktilläggbruttonationalprodukten BNP, med nettot avav

Nationa-till utlandet.från ochu-hjälptransfereringarkapitalavkastning och t.ex.
företagsvinsterochsocialavgifter, m.m.inkl.sig lönerlinkomsten fördelar

investering. deloch Enkonsumtionanvänds tillNationalinkomstendriftsöverskott.
överstigerskeri utlandet. Dettakan ocksånationalinkomsten exportenomsparasav
underskottharlandeti bytesbalansen. Omhar överskottlandetimporten, dvs. om

Landetsfrån utlandet.lånarmed i ställetliktydigtbytesbalansen dettai är att
bytesbalanssaldot.investeringarna plusinhemskabestår desparande av
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Principiella nationalräkenskapsbegrepp:

BNP Bruttonationalprodukt allt inhemskt produktionsvärdesumman av

BNI Bruttonationalinkomst BNP faktorinkomster och transfereringar från och+
till utlandet netto

BNI löner driftsöverskott+
konsumtion investeringar bytesbalans+ +

Sparande investeringar bytesbalans+

En betydande del nationalinkomsten fördelas mellan medborgarna innan denav om
konsumeras respektive En de betydande omfördelningsmekanismer-mestsparas. av

pensionssystemet.är framtidaDen nationalinkomstens storlek bestämmer anting-na
hur pensioner framtidade förvärvsarbetande kommer ha råd med, ellerstora atten

hur de inkomster kommer sedan pensionema betalats.stora Härattsenares vara
finns alltså valmöjlighet när det gäller bestämma utformning.att systemetsen

ATP-systemet inrättades år 1960. Landet hade då bakom sig tioårsperioden av
god ekonomisk tillväxt. BNP ökade under 1950-talet %3med år i fasta priserper

Ävense tabell 3.1. dessförinnan hade BNP vuxit, längre perioder,översett om
än inte i fullt höga takt. Det tydde på tillväxten skulle bli godmesta attsamma
också framöver. Så blev också fallet under l960-talet: %då 4,6BNP med helasteg

år.per
Under de 20 åren har tillväxten emellertid halverats i förhållande 1950-tillsenaste

1960-talen.och Pensionerna har på häravgrund blivit växande börda bäraatten
för förvärvsarbetandeden befolkningen. ATP-systemet nämligenär till sin konstruk-
tion sådant pensionema bestäms den inkomst och de inkomstökningaratt av som
funnits ganska långt tillbaka i tiden. liggerI detta på och vis försätt tryggheten

Åpensionärerna: de kan i förväg någorlunda väl hur pensionema blir.storaveta
sidanandra är inte följsamt till den aktuella samhällsekonomiska utveck-systemet

lingen: kostnaderna för pensionema ikan relation till den disponibla nationalinkom-
bli opâräknat och orimligt höga ekonomiska tillväxtenden blirsten Deom svag.

förvärvsarbetande kan då komma vilja riva kontraktet. Tryggheten kan medatt upp
andra ord bedräglig.vara

3.2 Pensionerna och samhällsekonomin

under 1990-talet

Pensionsutbetalningarna från det allmänna i fasta 2,5 %,priser medsystemet steg
utslaget år 1990-1993. Denna ökningstakt inteär exceptionellt hög; underper
exempelvis perioden 1985-1990 utgifterna %med 3,4 år i fasta priser.steg per
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iställspensionsutgiftemaemellertid ökningenframstårkraftigareBetydligt om
lågkonjunktu-innevarandeekonomin. Denieller till lönesummantill BNPrelation
Även med dennegativ.varittillväxtenekonomiskadenmedförtnämligenhar attren
1995 kommerår1994 ochske årberäknasekonominåterhämtningklara nusomav

jämförel-brukligadenvilket ärlönesummanuttryckta ipensionema, procent av
%24,5medjämföras%. kan30 Dettanivåligga kvarsenormen, att av caen

3.1.i diagramillustrerasUtvecklingenår 1990.
skalli detalj. FörstanalyserasförtjänaruppgångendramatiskaDen att mera

pensionsut-iuppgångenför begränsavidtagitsharåtgärdervissa attnämnas att
skrivspensionerna,utgåendeökningen dereglerarBasbeloppet,giftema. avsom

emellertid deavräknades1991årkonsumentprisema. Föri medtakti princip upp
ATP-pensionärerantalskatterefonnen. Ettföljdeprisnivånpå storteffekter avsom

inkomstskatten. Fördirektasänkningar i densigtillgodogöraandra sidankunde å
understegprocentenhetermed 2pensionernauppräkninggjordesår 1993 somaven

kron-till följdskettprishöjningardeår 1994 harökning. Förbasbeloppets avsom
basbe-framräkningenvidinte beaktats1992depreciering under höstenkursens av

1995 haoch1994för årenpensionsutgiftemaskulleåtgärderdessaloppet. Utan
lönesummanberäknade. Mätt% de procent10 högre änungefärvarit avsomnu

nämnda åren.% de33 undertilluppgåttdärmed hadeskulle ca

lönesumman19854995 ipensioner procentUtgifter för allmänna3.1Diagram av

31

30

29

28

27

26

25

24

23
959492 9390 9188 8985 86 87
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3.2 Utgifter vidTabell för allmänna pensioner 1990-2000 i lönesummanprocent av
olika antaganden ekonomiska tillväxten 1995-2000denom

1990 1995 2000

2,0 år 24,5 30,0 28,5procent per
3,0 år 24,5 27,530,0procent per
4,0 år 24,5 30,0 25,7procent per

%Pensionärerna i landet 3 Her 1993 ökning,är är är 1990. Dettaän är stor somen
inbegriper kraftigrelativt ökning antalet förtidspensionärer. Vidaav mer av-en
görande för kostnadskrisen i pensionssystemet emellertid nedgången i antaletär
förvärvsarbetande. Till följd den allt sämre konjunkturen har antalet sysselsattaav
fallit %med mellan åren 1990 och 1993.ll

sistnämnda förklarar ökningen pensionsutgiftemasDet huvuddelen i andelav av
24,5 % %lönesumman. ökningen från âr 1990 till 29,5 är 1993 skulleAv en

ökning till % pensio-28,4 ha ägt enbart grund relationen mellan antaletrum av
Återstodenhöjda försörjningskvoten.närer och antalet sysselsatta den s.k. av-

ökningen beror på de reala genomsnittspensionerna inte följt med nedgången iatt
de förvärvsarbetandes genomsnittliga reallön.

Under femârsperioden 1995-2000 kommer utgifterna för pensionernade allmänna
% är ingaöka med l ytterligare besparingsâgärder vidtas. gällerDettaatt ca per om

i vilken ekonomisk tillväxt i samhället i övrigt.uppkommerstort sett oavsett som
Pensionssystemets bristande följsamhet till samhällsekonomin beskrivs inärmare

5 följande.kapitel och innebär i korthet De under perioden 1995-2000 nytillkom-
mande pensionsinkomster bestämspensionärernas pensionspoäng i huvudsakav som
fixerats fastai priser redan före är 1995; pensionsrätterna oberoende den eko-är av
nomiska tillväxten under pensionerades pensioner tillperiod. De redan ärsamma
följd prisindexanknytning ekonomiskabasbeloppets också oberoende denav av
tillväxten.

% årDetta betyder lönesummans reala tillväxt blir lstörre änatt om ca per
1995-2000 minskar fmansieringsbördan pensionsutgifter imätt procent avsom
lönesumman. Blir fmansieringsbördan ytterligare.den reala tillväxten lägre, ökar

följande redovisas ekonomiska tillväxtenI bedömning innebär dendet atten som
1995-2000 skulle bli i storleksordningen % naturligtvis med betydande3 år, enper

% årosäkerhetsmarginal. tabell 3.2 visas alternativ i intervallet 2-4l vad tre per
skulle betyda för pensionsutgifterna i lönesumman.procent av

framgår fmansieringsbördan tillbaka till 1990 års nivå, inteDet inte gåratt ens
%,med så ekonomisk tillväxt 1990-talet 4hög under andra hälften trotsen av som

% år.pensionsutbetalningarna beräknas öka bara med 1nämntsatt som per
I perspektiv år 2000 långsiktiga i stil med dembortom är tillväxttakterett som nu
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för 1990-talet inte sannolika. till år 2000Fram rör det sigemotses resten av om en
återhämtning den rådande djupa konjunktursvackan. Därefter talar det mestaur nu
för återgång till lägre tillväxttal.en

3.3 Kapitlets fortsatta uppläggning
betydelseAv för den långsiktiga ekonomiska tillväxten befolkningsutvecklingenär

och utbudet arbetskraft. Omvänt har pensionssystemets utformning betydelse förav
arbetskraftsutbudet. Förändringar i befolkningens ålderssammansâttning, m.m.
påverkar givetvis starkt utgiftsutvecklingen för alla pensionssystem. I dettyper av
följande avsnitt 3.4 behandlas befolknings- och arbetskraftsutvecklingen i långtett
framtidsperspektiv.

I avsnitt 3.5 diskuteras tillväxten i samhällsekonomin, både på kortare och längre
sikt. redovisasDär de antaganden den långsiktiga tillväxten ligger till grundom som
för våra kostnadsberäkningar, räkneexempel, m.m.

Behovet sparande enligtär våra direktiv vikti utgångspunkt för reformarbe-av en g
pensionsområdet. Sparandet i samhällsekonomin behandlas i avsnitt 3.6.tet

Vilka effekter våra förslag kan komma få bl.a. utbudet arbetskraft ochatt av
på sparandet redovisas i kapitel 17.

3.4 Befolkningsutvecklingen och utbudet av

arbetskraft

I pensionssystemet uppbyggt efterär fördelningsprincipen där pensionernaett som -
betalas löpande den yrkesaktiva befolkningens inkomster förändringarkan iur -
demografin eller på arbetsmarknaden spela förroll finansiella stabili-stor systemets
tet.

För få uppfattning vilka krav på inkomstomfördelning pensionssystemetatt en om
ställer, skall pensionsutgifterna relateras till utvecklingen de förvärvsinkomsterav

vilka pensionerna finansieras. l tabellerna 2.8 och 2.9 i kapitel 2 redovisades hurur
kvoten mellan pensioner och förvärvsinkomster beräknas utvecklas under olika
antaganden den ekonomiska tillväxten med bibehållande nuvarande pensions-om av

Täljaren i denna kvot pensionssumman är produkten mellan antaletsystem. - -
pensionärer och den genomsnittliga pensionsnivån.

mångaHur uppbär ålderspension beror dels på pensionsåldern, dels be-som
folkningens ålderssammansättning. Men även antalet förtidspensionärer påverkas av
demografin, eftersom sannolikheten bli förtidspensionerad är betydligt istörreatt
högre åldrar. Här spelar dock regler och praxis i bedömningen pensionsrätt,av
liksom läget på arbetsmarknaden, central roll.en

Nämnaren i kvoten förvärvsinkomsterna bestäms demografin, antaletav perso-- -
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arbetskraftsdeltagande,i yrkesverksamma åldrar, arbetsmarknadsfalctorerner av -
avspeglasproduktivitetsutvecklingen denarbetslöshet och arbetstider samt somav

i lönerna.
förhållandensåledes kombination samhällsekonomiska faktorer,ärDet en av

utformning,arbetsmarknaden och demografin sidan pensionssystemetsvidsom, av
avgiftsunderlaget.bestämmer utvecklingen pensionema i förhållande tillav

pensionssystem förmånema förvårvsinkomster råder detI där baseras på settett
pensionemas utveckling och deöver mycket lång period samband mellanetten

Ökar ökadyrkesaktivas inkomster. förvärvsinkomstema till följd högre löner,av
fler intjänade pensionsförmåner ochsysselsättning eller yrkesaktiva stiger också

försikt pensionema. lönehöjning slår dock igenom i alla åldersgrupper, ävenEn
utslag i högredem inte har så långt kvar till pension, och därmed snabbaresom ger

Ökad fler sannolikt effekterpensioner. sysselsättning och förvärvsaktiva har större
därförstabiliteti åldersgrupper. pensionssystemets finansiellaFör är enyngre

produktivitets-sysselsättningsbaserad ekonomisk tillväxt än snabbmer gynnsam en
tillväxt.

År 1950 på tioSverige har hög andel gamla i befolkningen. drygt överenen var
%. följd65 år, andelen 18 gradvisa åldrandet ärmedan är Det atten avnu ca

hälft.födelsetalen reducerades seklets första Enmedellivslängden ökat och underatt
Sverige haråldrande befolkning utmärkande drag för de flesta industriländer.är ett

i befolkningen de flesta andra länder.dock högre andel äldre änen

653.2 i befolkningenDiagram Andel år. Procentär översom
25

Hilti.0 I l l
1950 1970 1990 2010 2030 2050
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bilagaI redogörs för den framtida befolkningsutvecklingen enligt denA närmare
tillgängliga befolkningsprognosen från legat till grund för deSCB,senast som

beräkningar Riksförsäkringsverket utfört vårt Befolkningspro-uppdrag.som
har därvid förlängts till omfatta period efter år 2025,även ärattgnosen en som

slutåret i publiceradeSCB:s prognos.
framgår där 65 decennietDet antalet över år under det närmasteatt personer

kommer i oförändrat. decenniet för SverigeDet närmaste utgöratt stort settvara en
period demografisk synvinkel jämfört med andra länder.ävensettgynnsam ur

Andelen äldre stiger betydligt i de flesta andra västliga industrilånder. Sverigemer
har redan genomgått den åldrandeprocess många länder har framförandrasom
sig.

3.3 i 65Tabell Andel åldern år eller äldre. Procentpersoner

1990 Förändring2010

Norge 16,4 14,8 -1,6
Sverige 17,8 17,4 -0,4
Storbritannien 15,6 15,8 +0,2
USA 12,5 12,8 +0,3
Danmark 15,5 16,8 +1,3
Nederländerna 12,6 14,2 1,6+
Belgien 15,0 16,8 +1,8
Österrike 15,2 17,1 +1,9
Frankrike 14,0 16,0 +2,0
Finland 13,2 15,8 +2,6
Portugal 13,2 15,8 +2,6
Spanien 13,4 16,5 +3,1
Tyskland 14,4 18,3 +3,9
Italien 14,1 19,0 +4,9
Grekland +5,413,8 19,2
Japan 12,0 20,0 8,0+

Källa: Förenta Nationema.

Efter år 2005, när de kohorterna födda 1940-talet når i åldrarna överstora upp
65 år, stiger antalet âlderspensionärer relativt Samtidigtsnabbt. antaletstagnerar

i åldrarna.de yrkesverksamma Till bilden hör också hur antalet barn ochpersoner
utvecklas, eftersomungdomar även denna kräver omfördelning för-grupp en av

värvsinkomsterna i andra former decennietsän än de äldre. Bl.a. det senasteom
stigande födelsetal kommer utslag i växande antal under 20 år.att ettge personer
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Även demografiskabarn och ungdomar bidrar därför till öka den försörjnings-att
bördan.

Tabell 3.4 Antal 64 respektiveår under 20 100över år ipersoner per personer
åldrarna 20-64 år

Nivå Förändring

1990 1945- 1960- 1975- 1990- 2005-
1960 1975 1990 2005 2020 -

Under 20 år 43 +5,3 -4,3 -4,6 +1,8 -2,1
Över 64 år 31 +4,1 +6,5 -4,3 -1,5 +6,6

Summa 74 +9,5 +2,2 -0,3 +0,3 +4,5

Källa: Lângtidsutredningen 1992 SOU 1992:19.

Försörjningsbördan stiger särskilt markant under åren mellan 2005 och 2015. Den
fortsätter stiga även därefter, än i något mindre omfattning. En demografiskom
vändpunkt inträffar i mitten 2030-talet då andelen befolkningen är iav som
yrkesverksam ålder återigen börjar stiga. ñnnsl dag i genomsnitt 0,4 ålders- eller
förtidspensionärer i yrkesaktiv ålder exkl. förtidspensionärer, medanper person
den kvoten i början 2030-taletpâ enligt RFV:s beräkning ökat till 0,56. Adderas

ochbarn försörjningsbördanungdomar stiger från 0,87 i dag till 1,05 på 2030-
innebärtalet. Det pensionärerantalet och barn och ungdomar dåatt kommer att

fler antaletän i yrkesverksam ålder.vara personer
iMätt relation till sysselsättningen, vilket ekonomisktär relevant mått,ett sett mer

är bilden försörjningsbördans utveckling annorlunda. relation till1 antalet syssel-av
sjönk försörjningsbördan påtagligt 1970-taletsatta under och framför allt under

l980-talet. Den stigande kvinnliga förvärvsfrekvensen innebar arbetskraftenatt
ökade betydligt snabbare deän äldre och skulle försörjas. Detta motver-yngre som
kades den relativt kraftiga förkortning den genomsnittliga arbetstidenav av som
ägde under 1970-talet. förhållande1 till antalet arbetade timmar likvälrum steg
försörjningsbördan.

1 samband med 1992 års långtidsutredning 1992:19SOU gjordes uppskatt-en
ning hur det potentiella arbetsutbudet skulle komma utvecklas. Enligt dennaav att
kalkyl skulle arbetsutbudet under perioden fram till sekelskiftet växa med drygt
0,5 % år. Förskjutningar i befolkningens ålderssammansättning och effektper en

kvinnornas högre arbetskraftsdeltagande förutsättningar för tillväxt iav ger en ar-
betskraften. Stärkta ekonomiska drivkrafter för förvärvsarbete, bl.a. skattereformen
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sekelskiftet be-Eftermedelarbetstid.i stigandeuttryck1991-1992, sigantogs ta
Denarbetsutbudet sämre.tillväxt iförförutsättningarna rentdömdes dock varaen

arbetskrafts-effekten ökatnegativ,arbetsutbudet blireffekten pådemografiska av
ekonomiskaförändradetillanpassninghar skettklingar och detdeltagande ut en

drivkrafter.
långtidsutredningen.bilden iförändrattill viss dellågkonjunkturen hardjupaDen

arbets-till följdoch detkraftigt ökade arbetslöshetårensDe senaste svagareav en
betydandefinnsmedfört detarbetskraftsdeltagandet harsjunkandemarknad att nu en

potentiella arbet-detbetydligt änteoretiskt störrearbetskraftsreserv. Denna är sett
fråga i vademellertid öppenmed. ärlångtidsutredningen räknade Detsutbud ensom

arbetsutbud,i reelltsig uttryckarbetskraftsreserv kommerdenna ävenmån ettatt ta
länder kommermånga andraivad sketti likhet medarbetslösheteneller somom

arbetsmarknaden.utslagning fråni ökadresulteraatt
hålla. bitlångtidsutredning Enårsi 1992dock slutsatsensikt tordepå längreSett

betydligtarbetskraften sämreiför tillväxtförutsättningarnasekelin på nästa är en
åren.de närmasteförväntasdecennierna och kanvarit fallet devadän senastesom

förutsättasdärför pensionssystemet2005 kommerefter årperiod attUnder en
förutsättningar förochpensionärer sämreväxande andelbåde frånpåfrestningar en

sysselsättningstillväxt.

tillväxtenekonomiskaframtida3.5 Den

för variationerkänsligtframhållits,tidigarepensionssystemet är,nuvarandeDet som
därskapasyfte vårt arbete ärmed systemekonomiska tillväxten. Ett etti den att

framtidpensionssystemetsrörandeberäkningarundanröjs. Dekänslighetdenna som
Riksförsäkrings-regelbundet görsbetänkandet, ochskall visas i avsom mersenare

i bruttonatio-tillväxtenantagandengrundläggandealternativa,baseras påverket, om
längre sikt.på kortare ochnalprodukten BNP

perspektivetkortareDet

%21990-1993 fallit medhar årenbruttonationalprodukten BNPsvenskaDen ca
medsjunkit översamtidigthari antalSysselsättningen, mättår. personer,per

%.drygt 8arbetskraften till1,7 %stigit från% arbetslösheten3,5 år och avper
beräknas1995. BNP1994 ochårenunderåterhämtning ägaklar väntasEn rum

1995 och dåförrän årinte ökadockSysselsättningen väntasigen.växakomma att
oförändrad.ungefär Dettabliberäknasarbetslöshetenobetydligt.bara Den öppna

visas i diagram 3.3.
1,5 % under 19901995 liggaârbedömning ännumed dennakommerBNP att ca

år 1990sedan% årlig tillväxt2alternativ medförhållande till tänktnivå.års I ett
Pensionsberedningenhuvudalternativberäkningsteknisktvilket användes ett avsom

% 1995.12 årackumulerat gapinnebär detta ett ca
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Det torde därmed finnas betydande fysisk potential för ekonomisk tillväxt underen
andra hälften 1990-talet. På efterfrågesidan har den depreciering kronkursenav av

ägt under det året skapat goda möjligheter till exportleddsenastesom rum en
tillväxt. En tillväxt i BNP i storleksordningen %3 år är denna bakgrundmotper
inte orimlig. Detta förutsätter dock bl.a. den privata konsumtionen ökar i någor-att
lunda hög takt, dvs. hushållens sparkvot faller från den nuvarande rekordhögaatt
nivån se närmare nästa avsnitt. Skulle sparkvoten på nuvarande nivåpermanentas

Ävenkan BNP-tillväxten riskera bli klart lägre under andra hälften 1990-talet.att av
investeringarna skulle i sådant scenario bli lägre. Detta skulle troligen innebäraett

sysselsättningen och arbetslösheten ligger kvar 1995 årsatt nivåer, eller att
arbetsmarknadsläget ytterligare försämras.rentav

Diagram 3.3 BNP, sysselsättning och arbetslöshet 1985-1995

15115
Arbetslöshetg

u
Antal1

sysselsatta

31°105

%
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Det längre perspektivet

l längre perspektiv bortom år 2000 ekonomisk %ett är tillväxt på 3 åren per
troligen inte realistiskt alternativ. Tillväxten i den förvärvsarbetande befolk-ett
ningen beräknas bli mycket liten såvida inte betydande arbetskraftsinvandringen-
skulle äga Inledningsvis efter sekelskiftet kommer visserligen teoretiskrum. en
arbetskraftsreserv finnas, eftersom osannoliktdet är sysselsättningsökningenatt att
under andra hälften 1990-talet det potentiella arbetsutbudet. Det ärmotav svarar
emellertid mycket osäkert i vad mån det går i praktiken få människor i arbeteatt
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iEuropa ärfrån andra delarErfarenheternamånga år.arbetslösa ide varitnär av
uppmuntrande.särskiltintedetta avseende

kanbruttonationalproduktfråga sig hursikt kanPå mycket lång stor manman
kraftigt. Medbefolkningen växerförutsatt inteåtersig i samhällettillgodogöra att-

hakanså hög Manfem gångerår 2050% skulle BNP3 årlig tillväxt som nu.vara
varje fallkonsumtionsvolym, itlerfaldigadpå dettasig sättsvårt föreställaatt en

tjänster.ochsammansättning olikaungefär nuvarandemed varorav
% bli arbets-tordetillväxtpotential 3utnyttjasannoliktEtt sätt att annarsen

skulle bli lägre.de factotillväxtentidsförkortningar, varigenom
de tradio-miljökonsekvensernapå bl.a.anledning pekaemellertidfinnsDet att av

måste sättasdel BNPframtiden. Enmåste beaktas iproduktionsaktiviteternanella av
denersättavilka kan sägasmiljörestaureringar,miljöinvesteringar ochtillav

förorsakar. Dettaproduktionenekonomiskamiljökapitalet denförslitning somav
realkapital.uttjäntförslitet ochmåste ersättasakungefärär att mansomsamma
tillgängligahjälp denmednaturligtvis åstadkommasfårMiljöinvesteringama av

tradi-köpkraft ilönernasHärigenom reducerasproduktionskapaciteten. termer av
långsammare.stigerdvs. reallönemakonsumtionsvaror,tionella

ochpsykiskmedicinsk ohälsa,områden:andraförsLiknande resonemang
vårdi dagExempelvis räknaskriminalitet.social utslagning, etc. av personer som

det i ställetkonsumtion, medanarbetetgrundskadasblir sjuka eller somav
humankapital.förslitetersättningskulle kunna avsomses

betydandeuppståframtiden kandet ivår delför ärviktig slutsatsEn att en
konsumtionsut-realaoch detnuvarande BNP-begreppmellani real tillväxtskillnad

förvärvsarbetande ochför fördelning mellanförfogandestår till t.ex.rymme som
skull förutsättsför enkelhetsberäkningar harredovisadevårapensionärer. l samma

miljökomponen-impliceraförutsättning kan sägastillväxt i de båda. Denna att t.ex.
förHäri liggeri BNP-måttet.fråndragen argument attredantänkt ettärten som

sekel.tillväxtantagande för nästasärskilt högtväljahuvudalternativ inte ettsom
ekonomiskdra slutsatsenövervägandendessabör dock inte att t.ex.Man av

heller denhalvseklet. Intealternativ för det närmasterealistisktnolltillväxt är nuett
rådandeslutsats. Densådanföranledakonjunktursituationen börrådande dystra en

1950, den totalasedan årunik i sitt slagvisserligenlågkonjunkturen är sam-men
1950. Och1993 årså årgånger högändåproduktionsvolymen ärhälleliga tre som

violika slagkrisperioder1970, de% år40 högre änden faktisktär trots somav
åren.20upplevt de senaste

till, vilketefterkrigstidenbara hörheller någottillväxt inteEkonomisk år som
innehållet i denformuleratabell 3.1. Ett sättframgickinledningsvis attannatav

obetydlig1870.25 Baragånger större änår 1990BNPtabellen sägaär att att envar
produktivitetsökning,ärbefolkningstillväxten. Restenmedförklarasdel detta kanav

utbild-kapital, bättreanvändningomstruktureringar, ökadåstadkommen avgenom
upphöratorde inte kommaavseendeni dessainnovationer Framstegen attning, etc.

historiskaövertolkning deförändå riskfinnsavseendei framtiden. I ett aven
registreringvärldensig förr iproduktionen undandrogdeltillväxttalen: större aven

produktion ibetydandeExempelvis skeddemed i dag.i BNP-måttet, jämfört en
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fördolthemmen, för nationalräkenskaperna: barntillsyn, klädsömnad,matlagning,
svårt föreställa sig framtiden kommaDet är vilka verksamheter i kanetc. att som

flytta i nationalräkenskapernas sfär, vilka eventuellt kan kommaelleratt attsom
gå den vägen.motsatta

scenario anfördaEtt försiktigt för den ekonomiska tillväxten, i vilket de ovan
synpunkterna in, skulle följande:vägts kunna vara

l995-2000 3
2000-2020 l
2020-2050 l

%vilket innebär 1,5 år perioden 1995-2050.under helaca per

Inflation och realränta

Några förutsättningar inflationen förbehövs formellt inte de kalkylerrent somom
i beräkningar, både kostnadsberäkningar ochdetta betänkande. Allapresenteras

beräkningar effekter för individer, nämligen i fast penningvärde. Allagörsav
resultat blir därigenom vilken inflation kan tänkas råda.oberoende av som

skall inte alls tolkas inflationen saknar betydelse för det realekono-Detta attsom
miska inflation näringslivetsförloppet. Hög skapar svårigheter vidmakthållaatt

medför, förening medkonkurrenskraft på de internationella marknaderna och i
skattesystemets konstruktion, snedvridningseffekter kan motverka effektivsom en

deflation,fördelning samhällsekonomins Negativ inflation, dvs.resurser. somav
efterkrigstiden, skadeverkningar:varit okänt fenomen hittills under har ocksåett

spekulationssyfteinköp varaktiga skjuts i framtiden Innebördenetc. avav varor
givet samhällsekonomiskdet inledningsvis sagda endast viss realär att, att en

utveckling uppnås, blir följdberäkningarna tekniskt inflationen.oberoende av
förhar direkt betydelse del kalkylerna, nämligenDäremot den reala räntan en av

Realräntan lika minusvad gäller fonderna i är med den nominella räntansystemet.
inflationen eller räknat inflationen. därmed denden förväntade Dennoga anger

sparandeavkastning erhållits gjorts för detkapital sedan avdragett somsom
måste för hålla Ordet sparande har inomgöras kapitalets intakt.reala värdeatt satts
citationstecken för för inflatio-markera bara kompenserarsparandeatt att ett som

mening.urholkande effekt på kapitalet sparande i realekonomiskinte någotärnens
viktigt i kapitel l7.Detta är beakta bl.a för fondkalkylerdeatt presenterassom

på långEnligt hävdvunnen nationalekonomisk realräntan i ekonominteori ären
härvidsikt lika med den Nationalproduktenreala ekonomiska tillväxten. anses

avkastningavkastningen Skulle dennautgöra ekonomins samlade realkapital. vara
överefterfrågan kapitalden rådande penningräntanstörre än uppkommer en

likanås avkastningenräntan och Ökar sparandet. Jämvikt när ärsom pressar upp
penningräntan. förutsättningar blir dåmed Under vissa förenklande ytterligare

tillväxten i nationalprodukten penningräntan.lika med den reala
långaDet svårt empiriskt verifiera teorin grund måtproblem och denär att av

tidsperiod däribland Sverige, tillkommerkrävs för analysen. många länder,Försom
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historiska perio-dessutom och kreditvolymer varit reglerade under långaräntaatt
empiriskder. Detta i hög grad analys.stör en

finns för räntebildningen vid fria internationella kapitalrörelser.Det också teorier
blirVissa sålunda fritt fungerande internationella kapitalmarknaderhävdar medatt

avkastningen i land irealräntan lika i alla länder. Om högre änär ett ett annat,
Ärskillnaden utjämnats.kommer kapital söka sig till det landet till dess haratt att

teorin,denna hypotes riktig, och kombineras den med den föregående blir slutsatsen
vilket inteden långsiktiga ekonomiska tillväxten måste bli lika i alla länderatt -

vad normalt tänker sig.är man
inflationen,kompliceras emellertid beaktarResonemanget avsevärt attom man

olikaförväntningarna variabler kan olika iväxelkursutvecklingen och dessaom vara
inflation ochländer. exempelvis tänka sig Sverige jämförelsevis lågMan kan haratt

i inflation nominell Då kan real-placerar kapital land med hög och hög ränta.ett
kapital från svensk horisont sig högre den realräntaräntan detta änteanteex

Emellertid skillnadenplacering internt skulle i placeringslandet. kansom samma ge
åtminstonei inflationstakt förväntas medföra uppgång i växelkursen, dennaen om

ekonomisk teoribildningpå lång sikt rörlig. skulle enligt vissär Detta postex--
eliminera skillnaden i realränta.

Även sikt rådatillväxttakt och realränta sammanfaller på lång kan detom en
inomavvikelse under förhållandevis lång tid. närvarande bl.a.För tror man

utvecklingOECD:s industriländernas organisation för ekonomiskt samarbete och
tillväxten.sekretariat realräntan kommer högre än ärArgumentet attatt att vara

kapitalavkastningen och tillväxten kommer högre i andra delar världen,att avvara
Östeuropa. inriktad kapitalmarknad dettafrämst Asien och Med globalt kommeren

tolkas detuppåt räntenivån även i Västeuropa. Det kanatt attge somen press
finnas globalt sparandeunderskott.kommer att ett

risk förenadAvkastningen kapitalplacering är också beroende på den den ären
avkastningmed. Flera undersökningar visar riskkapital långsiktigt högreatt ger en

förluster kapitalriskfria placeringar, inberäknat de totala eller partiellaän även av
ofrånkomliga på riskkapitalmarknad. Innebörden det finnsär är att ensom en

aversion kapitalförlust, måste kompenseras medrisken göra änattmot en som mer
vinster övriga placeringar, placerarna föredra riskkapitalmarknadenpå för skallatt
framför riskfria placeringar statsobligationer.t.ex.mer som

den in-En reglering pensionsfondernas placeringar i riktning mot t.ex.av
får avkast-hemska obligationsmarknaden kan alltså medföra fonderna lägreatt en

särskilt högning. kan motiveras med pensionsmedel bör placeras medDetta att en
riskaversion, inte så det bara sigäven detta bör så uttalat länge rör omom vara
buffertfonder. motiv för kan emellertidEtt sådana placeringsreglerannat vara
rädslan för alltför omfattande institutionellt eller statligt ägande företagensett av
riskkapital.

i allmänhet tillämpattidigare gjorda, långsiktiga pensionsutredningar harI man
AP-fondskapitalet ekonomiska tillväxtenregeln realräntan för lika med denäratt

förutsättning påpå lång sikt. Vi har valt allmän beräkningsteknisk göraatt som
sätt.samma
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Våra beräkningstekniska tillväxtalternativ

Pensionsberedningen, betänkande i arbetadeöverlämnades slutet år 1990,vars av
med till fem olika alternativ för tillväxten: 112, 2 ochden ekonomiskaupp

%.3 sinI rörande finansiering gjord i slutetATP och desssenaste prognos av
1992 RFV 1993: använde Riksförsäkringsverket alternativenAnser 1 2 och

%.3 bilaga1 till detta betänkande Riksförsäkringsverket återA har räknat med
alternativ i samband med Pensionsberedningen. Både alternativen O ochsamma som

%3 kan emellertid bedömas mindre realistiska läng sikt.som
Alternativen är utformade tillväxt från år 1995 framgentkonstant och alltsom en

med respektive procenttal. Mera realistiska alternativ kunde ha konstruerats, innebä-
jämförelsevisrande hög tillväxt fram till år 2000 därefter successsivtocht.ex.en

lägre, enligt de förts i det föregående. vissa kortsiktigaIresonemang som mer
kalkyler i kapitel 17 har gjort detta i övrigt avstått från detta berorsätt. Att
på svårigheterna konkret underbygga siffermässiga scenarier och på mång-denatt
fald alternativ skulle möjliga.av som vara

Realräntoma nämnts i respektive alternativ, lika med den ekono-antas, som vara
miska tillväxten.

3.6 Sparandet

långsiktigt enligtBehovet högre sparande våra direktiv viktig utgångs-ärettav en
punkt för reformarbetet pensionsområdet. Frågan sparandebehov ochom sparan-
dets utveckling komplicerad och ocksåär del begreppsoklarheterrymmer en som
medverkat till bedömningar och uppfattningar området divergerat. allraDeatt

åren har dessutom mycket starka omkastningar skett i den svenska ekono-senaste
mins sparandebild. Förutsättningarna har, bara under den relativt tid vårtkorta som
arbete pågått, förändrats finns dennaavsevärt. Det bakgrund skäl här lämnamot att

relativt utförlig framställning.en

3.6.1 Sammanfattning

den privata sektornI hushåll företag sparandet lågt under 1980-taletsoch var- -
hälft.andra Hushållens låga, negativa nivåer.sparande befann sig rekordartat

finansiellaDet sparandet i företagen historisktdäremot i längre perspek-högt ettvar
tiv. investeringarnaDe reala små, i kraftig till-realsparandet staddamenvar- -
växt.

Vad framför allt lågakunde inge kanske inte så mycket sparandetssom oro var
nivå, den hastighet med vilken det föll. Från 1983 till 1990 minskade sålundasom
det finansiella %sparandet i den privata motsvarande 4 tillsektorn från BNPca av

-7 % negativ riktning.BNP. Omslaget alltså procentenheter i11ca av var
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Finansiellt sparande:

bliri sektor ekonomin definieras vad kvarDet finansiella sparandet avsom somen av
finan-för konsumtion och reala investeringar har betalats. Detinkomsterna utgifternär

ellerdärmed hur mycket sektorn lånar till andra sektorer,siella sparandet ut omanger -
från de inhemskadet negativt hur mycket den lånar andra sektorer. Summanär av-

saldo, alltså visar hursektoremas finansiella sparanden lika med bytesbalansensär sam
samtidigttill, från, utlandet. Bytesbalansenmycket landet lånar eller lånar ärnetto ut

lika skillnaden mellan och import.med export

ii besvärande underskott bytes-Omsvängningen skulle ha kunnat resultera ytterst
offentliga finan-förutvarande i den sektornsbalansen. det underskottetGenom att

på bytesbalansen,siella i överskott, begränsades effektensparande vändes ett men
%ändå till 3 år 1990.underskottet upppgick BNPca av

sparandebilden1990-talets första hälft har ändratdjupa lågkonjunkturen underDen
till nivå saknar motstycke, iradikalt. Hushållssparandet har ökatytterst somen

investeringarfall 35 åren. Till följd näringslivets realavarje under de senaste attav
Lågkon-ökat mycket kraftigt.företagssektorns finansiella sparandehar ävenrasat

försvagning ochjunkturen medfört stark statsbudgeten växan-har däremot ettaven
privataUppgången i deni offentliga sektorns finansiella sparande.de underskott den

nämnvärdasparande har därför inte resulterat i någrasektorns finansiella ännu
kunnatåtminstone har de förutvarande underskottenöverskott i bytesbalansen, men

elimineras.
båda huvudpro-sparandeproblem har alltså fått karaktär. DeEkonomins en ny

underskottet ilåga investeringarna i näringslivet ochblemen deär statensnu
problem med detfinanser. stabiliseringspolitiskt kan också talaRent ettman om

önskad konjunktur-nämligen det hinder förhöga hushållssparandet, utgöratt ett en
uppgång-

sikt lång sikt. Enemellertid skilja mellan problem kort ochMan måste
ekonomin längrehuvuduppgift för stabiliseringspolitiken åter få växa. lär att ettatt

antagligenframtiden,tillväxt och ökad optimism kommerperspektiv med god om
sjunka något igen. Samtidigt ökar emellertid företagensi hushållensparandet att

sparandebristtendenser tillfinansiellt kapital till reala investeringar. Nyabehov av
lånebehovi detta positiva scenario den offentliga sektornskan då uppstå även om-

offentliga skatteinkomster och utgiftsbehovensjunker, den sektorns växerattgenom
minskar.

uppnåinte bara försökafinns motiv för under de två decenniernaDet närmasteatt
efter dvs. placera över-i bytesbalansen sträva överskott,balans utan rentav att

från omkringi demografiska påfrestningar väntassk0ttssparande utlandet. De som
avsparande. kanår 2010 nämligen behöva med kapitalimport, Dettakan mötas ett

generation förvärvsarbetarockså så, den förhållandevisuttryckas att stora som nu
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bör hjälpa den nästkommande i viss utsträckning till sinattgenom spara egen
pension i huvudsakän inom fördelningssystemetsom ram.-

3.6.2 Hushållssparandets samspel med det offentliga
pensionssparandet

När ATP-systemet infördes försåg det övergångsreglermed gjorde detattman som
dröjde ganska länge innan pensioner betydande storlek började utbetalas.av mer
Den vid i och för sig blygsamma ATP-avgiften därigenom upphov tillstarten gav

överskott fonderades i AP-fonden. iSparandet AP-fonden ökadeett snabbt,som
efter hand också resultat ränteinkomsterna på det växande kapitalet. Somsom av

år 1972, uppgick sparandet till belopp %motsvarande 5mest, närmare BNPett av
diagramse 3.4.

När så småningom allt närmade sig sitt fullfunktionsstadiumsystemet medmer -
allt färre pensionärer berörda de övergångsregler begränsade pensionennya av som

minskade AP-fondssparandets kvantitativa betydelse i samhällsekonomin. Under-
1980-talets lopp minskade sålunda sparandet till nivå motsvarande omkringen

År%2,5 BNP. 1990 ökade det tillfälligt med närmare procentenhet BNP.av en av
Detta resultat ATP-avgiften då höjdes från %ll till 13 avgifts-ett attvar av av
underlaget.

Under den hittills överblickbara delen 1990-talet har sparandet i AP-fonden återav
minskat. Detta beror på ATP-systemets instabilitet i förhållande till samhällets
ekonomiska tillväxt, vilken diskuteras i kapitel och delär bakgrundensom en av
till vårt reformerauppdrag Till följd den djupa lågkonjunkturen haratt systemet. av
tillväxten i ekonomins lönesumma och därmed avgiftsinkomstersystemets avstannat,
medan pensionsbetalningarna vuxit, tämligen opåverkade den ekonomiska krisen.av
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BNP1960-1993. ProcentAP-fondenSparandet iDiagram 3.4 av
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fonderingenSyftet med

de intjäna-premiereservsystemutformatärpensionssystemI ett sparasett somsom
idärigenominnehållerpremiereserven. Dennafond,ipensionsrätternade en -

skallpensionerintjänadeförbehövsögonblick de medelvarjeprincip i attsom-
premiereservs-emellertid inteärsvenska pensionssystemet ettbetalas Detkunna ut.

Fondkapitalet ärsyften.med andragjortsAP-fonden harfonderingen iochystem
premiereservsystemvarit iskulledettiondelen såsannolikt mindre än ettstort som

allmän-i denofta görsdärför oriktigtutfästelser. Det ärmotsvarandemed att, som
är,ATP-systemetslut.hållerpensionspengarnadebatten, säga att taattna

fördel-barnbidragssystemet,sjukförsäkringen, ochfolkpensionssystemet, ettliksom
elleravgifterdemedfinansierasutbetalningarnavilket innebärningssystem, att

generationen.förvärvsarbetandeinbetalas denparallelltskatter avsom
huvudsakiAP-fondeninrättafördelningssystemetsSyftet inommed varatt ram
tillfälligamötaför kunnabuffertville haförstatvâfaldigt. detFör attenman

underlågkonjunktureri samband mediavgiftsunderskott systemet. t.ex. nusom
Även variationerföljdpåfrestningar tilllångsiktigaförsta del.1990-talets avmer

buffert-i viss mån kunnautvecklingen avsågsdemografiskai den genompareras
fonderingen.

minskning iför denAP-fonden kompenserahuvudsyftet medandraDet attvar
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hushållssparandet befarade skulle inträffa ATP-systemetnär infördes. Detsom man
naturligt räkna med sådan effekt:att behovetvar inför ålderdomenatten av spara

minskade hos den förvärvsarbetande generationen, samtidigt de redansom var pen-
sionerade i utsträckning levde på tidigarestor hopsparat kapital dvs. hade ett
negativt sparande. Hushållens sparande minskade också mycket kraftigt under
1960-talets lopp, och under 1970-talet hushållens finansiella sparande negativtvar

diagramse 3.5.
Det någotär omtvistat det verkligen ATP-systemets införande orsaka-om var som

de nedgången i hushâllssparandet. Olika vetenskapliga undersökningar har gjorts
med något skiftande resultat. Det står emellertid i fall klart från diagram 3.5vart

AP-fondssparandet iatt lyckades uppväga nedgångenstort sett i hushållens finan-
siella sparande.

Hushållsparandets utveckling under årsenare

Den mycket kraftiga, tillfälliga svackan i hushållssparandet 1987-1990 hademen
knappast något med ATP-systemet göra. Vid denna tid bordeatt ATP-snarast

successiva mognadsystemets ha inneburit att hushållssparandet skulle börja återgå
till högre nivåer: antalet äldre människor är hänvisade till leva på tidigareattsom
ackumulerat privat sparande har minskat. l stället finns antal andra samverkandeett
förklaringar till hushållssparandet blev så lågtatt under 1980-talets del. Ensenare
är de dåvarande höga marginalskattesatserna, i förening med den höga in-som
flationen gjorde hushållens reala upplåningskostnadatt mycket låg samtidigtvar som
likaledes den reala avkastningen många finansiella placeringar mycket låg.var
Till detta kom den relativt snabbt genomförda avregleringen kreditmarknaden,av

medförde starkt ökad fysisk tillgång på krediter, vidaresom den starka tillväxten
i fastighetsvärden och tillgångsvärden,andra dels möjliggjorde ökad belåning,som
dels uppfattades fullvärdigt alternativ tillett sparande löpandeett inkomster.som ur
Slutligen kan nämnas den attityd prosperity forever, präglade andraav som
hälften l980-talet och inte minst hos människor frammanadeav som yngre en
konsumtionsinriktad livsstil.

Under 1990-talets början har förhållandena i dessa avseenden ändrats ganska
radikalt. Skatteeffekterna på låne- och sparräntor har minskat kraftigt resultatsom

skattereformen. Inflationen har dämpats betydligt, och fastighetsvärdenav harm.m.
fallit. Lågkonjunkturen och den höga arbetslösheten har ändrat sparattityderna i
positiv riktning. Kreditmarknaden är visserligen alltjämt oreglerad, kredit-men
förlusterna och hushållens skuldsaneringsbehov ändå ha föranlett kredit-synes
instituten göra restriktiva kreditprövningar.att mer
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1960-1993.AP-fondenochi hushállssektornsparandeFinansiellt3.5Diagram
BNPProcent av
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sparande itotalahushållensdvs.sparkvotenberäknas1993till årår 1988Från
disponibla% den-5frånha ökatinkomsterdisponibladeras avcaprocent av

Denprocentenheter.15medomsvängning närmare%,10till nästaninkomsten en
harinvesteringarnarealadeeftersomgått ännusparkvoten harfinansiella merupp

minskat.
3.5, nåttdiagramframgårhar,hushållenisparandetfinansiella enDet avsom

framti-osäkerhetdensparandet berordet ökadedelnivå. Till den omrekordhög
med hus-räknainnebär, kan attlågkonjunkturdjupainnevarandeden, mansom

flertalEttkommer.konjunkturuppsvingnågot närgår tillbakasparkvot etthållens
emellertidtordesparandepositivttillmedverkat merfaktorer varade ettsomav

verkande.långsiktigt

långpå siktSparandet

sparandein. Detaspekterytterligareperspektiv kommerlångtmycket somI ett
förr ellerlivscykelnunderkonsumtionsnivâerna tasutjämnai syftehushållen gör att

lånOmväntålderdom upptagnasjukdom, amorterasmedisamband etc.utsenare
sparkvotenorimlighetdirektdärför ingendet attsiktlång ärPå myckethand.efter

helhet.hushâllssektomförnollnäraär som
Är 2010 ocholikagenerationerna äreffekterockså stora.uppkommer attDet av
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därefter kommer sålunda pensionärsgenerationen mycket i förhållandeatt storvara
till den förvärvsarbetande befolkningen. Det är naturligt detta verkar neddragan-att
de på hushållssektoms totala sparkvot.

Man kan därför det rimligt landet helhet under åren fram till 2010attanse som
söker åstadkomma buffertsparande, dvs.ett strävar efter överskott i bytesbalan-

Så småningom kan detta sparande användas till finansiera pensionärernassen. att
konsumtion.

Betydelsen utformningsystemetsav

Vi har i vår tidigare offentliggjorda promemoria reformeratEtt pensionssystem Ds
1992:89 förespråkat pensionssystemet reformeras så detatt blir försäkrings-att mer
mässigt: sambandet mellan inbetalda pensionsavgifter och utbetalda pensioner bör
stärkas. På detta sätt skulle mindre del pensionsavgiften förän närvarandeen av
bli betrakta skatt och därmedatt således ytterligare skattekil elimineras.som en

bortAtt denna skattekil innebär emellertid, frånta sparandesynpunkt något annat
än såsom gjordes vid denatt, skattereformen, minska kapitalbeskatt-senaste stora
ningens inverkan på de effektiva och Iåneräntoma. Införandetspar- ettav mer
försäkringsmässigt pensionssystem innebär inte entydigt positiv stimulansen av
hushållssparandet ijämförelse med nuläget. l nuvarande pensionssystem fungerar
pensionsavgiftema skatt för del höginkomsttagare och försom en personer som
arbetar under många år sitt liv. Dessa skulle efter övergång tillav ettpersoner en

försäkringsmässi kunna pensionsavgifterna substitutsystem för enskiltmer se som
sparande. De skulle få bättre utfall de avgifter deett betalar in och alltså fåav
motiv minska sitt enskilda sparande. bibehålletatt Ett tak för den pensionsgrundande
inkomsten skulle dock dämpa denna effekt. Andra människor, de fåmedt.ex.
förvärvsverksamma år och de med inkomstkarriär,stark får med dagens system
omvänt pension deän vad betalar i avgifter. För dem skulle effekten kunnamer
bli den de skulle få anledning öka sittmotsatta: enskilda sparande för ålder-att
domen. l vilken riktning nettoeffekten går är på förhandsvårt avgöra.att

Uppgången i AP-fondssparandet år 1990 berodde nämnts på ATP-avgiftenattsom
detta år höjdes från l l till 13 %. Samtidigt folkpensionsavgiftensänktes från 9,45
till 7,45 %. Eftersom folkpensionen betalas via statsbudgeten försämrades härige-

finansiellastatens sparande lika mycket det finansiella sparandet inom AP-som
fonden förbättrades.

Detta blixtbelyser det godtycke kan ligga i AP-fondssparandetatt ettsom se som
sparande i samhällsekonomiskt perspektiv. Reellt betyder det naturligtvissett
ingenting inom för konstantatt arbetsavgifter byta påett uttagramen av namn en
viss del avgifterna. Man kunde lika gärna ha beslutat föra över skattemedelav att
till AP-fonden med motsvarande belopp.

Eftersom folk- och ATP-pensionerna inte definieras i inbetalda avgiftertermer av
detär egentligen inte meningsfullt särskilja begrepp det allmännaatt ett som pen-

sionssystemets sparande från begreppet isparande den totala offentliga sektorn. Den
offentliga sektorns nettoskuld består statsskulden, för närvarande över 1000av
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miljarder600AP-fonden, närmareitillgångarnamedminskadmiljarder kronor,
kärl:kommunicerandemånbetydandeiAP-fonden ärStatsskulden ochkronor.
derasavgiftsväxling,1990 årsmedfalletvisas iriksdagsbelut kan, somgenom

realekono-någragivenvarieras inomgodtyckligt attutanstorlekinbördes ramen
effekter uppkommer.miska

tillgångarAP-fondensdelbetydandeockså sådetkonkret är attRent aven
innebärDettautfärdade attobligationer staten.skuldebrevbestår enavav --

i formbetalasdirektränteinkomster statenAP-fondensdelbetydande avavav
skattemedel.allmännamedstatsskuldsräntor, dvs

proportionstår iindividbasisstorlek påpensionernasdärpensionssystemMed ett
premiereservsystemlivetunderbetalats inpensionsavgifter ettt.ex.till de som -

kanannorlunda. Härförhållandenablirfördelningssystemavgiftsbestämteller ett -
avgiftssatserändrademedingripanuvarandeiinte statsmakterna systemsom --

framtidapå denåterverkningaruppstår direktaför individindividdetattutan
finansernaoffentligaövrigadefrånblirPensionssystemetstorlek.pensionens en

avgifterinbetaldasparandet utgörsvilketinomavgränsad enhetochsluten avmer
pensioner.utbetaldaminusfondavkastning,och

sparande. Dettamätaklarare sättpå systemetskansådantl ettsystemett man
totaladettillbidragverkligadesskontroll överfullharinte sparan-betyder att man

exempelvissikt. Skulleeller kortlångvarkensamhällsekonomin,idet man
arbetandeför denpremiereservsystemfonderatfulltobligatoriskt,införa nuett
frivilligahittillsvarandederasfinnaantagligenmänniskorskullegenerationen, att

i densparande,dettaskulle draDeför högt.sparformer ärandrasparande i ner
alternativ tillfullvärdigt annatpensionssparandetdetuppfattar ettmån de somnya

Även uppkommeravgifterbuffertfonderingbegränsadmedsparande. avmeren
avgif-fonderadedetroligtförutsatt det görssubstitutionseffekt, attsådan atten

pension.i formtill godoenskildedenkommerverkligen avterna
tillövergångpartiellellertotal ettviduppståskullefondsparandeDet ensom

emellertidinförandefasen,underprincip endastiskerpremiereservsystem som
troligtdäremotsikt detlång är attPå mycketdecennier.flerasträcker sig över

varvidinbetalningarna,ungefär likablirfrånutbetalningarna storasystemet som
betydelse.mindreblirnettosparandet av

samhällsekonomisktisparande3.6.3 Behovet av

perspektiv

mellansambandendiskussionhållenprincipielltmedavsnitt inledsDetta avmeren
siffer-följerDäreftersamhällsekonomin.iinvesteringar, ränta,sparande, enm.m.

bytesbalansen.ochinvesteringarnasparandet,konkretiserad analysmässigt av
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Allmänt sparande, investeringar, bytesbalans och räntaom

sparandetAtt i Sverige är för lågt har under flera år varit väl etablerad stånd-en
punkt i den allmänna ekonomiska debatten. Bristen på sparande har angetts som
orsak till flertal ekonomisk-politiskaett problem: den låga tillväxten, arbetslösheten,
underskottet i bytesbalansen eller de höga räntorna. På tid har viss åsikts-senare en
förändring ägt resultat hushållssparandet plötsligt nått rekordni-attrum .a. som av
våer. Likafullt har begreppet sparande stark positiv värdeladdning, i tillmotsatsen
det alternativa användningsområdet för inkomsterna, nämligen konsumtion. Det
finns anledning något utförligare utveckla innebördenatt påståendeett attav sparan-
det förär lågt.

Man bör först slå fast sparande inte i samhällsekonomiskatt mening och knap--
heller i privatekonomiskpast kan utgöra mål i sig. Syftet med sparande ärett att-

möjliggöra konsumtion i framtiden. denl mån det finns motsättning mellanen
sparande och konsumtion, består denna i motsättning mellan konsumtionsnarast en
i dag och konsumtion i morgon.

För enskild eller enskilt hushåll är grundläggandeetten sparmotivettperson att
vill ha buffert använda vid förutsedda eller oförutseddaatt utgifterman ochen

inkomstbortfall, eller ålderdomen intenär längre vill eller kan arbeta. I ettman
totalt perspektiv är sådana motiv för sparande mindre betydelsefulla. Sammantaget
torde enskilda individers uppbyggnad förbrukningoch buffertsparande tenderaav

varandra, även långsiktigaatt ta förskjutningarut i generationsstorlekar kanom
motivera buffertsparande också dennaett övergripande nivå.

Sparandets betydelse från samhällsekonomisk synpunkt ligger således åtminstone
inte primärt i buffertfunktionen, i möjliggöra investeringar iutan att produktivt
kapital, investeringar gör den framtida konsumtionspotentialenatt blir störresom
än den skulle blivit. Genom investeringar ökar den kapitalstockannars arbets-som
kraften kan utnyttja, och dessutom blir kapitalstocken effektivare de teknolo-genom
giska förbättringar igörs maskiner, Från de investerande företagenssom nya m.m.
synpunkt investeringarna upphov till inkomster överstiger utgifterna förger som
kapitalföremålen. Det är dessa förväntade framtida vinster företagengör villigasom

betala tillränta deatt tillhandahåller kapital till investeringarna.sparare som
Räntan utgör samtidigt incitament för än vad behövsattspararna spara mer som

enbart för den nämnda buffenfunktionenatt vidmakthållas.skall Ju högre ränta,
desto större motiv avstå från konsumtion i dag till förmånatt för ökade konsum-
tionsmöjligheter i och desto högre utbud sparande. företagenFör gällermorgon av
emellertid högre, ränta destoatt mindre lönsamhet för företagens investeringar
och desto mindre efterfrågan kapital. Vid viss räntenivå, jämviktsräntan, bliren
utbudet lika med efterfrågan. Vid perfekt fungerande konkurrens på kapitalmarkna-
den skulle teoretiskt investeringarna och sparandet bli optimalt Produktions-stora.
kapaciteten i ekonomin växer just i den takt med hänsyn till investerings-som,
kostnaderna, medborgarnas värdering konsumtionmot i dag kontrasvarar av
konsumtion i l denna förenklade modellvärld blir påståendemorgon. ett att sparan-
det förär lågt eller för högt meningslöst.

l verkligheten är bilden komplicerad. Om det finns möjlighet frittt.ex.mer att
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situationinternationell räntesatstillutlandetkapital ioch placera somlåna enen -
inhemskagaranti för detomedelbarfinns ingen attårundervi närmat senareoss -

investeringarnaänblir lägresparandetinvesteringarna. Omlika medsparandet blir
inhemskadenöverstigertjänsterochförbrukningeninhemskadendvs. varoravom

lederDettabytesbalansen.iunderskottuppståroch tjänsterproduktionen av varor
på växel-nedåttilldärförochkronorpå svenskaefterfrågantill minskad pressen

ochvalutautländskibilligareblirHärigenomrörlig.denna är exportenkursen, om
Åtminstone dåsigteorini export-i svensktdyrare mynt.importvarorna anpassar

inhemskaså detdvsförbättras,bytesbalansenpå sikt attsåimportvolymerna,och att
investeringarnas.signivå närmarsparandets

inhemskadeni ställetmåstetidigare tillämpatSverigeväxelkursVid fast som --
mängd förtillräckligSverige itill attkapitalutländsktattraherahöjas förräntan att

kronanväcksfarhågorsamtidigtOm attbytesbalansunderskottet.löpandedettäcka
tillförhållandeiräntemarginalenerforderligadenkandevalveraskommakan att

investeringsefterfråganmeddå fortsättakan atttämligen Processenbliutlandet stor.
minskar.den vägenbytesbalansunderskottetochminskar att

principidetärärkronkursenfastaför den gottförtroendetinternationelladetOm
högrenämnvärtbytesbalanseniunderskottlångvariga utanrelativtmöjligt haatt
kapi-lånadeutlandetdet iemellertid förutsättatorde attomvärlden. Dettairänta än

sikt.längreavkastninggodtrovärdigti projektinvesterastalet gersom
viss växel-vidmakthållaÄr ändå villtillräcklig,intetrovärdigheten enmanmen

tvingasomvärlden,iväsentligt högre änärräntainte hasamtidigtochkurs somen
Sådanakapitalmarknaderna.påverkaringreppekonomisk-politiskatill somman

ochkredit- räntereg-ochvaluta-Direktskiftande slag.mycketkaningrepp vara av
användning.tillkommitgenomgåendeefterkrigstidenunderhar tidigarelering

påfungeratintekapitalmarknadenorsaker tillfunnitstiderlånga attunderharDet
mycketEnförutsätter.teorinekonomiskagrundläggandedenpefekta sättdet som

beskattningenprogressivastarkalänge denomständighet avbetydelsefull var
ränteinkomster och medllåneräntor.föravdragsrättenparallellaoch denpersonliga

kapitalmarkna-påimperfektionerår 1991 dessamedfrån ochskattereformen har
hushållssparandettillorsakernaärundanröjts. Detta attdelartillden stora aven

kraftigt.ökat
i denmarknadens aktörerkan nämnasimperfektionallmän attSom meren

villkorframtiden,kunskapperfekt ettmodellvärlden haridealiserade somom
uppfyllt.blikommervarit elleraldrignaturligtvis att

investeringarnaåsyftaantingenför lågt kan attsparandet ärsägerNär att manman
preferenseregentligamedborgarnasförsmåsamhällsekonomin förär moti att svara

beroendedelvis äravvägningi framtiden enochkonsumtionbeträffande somnu
för kunnaför lågtsparandet ärinhemskadetellerräntenivån,långsiktiga attdenav

för lågadettillorsakernamåstefallenbådaIgörs.investeringarfinansiera de som
marknadernasiofullkomligheterdefinitionsmässigt utgöraslogiskt ochsparandet av

sparandebrist förelegatslagenbådagällandegjortharfungera. Man attsätt avatt
ocksåkanskeperiodvisåtminstonedecennierna,under de meri Sverige mensenaste

strukturellt.
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problemetOm investeringarnaär är för låga, torde kunna räkna med baraatt man
begränsade effekter åtgärder syftar till öka sparandet. Med inter-attav som en
nationaliserad kapitalmarknad påverkas räntenivån, och därmed företagens upplå-
ningskostnader, föga ökat utbud inhemskt sparande. Pâ kortare sikt kanettav av

investeringsviljan hämmas den konsumtionsminskningrentav uppstårav som om
Åsparandet ökar. andra sidan kan direkt koppling finnas mellan sparandeen mer

i hushållssektorn och riskkapitalförsörjningen för små och medelstora företag.
Om det i stället är bytesbalansunderskott är problemet dvs. otillräckligtettsom

inhemskt finansiellt sparande är det troligen i högre grad befogat med åtgärder som
stimulerar just sparandet. En svårighet med selektiva metoder tvångssparandesom
eller subventioner kan dock isparandet sektorer eller sparformer, inteattvara som
regleras eller subventioneras, påverkas i riktning. Härigenom effektenblirmotsatt
mindre denän avsedda, eller den kan helt utebli.

Det skall slutligen påpekas begreppet investeringar i samhällsekonomisk be-att
märkelse omfattar än maskiner och lokaler. Som investering måste räknast.ex.mer
åtminstone delar samhällets utbildningsinsatser, mil jövårdande investering-stora av

I SCB:s nationalräkenskaper bokförs dessa investeringar konsumtion.ar, m.m. som
Detta är teknisk nödvändighet i nationalräkenskapssystemet. minstInte meden
tanke på den positiva respektive negativa värdeladdning för fästsnärvarandesom
vid sparande respektive konsumtion är denna konvention icke desto mindre beklag-
lig. Utbildningsinvesteringar kan exempelvis väl så viktiga maskinin-vara som
vesteringar detnär gäller öka nationalförmögenheten, dvs. landets förmågaatt att
för framtiden öka konsumtionspotentialen.

Den samhällsekonomiska sparbalansen

För konkretisera föregåendevad i avsnitt visas i tabell 3.5 hur denatt sagtssom
svenska ekonomins s.k. sparbalans under olika femårsperioder 1965.sedansett ut

Sparandet i landet har, i relation till BNP, fallit kraftigt under desett senaste
decennierna. Sparandet har inte varit tillräckligt för täcka bruttoinvesteringarna,att

minskatäven dessa andel de 20 årentrots BNP. Under har landetatt senastesom av
därmed haft underskott i bytesbalansen, %motsvarande 1,5 BNP.ca av

detNär gäller det finansiella sparandets fördelning sektorer kan i 3.5,tabellman
och ännu tydligare diagrami 3.6 underskott i den privata sektorn företags-attse
och hushållssektorerna tenderar överskott i den offentliga sektornatt motsvaras av
och vice Detta ingenär tillfällighet. För det första är den privataversa. summan av
och offentliga sektorns finansiella definitionsmässigtsparande lika med bytesbalan-

Strävan hålla bytesbalansen i någorlunda jämvikt har sedan länge varit högtattsen.
prioriterad inom den ekonomiska politiken underskott i den privata sektorn-

alltså med överskott i den offentliga sektorn. För det andra faller denpareras
offentliga sektorns skatteinkomster det lågkonjunkturnär är samtidigt utgiftsbe-som
hoven växer bl.a. arbetsmarknadsskäl. Parallellt ökar det finansiella sparandetav
i den privata sektorn eftersom investeringsefterfrågan sjunker. ekonomisk-Samma
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finner mellan totaltsamvariationtill denpolitiska mekanismer bidrar som man
3.5.investeringar, i tabelltotalasparande och t.ex.

hän-totala sparandet ärtillbakagången i detlångsiktigakan iaktta denMan att
både detprivata sektorntabell 3.6. 1 dentill offentliga sektornförbar den se var

underunder 1980-talet änsparandet högredet finansiellabruttosparandet ochtotala
Beräkningar-konjunkturella variationer.med starka1970-talen, än1960- och om

i privata sektorn.fortsatt sparande denår visar högtför 1990-talets första ettna

genomsnitt förBNP,1965-1993. Procent3.5 Ekonomins sparbalansTabell av
femársperioder

1993199219911985- 19901975- 1980-1970-1965-
19891984197919741969

Brutto-
14,5 14,116,518,318,923,5 19,7 16,124,6sparande

Brutto-
16,6 14,117,919,5 21,321,2 18,022,825,2investeringar

sparandeFinansiellt
0,0-1,4 -2,1-3,0-0,6-l,5 -1,90,7-0,6:bytesbalans

i olika sektorer:Finansiellt sparande

-12,3-7,44,2 -1,11,6-4,84,0 1,13,9Offentliga sektorn
5,6-1,9 0,3-6,1-0,92,5-1,9-5,5 -3,0Företagssektom
6,75,01,6-1,1-l,4-0,7 0,4-0,41,1Hushållssektom
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Diagram 3.6 Bytesbalans finansielltoch i offentligsparande och privat sektor.
Procent BNPav
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och1980-talet,bevittnades pâsparandeti totalanedgång detOrsaken till den som
i statsmakternassökasfår därförförsta år,under 1990-taletsfortsatt snarastsom

och levnadsstan-sysselsättningvidmakthållabudgetunderskottambition att genom
i bytesbalansenUnderskottlågkonjunkturer.internationellainhemska ochdard trots

gått pådelvis ocksåinverkan harBudgetunderskottensdå inte undvikas.kunde
konkurrenskraftendärmedkostnadsutvecklingen och gent-indirekt väg attgenom

varit Dettidvisarbetslösheten,via bl.a. den lägreomvärlden, ogynnsam.emot
verkat begränsan-hai sig själv däremotutvecklingsparandetsprivata snarastsynes

i hytesbalansen.på underskottende
motivengjortprodukter harpå företagenseñerfrågeutvecklingenDen attsvaga

iLönsamhetenmaskiner, försvagats.byggnader ochrealt, iför investera nyaatt
därigenomprivata sparandet hartotalaminskat. ökadeinvesteringsprojekt har Det

Åtminstone övergipandepåsparande.finansielltutsträckning utgjortsi ökad enav
kapitalbrist,realsparandet pånedgången iskylladärför knappast utannivå kan man

investeringar.till finansiellalönsamhetsförskjutningen från realasnarare

BNP,1965-1993. Procentoffentlig sektori privat och3.6 SparandeTabell av
femårsperiodergenomsnitt för

19931991 19921985- 19901970- 1975- 1980-1965-
19891974 1979 19841969

Bruttosparande:

15,1 18,1 21,914,9 11,714,2 17,114,1 13,8Privat sektor
-3,6 -7,86,6 1,45,5 -1,0 3,910,5 9,7Offentlig sektor

Finansiellt sparande:

5,3 12,3-7,2 -O,3-2,2-4,5 -3,3 -2,6 2,9Privat sektor
-7,4 -12,31,6 4,2 -l,1-4,83,9 4,0 1,1Offentlig sektor
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De reala investeringarna

Ekonomins investeringar,reala de definieras i nationalräkenskaperna, bestårsom
byggnader och anläggningar inbegripet bostäder, maskiner lagerinveste-samtav

ringar. Som framgick tabell 3.5 har dessa investeringar under år motsva-av senare
knappt 20 % BNP. En mindre %del investeringarna, 11 år 1990, görsrat av av

inom offentligaden sektorn, offentligaoch kommun. Den sektorns andel harstat
fallit kraftigt under år, till pådel beroende kommunernas utförsälj-stor attsenare
ningar mark och egendom räknas desinvesteringar. De privata inves-av som
teringarna sker företrädesvis i företagssektorn, till viss del också i hushâllssek-men

Hushållens investeringar till ungefär hälften villorutgörs och fritidshustorn. av -
är egenföretagares, inte minst lantbrukares, investeringar i produktions-resten

kapital.
investeringskvoten i ekonomin bruttoinvesteringama i % föll frånBNPav en

rekordhög nivå vid mitten 1960-talet %ned till ungefär 18 vid 1980-talets förstaav
hälft. Under intryck det starka efterfrâgeuppsvinget under 1980-talets andra hälftav
ökade investeringskvoten och sig tillfälligtvisnärmade 1960-talets rekordnivåer.
Den innevarande lågkonjunkturen har emellertid medfört förnyat fall.ett

Här har talats investeringskvoten brutto, dvs. inbegripet investeringarom som
ersätter uttjänt och förslitet realkapital. l diagram 3.7 visas också beräkningen av
utvecklingen investeringskvoten efter avdrag sådan kapitalförslitning.netto,av av
Nettoinvesteringarna tillskottet till realkapitalstockenutgör produktivtnyttav
kapital.

3.7Tabell bruttoinvesteringarnasDe totala fördelning 1965-1990.på sektorer
Procentandelar

1965 1970 1975 19851980 1990

Privat sektor 78 82 7974 84 89
därav: företag 59 57 56 69 7461

hushåll 19 1517 21 23 15
Offentlig sektor 22 26 18 21 16 11

Totalt 100 100100 100 100 100
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BNP1950-1993. Procenti ekonominlnvesteringskvoter3.7Diagram av
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beräkningarharnettoinvesteringama använtsberäkningarnagrund förSomAnm. av
Nationalförmögenheten, bilaga 11redovisade iavseende 1980-talet,gjorts SCBavsom

1970-talen harochrimliga resultat för 1960-fålångtidsutredning. Förtill års1992 att
italföremälenkalivslängd hosmodifieras kortarefått såberäkningar dockdessa att en

den%till ä 6i beräkningar uppgårkapitalförslitningen SCB:santagits. Medan av
Nettoinves-%.kalkyl antagits 9i föreliggandekapitalstocken, har denbefintliga vara

beräkningar.i SCB:sblir härigenom lägre änunder 1980-taletteringama

första år.1990-taletsnoll underfallit tillharNettoinvesteringarna som synes
totaladendå minnasmåsterealkapitalstocken inte ökat. ManInnebörden är attatt

kapitalbildningen inteperspektiv hari dettafallit. Settproduktionen, BNP, har
kapitalkvo-s.k.relation till produktionen denipåfallande låg. Kapitalstockenvarit

1990-talet.första årenkraftigt under defaktiskt ökatekonomin hariten
använd-inneburit olönsamför företageninvesteringar hadeoch realaFler större

bedömningargivet deförfogandestått till deraspenningkapitalning det somav -
i ställetSparandet harsannolikt gjort.avsättningsmöjligheter deframtida somav

anslutning till bl.a.idrogs redankapital, slutsatsi finansielltplacerats somen
tabell 3.6 ovan.

sparandetandelhade troligen störreoch lönsamhetMed bättre tillväxt avenen
bevittnats ärlägre tillväxtOrsaken till dentill reala investeringar.använts som

faktoreri sådanasökaskapital, fårbrist finansielltdärmed knappast utan snarare
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stark kostnadsökning i den konkurrensutsatta sektorn, utvecklingsom svag av
arbetskraftens produktivitet, institutionella och infrastrukturella problem, etc.

Man kan dock fråga sig de mindre företagens investeringar har begränsatsom av
det låga sparandet i hushållssektorn. företagareEgna kan obenägna investe-attvara

de inte har tillgång till förhållandevis mängd riskkapital. Dennara om stor egeten
fråga diskuteras bl.a. i det för tid sedan offentliggjorda betänkandet Spararen
för litet SOU 1992:97. Det år svårt tillfredsställande sätt belysa prob-att ett
lemet statistiskt, eftersom uppgifter de personliga företagarnas investeringarom
inte direkt kan kopplas till uppgifter deras sparande.om

Även bristande sparvilja i den privata sektorn inte än marginelltom annat
utgjort hämsko på investeringsutvecklingen kan den offentliga sektorn sitten genom
upplåningsbehov utövat s.k. crowding-out utträngningseffekt de privataen
investeringarna. De statliga budgetunderskottens finansiering kan ha tagit i anspråk
så mycket sparande från den privata sektorn de privata realinvesteringama be-att
gränsats. Att ökad andel den privata sektorns sparande placerats i bl.a.en av stats-

kan tyda på sådan effekt. Den bakomliggande mekanismen skulle dåpapper en vara
sin upplåning bjuditatt räntenivåernastaten upp över avkastningen på degenom

reala investeringsprojekten.
På valutaregleringens tid kunde sannolikt sådan utträngning uppstå lättare änen

under de åren. Företagen har tillgång till den internationellasenaste kapitalmark-nu
naden och kan där anskaffa kapital både till realinvesteringar och eventuella stats-
pappersköp. Särskilt det gäller småföretagnär kan emellertid utlandsupplåning
utgöra tröskel inte så gärna över här kan alltså visstar steget utträng-en man en-
ning ändå föreligga. Troligen ännu viktigare har varit budgetunderskotten ochatt
bytesbalansunderskotten finansiellade marknadernas förtroendesatte för den
svenska ekonomin och den fasta kronkursen i gungning. Oavsett dettaom var
rationellt eller inte därförhar de svenska marknadsräntorna periodvis legat betyd-
ligt över dem i omvärlden.

Tidigare har nämnts nationalräkenskaperna inte har med vissa investe-att typer av
ringar i sitt investeringsbegrepp, utbildningsinvesteringar. Statistik saknas it.ex.

över denna del nationalförmögenheten.stort sett I vad mån brist på sådanav
kapitalbildning bidragit till lågaden tillväxten svårtär avgöra.att

Bytesbalansen

Trots den privata sektorns finansiellaatt sparande sedan 1970-talets slut varit högre
tidigareän har nedgången i det offentliga inneburitsparandet bytesbalansenatt

under de 15 åren visat underskott varje år.nästan Detta innebärsenaste brist påen
sparande i den meningen inomsparandet landet varit mindre de investe-än realaatt
ringar gjorts. Här skall inte någon statistisk analys bytesbalansens kompo-som av

lämnas, främst redovisasnenter hur på bytesbalansen utvecklatsutanm.m. synen
under efterkrigstiden. Framställningen baseras till del betänkandet Kapital-stor
avkastningens roll i bytesbalansen 1990:45.SOU

Till stabiliseringspolitikens främsta mål har under antal decennier hört hög ochett
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Målsättningen harlåg inflation.sysselsättning ochekonomin, fullitillväxtjämn
restriktionutrikeshandeln. Dennairestriktion balans ut-omfattatdärutöver omen

varje år, välskulle balanseraimportochaldrig så strängtformades exportatt men
54 a år.konjunkturcykel. dvsdet underskulle göradeatt en

sådantillämpal960-talen inte1950- ochunderSverige attensamt re-enomvar
strävanden.liknandeprägladesekonomiska politikalla ländersstriktion: nästan av
inom bl.a.hårt regleradekapitalrörelsernainternationelladeOrsaken att varvar
finansierabuds förstod tillprimärkällaDen attWoods-systemetsBretton somram.

härvid denutgjordeUS-dollarnvalutareserven.uppkommande underskottett var
emellertidkundehjälp valutareservenMedreservvalutan.dominerande manav

ochUppstod störrebytesbalansunderskott.relativt kortvarigaochbara mindreklara
interna-låna hosmöjligheteni baraåterstodlångvariga underskott attsettstort Vkreditgivning för-förmedling. Dennadessellervalutafonden, lMF,tionella genom

politikekonomisksig föraförbandlåntagarlandetemellertid attatt somutsatte en
bådeuppfattaskundeinblandningSådandikterade.till delvalutafonden somstor

kan nämnasanseende. Detinternationellalandetsskadlig för attkränkande och
sig sär-underkasta1970-talet fickItalien såStorbritannien ochbåde sent som

bytesbalansen stodfrån IMF.finansieringshjälp Attmedi sambandskilda villkor
såledesandra länderSverige ochbåde iekonomiska politikenfokus för deni var

rationellt.naturligt och
kompletterades medbetalningsströmmarnainternationella ettdeRegleringen av

inbördesvärldsvalutornasmedfördeväxelkurser. Systemetmed. fasta attsystem
US-dollarnsålundabörjan1970-taletsorealistiska. Vidalltmervärden blev var

tillvilket leddeår 1971,uppstodkrissituationövervärderad. akut attEnkraftigt
kraftigtdevalveradesdenoch tillupphävdesguldutbytbarhetdollarns attmot

övrigagentemot
särskiltförstregleringssystemet,uppbrytandevalutor. Detta mot ettett steg avvar

valutakurserna.vad gällde
detliberaliseringensuccessivabakom denpådrivande faktorviktigandraEn av

oljepriser-ChockhöjningOPEC-kartellensbetalningssystemetinternationella avvar
bytesbalan-medsituationframtvingades1973. Härigenomår storai slutet enavna

länder. Deni andraunderskottmotsvarandeocholjeländernasöverskott i stora
gradi mindremedförde blevkapital dettaomflyttningvärldsomfattande enav som

bankirfirmor.internationellaexpanderandesnabbtförför IMF änangelägenhet
marknader harinternationellavälfungerandebruten: alltmerisenDärmed var

överskottsländer göraochkommersiella villkorlånaunderskottsländer kunnat
valutaregle-avskaffat sinasuccessivtlndustriländerna harplaceringar.räntebärande
kapital.och utflödeväsentligt fritt in-i alltharSverigeringar och även avnu

skeendet ochekonomiskairoll detfåttdettaBytesbalansen har annanengenom
ärställningstaganden. Detekonomisk-politiskaannorlundadelvisföranleder nu

starkatillåta relativt sväng-integritetnationellalandetsrisk skadamöjligt attatt utan
följdlångunderunderskottbeständigahabytesbalanssaldot och äveniningar aven

inter-vilken destorlek vidför utlandsskuldensnaturligtvisfinns gränsår. Det en
fallvarjeeller ikreditvärdighet,landetsbörjar ifrågasättakreditgivarnanationella
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börjar tillämpa högre låneräntor. Skillnaden emellertid milsvid jämförtär med för-
hållandena under Bretton Woods-systemets landdagar. Ett Sverige torde hasom
mycket långt till kreditvärdighetsgränsen. Man måste emellertid komma ihåg att
varje år med bytesbalansunderskott medför utlandsskulden ökar och räntornaatt att
på denna skuld utgör växande belastning bytesbalansen: landet riskerar hamnaen
i räntefälla.en

Med perfekt fungerande svenska internationellaoch marknader för ochvaror
tjänster, kapital och arbetskraft med perfekt information framtidadensamt om
utvecklingen, kommer enligt ekonomisk teori medborgarnas värderingar be-att
stämma priser, kvantiteter på marknaderna. Den totala samhälleliga välfärdenetc
kommer då maximeras. l land någon anledning har särskiltatt högett som av
kapitalavkastning kan investeringsefterfrâgan bli högre än det inhemska sparandet.
Det dåär samhällsekonomiskt lönsamt landet har bytesbalansunderskott somatt ett

överskott i andra delar världen.motsvaras Som exempel underskottav av av
denna goda brukar nämnas de underskott Sverige hade kring sekelskiftettyp i
samband med järnvägsbyggandet.

den internationellal debatten goda och dåliga underskott har hävdats attom
så länge statsbudgeten är i balans finns ingen anledning bekymra sig överatt
underskott i bytesbalansen. Eftersom den privata sektorn då själv står för utlands-
upplåningen borde kunna förvänta sig avkastningen investeringarnapåattman
överstiger räntan utlandslånen. Bytesbalansunderskott kan föras tillbaka påsom
underskott i de offentliga budgetarna såsom i Sverige för närvarande kan- -
däremot åtminstone potentiellt allvarliga. Skälet skulle finans-attanses som vara
ieringen offentliga underskott inte i grad privata förutsätts mark-av samma som
nadsmässig prövning.

Under år har förändringar skett inneburit ekonomins funktionattsenare som -
både i Sverige och omvärlden sig idealbildnärmat den perfektamed marknader-

de förda egentligen förutsätter. Väsentliga imperfektionersom ovan resonemangen
finns dock kvar, och alla intekan undanröjas. l antal avseenden villett stort sam-
hället fördelningspolitiska och andra skäl ingripa i marknadernas arbeta.sättav att
Skattesystemets snedvridande effekter samhällsekonomins resursanvändning kan
aldrig helt elimineras. På många områden ocksåfinns naturliga trögheter görsom

den ideala lösningen inte uppnåsatt lönebildningen i dettaär sammanhang ett
viktigt exempel. Vidare är den perfekta kunskapen framtiden, gällervadtom ex
ränteutvecklingen, analysens strikta tillämpning kräver, inte tillgänglig för allasom
aktörerna på marknaderna.

Det är därför inte alls säkert bytesbalansunderskott uttryck förär opti-att ett en
mal marknadsmässig anpassning. En sammanfattande slutsats blir därför fortsat-att

långvariga bytesbalansunderskott innebärta bekymmer, även i det fall det inteett
skulle erbjuda svårigheter finansiera dem internationelladen kapitalmark-att
naden.

Demografiska olikheter mellan länder används ibland för ävenargumentsom
mycket långvariga under- respektive överskott i bytesbalanserna. land,Ett som
under några decennier har jämförelsevis liten förvärvsarbetande befolkning ien
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harlandlånaanledninggamla, kan ha annatoch ettrelation till barn att somav
små-sårelationernademografiskadeförhållanden. Närdemografiskamotsatta

vändas. Manocksåriktningkapitalflödenaskaneventuellt kastasningom om,
mellanvälfärdsoptimeringintertemporalsammanhang uttrycketanvänder i detta

motiverasexempelviskanbytesbalansöverskottnuvarandegenerationer. Japans
mycketblibefolkningen kommer ettpensionärer i stormed andelen att paromatt

underskott.hadå kommerlandetårtionden och attatt
falla någotsannoliktkommerbefolkningensvenska atti denpensionärerAndelen

omkring3.4. Redanjfr avsnittkraftigtdärefter stiga2000-2005,fram till år men
råder, ochöverstiga denkommapensionärerberäknas andelenår 2010 att nusom

de-decennier till. Denvarje falliunderfortsätta växasedan ettden väntas att par
underdelenSverige åtminstonedärförantyderbilden motmograñska att senare

forbytesbalansen,iöverskottvaraktigarelativtsigborde vinnlägga1990-talet om
underskott. Ettmedbefolkningspuckelnkunna möta2010-taletsedan inatt

buffert-byggakunnaskulledettapraktiskt hantera attför landetsätt uppatt vara
Något även-kapitalmarknaden.internationelladenplaceringarfonder görsom

sig:optimeringintertemporallångsiktigför så testrategilikvältyrlig kan en
fungerar20-30 års siktmarknadernainternationelladegarantier förnågra att

inte.finnsi daglika väl som
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4 pensionssystemKrav på ett

4.1 Allmänna synpunkter
folk- och tilläggspensionering har väl fyllt sin socialpolitiska uppgiftDagens att ge

tillfredsställande ekonomisk trygghet pâ ålderdomen. Under de tre senasteen
decennierna pensionäremas ekonomiska standard förbättrats påtagligt.har Det är

tilli dag, skillnad från förhållandena för trettio år sedan, mycket fâ pensionärer som
inte inkomster till bostad och konsumtionhar räcker enligt socialbidragsnor-som
men.

Enligt vår emellertid dagens pensionssystemmening är behäftat med rad all-en
varliga brister. finns fmansieringsproblemDet hotar stabilitet ochsystemetssom

infriadärmed möjligheterna gjorda utfästelser. Det finns svagheterandraävenatt
i utformning otillfredsställande effekter för individerbåde ochsystemets som ger

5samhällsekonomi. kapitel utvecklar vårI på de problem med nuvarandesyn
ordning genomgripande reformmotiverar systemet.avsom en

tillProblemen måste relaterasmed dagens de uppgifter pensionssystemsystem ett
skall ha måste ställas på det. Våra ställningstaganden ioch de krav dessasom
avseenden redovisar i detta kapitel.

4.2 Pensionssystemets uppgifter
pensionssystem kan enskildeEtt försäkringsmässigt kontrakt mellan denettses som

individen och det kollektiv omfattar. det allmänna pensionssystemetIsystemetsom
utgörs detta kollektiv alla i landet och svenska med-är bosatta här ävenav som
borgare bor tillutomlands och 16 år eller äldre. Kontraktet rättärsom ger en
varaktig inkomst utgår definierade villkor. till ålders-under vissa allmänt Rättsom
pension tillgäller alla uppnått viss ålder till efterlevandepensionoch rättsom en
dem mist tillmakemaka eller barn under 18 år mist förälder. Rättensom ensom
förtidspension innehåller i princip varaktigmått prövning, ävenstörre ärett menav

vissa möjligheter till skiljer sig därmed frånomprövning finns. Pensionenom
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behov eller utgår under be-många sociala förmåner prövasandra mot somsom
situationer.gränsad tid i speciella

Ekonomisk trygghet

ekonomisk trygghet för demPensionssystemets grundläggande funktion är att ge
inte kan fåarbetsförmåga på grund sjukdompå grund ålder eller nedsatt avsom av

både grundtrygghet och in-sin försörjning från förvärvsarbete. omfattarDenna
komsttrygghet.

tidigareutgår oberoendeinnebär till viss pensionGrundtrygghet rätt avsomen
skydd för den olika skälinkomster inbetalda avgifter. skalleller Den ett som avge

försäkringsskydd.förvärva tillräckligt högt inkomstbaseratinte har kunnat ett
fylla olika funktioner. Ett mycketpå grundskyddets nivå kan detBeroende sägas

nödvändigaste, har karaktärenlågt grundskydd, bara räcker till det ettavsom
leva under skälig levnads-socialbidrag trygghet behövagenerellt mot att ensom ger

mening ligga pågrundskyddet enligt vårstandard. utvecklas nedan skallSom mer
pensionssystemet innebärrimligt den försäkringhögre nivå. Det är att somen

anledningi undantagsfall pensionärenlevnadsstandard endastgaranterar som geren
Socialbidragetanlita skyddsnät utgör.detatt yttersta som

nivågrundtrygghet på rimligVälfárdsvinsten i allmänt pensionssystemett som ger
sådant skulleenskilde.ligger i det oberoende det skänker den Utan ett system

arbetsgivare.beroendeställning till anhöriga eller till Ettmånga riskera hamna iatt
samhällsekonomiskakan motiverasobligatoriskt med grundtrygghet ävensystem av

avsnitt 6.3.effektivitetsskäl se
inbe-flesta grundskyddinnebär för de inte enbartEkonomisk trygghet ett utan

bibehålla invanda levnadsstandarden. Detgriper viss garanti kunna denäven atten
förbestämmande deninkomstens nivå dess ärär inte bara ävenutan permanens som

inkomst-därförvälfärd. viktig funktion i pensionssystem ärenskildes En attett ge
i relation till den inkomstinnebär till pension stårtrygghet, vilket rätt somsomen

försäkringPensionssystemet skall utgöraförsäkrade har haft yrkesaktiv.den ensom
förenas alltförarbetsförmågan i år medålderdom eller förlustattmot enyngreav

nedskärning levnadsstandarden.drastisk av
de olikatredelat pensionssystem, därframgick kapitel 2 har i dagSom ettav

till detfunktioner. Grundtryggheten hör naturligenfyller delvis olikadelarna
för betydande delstår dettaoffentliga Genom ATP-systemet ävensystemet. aven

Vårai offentligtinkomsttryggheten, vilket inte lika självklar delär ett system.en
deoffentliga ochvad gäller rollfördelningen mellan detöverväganden systemet

avsnitt 6.3.pensionssystemen redovisas iavtalsreglerade eller individuella

Sparande- försäkringsfunktionenoch

synnerhetuppfattas trygghetssystem. IPensionssystemet skall inte enbart ettsom
konsumtionomfördelning inkomst och överålderspensionen sker avgenom en

Pensionering isparande. skerfyller funktionlivscykeln. Den därmed samma som
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de flesta fall inte nödtvång för inte längre förmår arbeta. kunnaatt Attav man
avstå från arbete på ålderdomen förär de flesta väsentlig del välfärden. Ien av
ekonomiska kan det formulerastenner arbetsutbudet koncentreras till deattsom
skeden i livet då det, såväl ekonomiskt i andra avseenden, störst avkast-som ger
ning, medan värdet fritid väger över äldre dagar. En sådan välfärdsmässigtav
optimal fördelning förvärvsarbete och konsumtion förutsätter stabilt pensions-av ett

omfördelar inkomstersystem över tiden och möjligheter för individensom attger
pensioneringen till de önskemålen arbetsförmågan i vid mening.anpassa samtegna

Det finns i princip två olika sätt åstadkomma omfördelning inkomsteratt en av
över livscykeln. Det är till sin pension, dvs. bygga för-ena spara egen upp en
mögenhet sedan förbrukas under tiden pensionär. Problemet förärsom attsom en
enskild individ råder osäkerhet hur lång perioden pensionär kommeren om attsom
bli. Ett individuellt sparande tenderar därför bli för omfattande, eftersom denatt
enskilde måste gardera sig för risken bli äldre än genomsnittligt och byggaatt upp

kapital med hänsyn till detta.ett
Det är därför naturligt individer sluter sig iatt kollektiv och organise-ettsamman

pensionssparandet försäkring. Då utjämnas riskerna och sparandetrar kansom en
till den genomsnittliga förväntade pensionsperioden, går beräknaanpassas attsom

med större säkerhetju kollektivetstörre är. Pensionssystemet inkomstförsäk-ger en
ring inför risken bli äldre än genomsnittligt.att Försäkringsformen innebär att
sparkapitalet för dem avlider tidigare än genomsnittet tillfaller hela kollekti-som

medan de lever länge ivet, gengäld får i pension än vadsom motmer som svarar
sparandet under de aktiva åren. Detta principenär i premiereservsystem. Deett
individuella pensionsförsåkringarna och till viss del även avtalspensionerna har en
sådan karaktär. Ett fullständigt premiereservsystem innebär också varjeatt genera-
tion står för sin pension.egen

Det andra sättet omfördela inkomster livscykelnöveratt är ingå kontraktatt ett
med innebörden generationer åtar sigatt för de äldres försörjning,attyngre svara

få förmån från nästkommandemot att generation. Det nuvarande allmännasamma
pensionssystemet iär huvudsak sådant fördelningsbaserat funktionDessett system.
kan därför sägas reglera socialt kontrakt mellanatt generationerna. dettaett Ivara
kontrakt ligger också den försäkringsfunktion måste finnas med hänsyn tillsom
variationer i livslängd mellan olika individer.

Oavsett pensionssystemet förenatär faktisktmed fonderingsparande ellerom ett
är renodlat fördelningssystem finansierasett utbetalda pensioner de inkomsterur

löpande skapas i ekonomin. Pensionssystemets uppgift är omfördela dessasom att
inkomster till pensionärer. I fördelningssystem sker detta avgifterettgruppen genom
pâ förvärvsarbetandesde inkomster arbete, medan pensionema i helt fonderatettav

finansieras den delsystem nationalinkomsten utgör ersättning till kapital.ur av som
Vad gäller förtidspension och efterlevandepension försäkringsfunktionenär än mer

uttalad. I dessa delar är pensionssystemet riskförsäkring. Pensionssystemeten ren
kan avtal med innebörden alla tillhörett försäkringskollektivetses attsom som
förbinder sig för försörjningenatt dem drabbas förlorad arbets-ansvara av som av
förmåga eller avliden försäkrads efterlämnade anhöriga.av en
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fördelningspolitikförInstrument

fördelningspolitiskt instrument.viktigtpensionssystemet utgör ävenallmännaDet ett
mellanindivids livscykel äveninte bara överomfördelar inkomsterDet utanen

dimensioner:individer i olikatre

innebarUppbyggnaden ATP-systemetgenerationer:Omfördelning mellan av
nivålångt denfick pension utöverATP-pensionärerförsta generationernadeatt

in tillavgifter de betalatmotsvarades de systemet.avsom

avgifter tillliksomGrundtryggheten,Omfördelning mellan inkomstgrupper: att
pensionsförmåner,grund förinteför inkomsterävensystemet uttas som ger

förmån för andrainkomstöverföring tillinnebär grupper.en

till det allmän-nivån avgiftenEftersomriskgrupper:Omfördelning mellan
riskenleva länge ellersannolikhetenlika för alla ochpensionssystemet är attna

mellan olikasystematisktvarierar sättbli förtidspensionerad ettatt grupper
förmån för detillomfördelningmedför pensionssystemetsamhället,i en

förtidspensione-blilivslängd eller hög riskförväntadhar lång attgrupper som
frånexempelvis omfördelning mändärförinnebärrade. Pensionssystemet en

till kvinnor.

pensionssystem4.3 Krav på ett

välfärd. Underenskildesbetydelse för denavgörandePensionssystemet är enav
% pensionen för35-40livet statistisktdel detbetydande sett svararvuxnaav --

omfattning det ärPensionssystemetförsörjningen.huvuddelen summaenav -
medföromfördelas% årligenlOmotsvarande drygt BNP systemetavav som -
därförmåsteutvecklingen. Detsamhällsekonomiskapåverkar denockså detatt

från denbådekanpå pensionssystem. Kravenkravställas mycket höga ett ses
synvinkel.från samhälletsenskildes och

pensionssystemet ärvillkoren iviktigtenskilde medborgaren är detdenFör att
förväg kändafastställas enligt iframtida pensionen kommerförutseJam den attatt-

och planermånga beslutpåverkapensionssystemet kanUtformningenregler. av
utbildning,kan gälla beslutdelen livet. Detyrkesverksammaunder den omav

inom hushållet. Denarbetsfördelningenocksåoch sparande,arbete t.ex. sommen
det sker föränd-sigregler få svårtefter gällande kansitt livinrättat att anpassa om

retroaktivitetsliknan-få i praktikendärförRegeländringar riskerarringar i dessa. att
förutsättningenfattats medindividuella beslut hardärför mångaeffekter, attde att

innan pensionering ärlångtenskilde skallvaraktiga. Den ävengällande regler är
omständig-under olikamedeller hon kan räknavilken pensionsrätt hanaktuell veta

undantagsvisstabila och endastmåste därförreglerPensionssystemetsheter. vara
revideras.

enklapå reglerna äröverskådligt. ställer kravDetPensionssystemet skall attvara
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och lättbegripliga. förutsätterDet också fortlöpande information. Den enskildeen
individen skall alltid vilken pensionsförmån han har tjänat in och vilken förmånveta

han med sannolika förutsättningar kan förvänta sig i framtiden.som
Samtidigt skall pensionssystemet och medborgarna uppfattasävenvara av som

trovärdigt. pensionsrättDen utlovas måste också kunna infrias. försäkradeDesom
skall ha förtroende för inte lovar Bristerän det kan hålla. detatt systemet mer
förtroendet påverkas viljan bidra till dess finansiering negativt, vilket i sinatt tur
ytterligare minskar trovärdigheten.

Stabila innebärregler inte utfallet dessa pensionsnivåerna behöveratt av vara- -
stabilt i absolut mening. Tvärtom måste trovärdigt följsamhethaett systemen en

den samhällsekonomiska utvecklingen. Pensionyörmánerna relativamot är snarare
absoluta förhållandei till ekonomins samlade inkomster.än

Stabilitet och trovärdighet kräver den pensionsrätt tjänats in, kanatt som som
uppfattas fordran på, eller framtidadel inkomster, skyddadär och desom en
facto, inte formellt,än har ställning andra former finansiellaom samma som av
tillgångar.

Pensionssystemet skall präglas flexibilitet. Reglerna skall utformade så attav vara
de hänsyn till förutsättningar och önskemål varierar mellan olika individer.tar att
Vidare måste det finnas för viss valfrihet. Det kan gälla vid vilkenutrymme t.ex.en
ålder väljer pensioneras helt eller delvis.attman

Det måste ställas höga krav betryggande förvaltning pensionssystemet.en av
Det gäller bl.a. hög i registreringgrad säkerhet avgifter, inkomsterav av m.m. som
ligger till grund för beräkning pensionsrätten. Vidare måste fonderade medelav
placeras på betryggande säkerhet.sättett som ger

Pensionssystemets legitimititet kräver det uppfattas och inte i sigrättvistatt som
bidrar till fördelningsmässigaskapa konflikter. Ett alla uppfattasatt system som av

helt rättvist sannolikt inte möjligtär konstruera. Enligt vår mening finns detattsom
dock några grundläggande rättvisekrav pensionssystemet måste uppfylla.som

Det är viktigt pensionssystemet utformas så fördelningskonflikter mellanatt att
undviks.generationer måsteSystemet rimligt både pensionäreruppfattas ochavsom

yrkesaktiva. Det innebär det måste råda balans mellan nivån på utbetalda pensio-att
och de yrkesaktivas inkomster. pensionenDet rimligt från obligatorisktär att ettner

inte sätts för högt, det finns marginal de yrkesaktivassystem utan att gentemoten
inkomster. Samtidigt skall pensionärerna till på heltinte hänvisas levaatt en annan
och väsentligt lägre levnadsstandard befolkningen i övrigt.än

Rättvisa mellan generationer gäller inte utfallet i grad finan-bara än högreutan
sieringen. För det kontrakt mellan generationer pensionssystemet skallutgöratt som
fullföljas är det viktigt den avgift de yrkesaktiva betalar deatt motsom svarar
förmåner de själva kan räkna fåmed i framtiden tillbaka pensionärer.attsom som

ÄvenDetta gäller inte bara på kollektiv nivå. den enskilde individen måsteen
uppfatta det så han får tillbaka förmåner står i relation till vad han betalatatt som

till Det ligger enkel lättbegriplig rättvisa ioch sambandsystemet. ett näraen
mellan avgift och förmån.

Ett fullt låter individs förväntade förmåner bestämmas dennessystem utsom en av
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obligatoriskt.särskilt det ärmening det rättvisa,avgifter iinbetalda är mest omen
omfördel-innehålla elementbemärkelse bör docki vidsträcktPensionssystemet av

innebärsådant inslag,grundpensionindivider. En generös ärning mellan ett som
haft låga eller inga inkomster.kompensation förhögre personer somen

försäkringsmässigfrån renodladmotiverad avvikelserättviseskälEn enannan av
differentie-avgiften till pensionssystemetvillkoren i ellerprincip varkenbör attvara

innebär bl.a.försäkringsmässig risk. Detefter skillnader iolikamellan grupperras
pensionsnivå. förvän-årlig Denbehandlas lika vad gälleroch kvinnor skallmänatt

emellertidskullebetydligt längre för Detför kvinnor än män.livslängden ärtade
pensionsnivåerna i detårligafaktum påverka deorättvist låta dettauppfattas attsom

levnadsstandardendetflesta uppfattar det så äroffentliga De attsystemet. som
pensionsperiodenunder helasamlade pensionenhur denpensionär, än storsnarare

det centrala.ärär, som
Även vidfördelningsmässiga hänsynfinnas skäli andra avseenden kan ut-taatt

inkomster pålågabl.a. de harpensionssystemet. Det gällerformningen somav
viktigt dessavâr meningemellertid enligthar små barn. Det ärgrund de attattav

utformas medreglerna generelltså möjligt.explicita och direkta Omhänsyn är som
osystematiska, ärogenomtänkta ellereller dessafördelningshänsyn ärsådana om

godtyckligt.uppfattasutfalletrisken systemetstor att av som

Samhällsekonomiska krav

synvinkel berörsamhällsekonomiskställaspensionssystemet kankrav påDe ursom
arbetsutbud, delssparande ochekonomin vad gäller bl.a.effekter pådels dess

ekonomin.anpassning till förändringar isystemets
förändringar i detta kan hagradutformning och i högrePensionssystemets ännu

förharbetydelse sparandetekonomin. vilkeneffekt på sparandet Oavsettistor
tillväxten isparande tillsysselsättning, bidrar högti produktion ochtillväxten ett

i fordringarförändringarpåverkasnationalinkomsten, eftersom den även avsenare
välfardsutvecklingenpensionssystemetutlandet. Pâ så sätt påverkaroch skulder mot

såutformasPensionssystemet börfördelas mellan generationer.och hur denna att
samhällsekonomin.stimulerar sparandet idet

Även utbudet arbets-arbetslöshet spelarråderdet för närvarande stor avenom
tillväxtförutsättningarna. Detför ekonomiskabetydelsefull roll dekraft på sikt en

eller arbetstimmarantalarbetsutbud i kvantitativagäller inte bara termer personer-
benägenhetindividenshandlari kvalitativ mening. Detävenutan omsenareen-
produktivttillansvarsfullt arbete, bytautbilda sig, välja att ettatt ettatt mermer

arbete etc.
bådaarbetsutbudet i dessadet stimulerarbör utformas såPensionssystemet att
respektivepensionsåldemför bedömningendimensioner. har betydelse bl.a.Det av

förstärker ocksåpensionsavgång. Detmöjligheterna för tidigvillkoren och argumen-
inkomstVarjeförmåner iavgifter ochför nära samband mellan systemet.etttet

framtida pensionen.bör påverka den
beror påsamhällsekonomisk kostnad,Beskattning förenad medär attsomen
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skatter skapar skillnad mellan samhällsekonomiskt och privatekonomiskt utfallen
olika beslut. Mot det skall vägas de utgifter skatterna finansierar harattav ettsom

samhällsekonomiskt värde. högreJu det allmänna skattetrycket destoär, svårare är
det undvika skatterna får negativaatt samhällsekonomiska effekter.att På margina-
len måste därför ställas allt högre krav på vad skall finansieras med skatter.som
Pensionssystemet bör därför så långt det möjligtär med hänsyn till andra krav-

ställs på det -finansieras med avgifter har karaktären försäkrings-som som av
Ävenpremie skatt. i obligatorisktän avgiftenär betraktaett systemsnarare att som

premie i förstället skatt den korresponderar framtida förmåner, såen moten om
varje inbetald krona påverkar förmånensatt nivå, och förmånen inte ärom mer

omfattande individenän vad själv skulle valt i frivilligtett system.
Pensionssystemet måste robust förändringar samhällsekonomin.i detOmmotvara

sker snabba förskjutningar i förhållandet mellan vad pensionema kostar och de
inkomster, vilka de finansieras kan det utgöra hot stabiliteten iettur mot sam-
hällsekonomin och på sikt också pensionssystemets förmåner.mot

Det ställer i sin krav på långsiktigt tryggad finansiering.tur Avgifterna tillen
måste fastställas så desystemet över längre period tillräckligaatt sett en genererar

inkomster för klara framtida pensionsåtaganden. Som skallatt utvecklas i bl.a.mer
kapitel 6 bör avgiftsnivån bestämd försäkringsmässiga överväganden ochvara av
därmed göras oberoende samhällsekonomiska svängningar kort och medellångav
sikt.

Stabiliteten i pensionssystemet kräver pensionsförmånerna utformasatt ett
sådant sätt det finns följsamhet den samhällsekonomiskaatt utveck-gentemoten
lingen. Detta krav gäller både intjänad pensionsrätt och utgående pensioner. Det är
önskvärt anpassningen förmånerna sker inomatt för ioch så högsystemetav ramen
utsträckning möjligt med automatiskt verkande regler.som

Det innebär emellertid inte pensionsförmånerna fullt skall följa konjunktur-att ut
svängningarna, eftersom pensionärerna i allmänhet har relativt små möjligheter att
påverka sin ekonomi. måste därför finnasDet finansiell soliditet i pensions-en

i form fonderingsystemet gör det klarar konjunkturella svängningar iattav som
inkomsterna avgiftsuttaget behöver varieras.utan att

Många de krav formulerats kan sammanfattas pensions-av attsom ovan som
skall präglas hög gradsystemet Ettautonomi. med stabila regler,systemav en av

fastställd finansiell och följsamhet samhällsekonomin ären motram ett system som
står på ben och kräverinte återkommande politiska beslut. I autonomin liggeregna

finansieringenäven är direkt kopplad tillatt Pensionemapensionssystemet. skall i
sin helhet finansieras med avgifter destinerade till detta ändamål. Fördelnings-
mässiga inslag får finansieras med andra de avgiftermedel än erläggs tillsom
pensionssystemet eller med särskild avgiftsbetalning från På så sätt skapasstaten.
även medvetenhet kostnaden för pensioneringen. Ett pensions-en autonomtom

står också fritt i förhållande tillsystem stabiliseringspolitiken. Varken avgifter eller
förmåner förändras för efterfrågan i ekonomin.att styra
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pensionssystem

5.1 Nya utgångspunkter
pensionssystemEtt skall i kraft under mycket lång tidsperiod. ställerDetvara en

krav på robusthet vad gäller dess finansiering. skallDet klara skiftande ekonomiska
förutsättningar kräva politiska ingrepp. Men måste utformas påutan att systemet ett
sådant sätt det stabilt förändringarär även slag.att mot annatav

Dagens pensionssystem utformades i sina huvuddrag för 35 år tidsedan, vid en
då samhället i väsentliga avseenden såg annorlunda i dag. andraän Detut var
problem vägledande för reformeringen än de i dag uppfattassom var som som
centrala. Dåtidens förhållanden också restriktioner hur pensionssystemetsatte
kunde utformas.

Det dominerande perspektivet i tidigare reformarbete har varit de äldres välfärd.
Pensionssystemet har förändrats i huvudsak för förbättra pensionsvillkoren,att
speciellt för pensionsskydd.med Som utvecklas nedan omprövassvagtgrupper
pensionssystemet delvis stabilitetandra skäl. dess och därmedDet närmastärnu av
den ekonomiska hållbarheten i står ipensionsutfästelserna centrum.som

inteDet är bara perspektivet förändrats. Samhällsför-på pensionssystemet som
hållandena i dag väsentligen innebär omprövningenannorlunda vilket attut.ser nu
sker med andra utgångspunkter.

välståndHögre

allmänna välståndetDet högre. capita harär Den samlade inkomsten BNP per
sedan år 1960 fördubblatsnästan och privata konsumtionen capita har ökatden per

%,med 68 räknat i fast penningvärde. utveckling förklaras delvisDenna t.ex.av
hemarbete i växande marknadsarbeteutsträckning övergått till registreratatt etc.,

varför dessa mått inte helt standardökning. visarspeglar motsvarande Men deen
ändå det ekonomiska livets nödtorft, väsentligtutöver är högre. Detatt utrymmet,
har betydelse för pensionssystemets nivå på vilken avgifterfinansiering. Den tas ut
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varithade knappastinkomstkompensationi dag och den systemetsom ger --
tiden räknade med1950-talet. just för vid denmöjlig i slutet på Det att envar man

avgifterna kundetillväxt- därmed höja ATP-systemethög och utrymme att som-
relativt hög inkomstkompensation.förses med en

Även inkomstskillnader harår funnits tendenser till ökadedet under senareom
Jämfört med 1960-period blivit fördelade.inkomsterna längre jämnareöversett en

reduceratsolika hushåll i början på 1990-taletinkomstspridningen mellantalet hade
med tredjedel.ca en

pensionerHögre

pensionärerna växandepensionssystemet harsuccessiv utbyggnadEn gett enav
pensionärskollektivetATP-reformen hadeandel i denna välståndsökning. Före

tillhänvisad enbartyrkesaktiva.betydligt lägre inkomster än de Den varsom
1955år inkomstpension från det allmänna pensionssystemet hade motsvara-somen

avspeglasgenomsnittlig industriarbetarlön. Dettatredjedelde endast av enca en
socialbidragstagarna.1950-talet dominerade blandi ålderspensionärer påäven att

på-levnadsstandard ökatdecennierna har pensionärernasUnder de senastetre
hänsyn till allas.k. inkomststandarden,tagligt. mått detta denEtt är taratt som

försörjningsbörda ochefter och justerar för bl.a.inkomster beräknade skattslags
%80 mellanboende, ökade med näragrundläggande konsumtion ochkostnaden för

för65-74 Motsvarande ökningi åldersgruppen år.1967 år 1990 förår och personer
inkomststan-45 %. ålderspensionäremasbefolkningen uppgick till Dehela yngreca

pensionärerna äldre85 % Bland de äldrei löntagarnas.dard dagmotsvarar ca av
inkomst-den genomsnittliga75 saknar eller har låg ATP, ärår, mångaän varav

%70 löntagarnas.standarden dock lägre avca-
i huvudsak utbyggna-standardförbättring för de äldre förklarasrelativaDenna av

växande andeli kombination medpensionssystemetden det allmänna att enav
effektertjänat in Det ärförvärvsarbetat och därmed ATP-poäng.pensionärer har

pension de ärgenomsnittlig änpensionärer har högrenytillkomnaatt somav
förbättradeförklaringen till denavlider den huvudsakligapensionerade eller ärsom

Enskilda pensionärer kan däremotpensionärskollektivet.ekonomiska standarden för
inte helt räknatstill följd basbeloppetstandardförsämring bl.a.ha upplevt attaven

konsumentpriserna.i takt medupp
påtaglig för deperiod, sämstStandardförbättringen sedd längreär, över mesten

ålderspensionä-betydligt högre andelpensionärerna. Tidigare detställda avenvar
vadstandard lägre änhade ekonomisk ärbland andraän somgrupper som enrema

pensio-andelen lägre förlevnadsstandard. dag deni betraktar skälig I ärvi dag som
deti andra länder ärJämfört med förhållandenaförnärer än enyngre personer.

låg inkomst.riktigtsvenska pensionärerna harpåtagligt liten andel de somav
uppnåtts, nämligen35 isocialpolitiska motiven för år sedan harDe attstort sett

Förhållandena i dag motiverarekonomiska standard.pensionärernasförbättra
förhållande tillstandard iför höja pensionärernasytterligare åtgärderknappast att

de yrkesaktivas.
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Ökat kvinnligt arbetskraftsdeltagande

iDen pensionsperspektiv påtagliga samhällsförändringen det kvinnligaärett mest att
Årförvärvsdeltagandet i dag är väsentligt för trettio århögre än sedan. 1960

förvärvsarbetade drygt hälften kvinnorna. Bland kvinnor med barn andelenav var
%.bara drygt 30 beakta den hemarbetande husmoderns situation viktigtAtt var

vid utformningen %ATP-reglema. dag tillhör 84 kvinnorna i åldrarnaIav av
20-64 år arbetskraften och andelen bland kvinnorär högre med bam.t.0.m.

En varaktig anknytning till arbetsmarknaden således det normala. allra flestaär De
tjänar själva sin pensionsrätt. förutsättningar 1950-taletDet andra än underger
för pension baserad på förvärvsinkomst.en

En ökad medellivslängd

Medellivslängden har sedan slutet 1950-talet ökat med 4,3 år för 7männen ochav
år för kvinnorna. Till del beror detta på minskad dödlighet i år.späda För-stor
ändrade kostvanor, bättre arbetsmiljö, utbyggd hälso- sjukvård,och harm.m.
emellertid inneburit minskad dödlighet blandäven medelålders och äldre. Uren
pensionssystemets synvinkel har detta betydelse två olika sätt.

det förstaFör det färre avlider före ålderspensionering. 1956-60är Enligtsom
livslängdstabell %års kunde 78 16-årigakohort beräknas uppnå 65 årsmänav en

ålder. %.l dag den andelen 82 Motsvarandeär andel har för kvinnorna frånökat
%.85 till 90 kombination med pensionsåldernI år 1976 sänktes två årmed haratt

detta medfört lö-åringarandelen kohort uppnår pensionsåldern ökatatt av en som
med 7,7 diagramprocentenheter. Utvecklingen illustreras i 5.1. således färreDet är

lämnar tills.k. arvsvinster pensionssystemet, samtidigt fler anspråkgörsom som
på utbetalningar.

ÅrFör det har förväntade tiden ålderspensionärandra den förlängts. 1960som
kunde 65-årig genomsnitt med levai räkna ytterligare 13,9 år, medanatten man

år 1993 har 15,5 âlderspensionärhan statistiskt âr framför sig. Densett som
återstående medellivslängden för 65-åriga kvinnor ökat än markant, frånhar mer
15,3 år till 19,3 år mellan år 1960 sänkningen pensionsåldem åroch år 1993. av
1976 adderade ytterligare 1,4 år förväntade tidentill den ålderspensionär.som
Sammantaget har den förväntade %tiden ålderspensionär ökat 3,1 25med årsom
för 5,5männen och år 40 % för kvinnorna år 1960 och år 1993.mellan Utveck-
lingen den återstående medellivslängden 1955och från år visasför kvinnor mänav
i diagram 5.2. Enligt antaganden befolkningsprognosi SCB:s kommer densenaste
tiden förlängas med ytterligare år och kvinnor fram till årl för både mänatt ca
2010 till följd medellivslängden fortsätter stiga. således och iDet ärattav nu
framtiden avsevärt längre period livet tidigare pensionssystemet skallänen av som

för större delen försörjningen.svara av
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IG-åringar pemionsáldemuppnårDiagram 5.1 Andel kohort somav en
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Diagram 5.3 belyser betydelsen båda de angivna konsekvenserna den ökadeav av
medellivslängden. Den övre kurvan visar hur pensionsåldem i tänkt försäkrings-ett
måssigt pensionssystem skulle ha behövt höjas, på grund den stigande medellivs-av
längden, för kunna hålla avgift och kompensationsnivåatt pensionen andelsom av
slutlönen oförändrade. Den undre kurvan visar den faktiska formella pensionsåldem
i pensionssystemet.

Diagram 5.3 Pensionsáldem vid oförändrad avgift och kompensationsnivá
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Fler förvärvsarbetande fleroch förtidspensionärer

Över-Förvårvsmönstret i arbetmarknadssynvinkelur åldrarhögre har förändrats.
gången från förvärvsarbete till ålderspension väsentligen annorlunda i dag änutser
för några decennier sedan. Bland männen år påtagligt mindredet andelen som
förvärvsarbetar i åldrarna 55över år. Det gäller både före och efter uppnådd
pensionsålder. I början 1960-talet förvärvsarbetade 85 % männen i åldrarnaav av
60-64 år, medan den andelen i början på 1990-talet hade sjunkit %.till drygt 60
Å andra sidan förvärvsarbetar högre andel bland kvinnorna i dessa åldersgrup-en

konsekvens det ökade arbetskraftsdeltagandet i åldrar.per, som en av yngre
Det är fler förvärvsarbetar i åldrarna före pensionering.sammantaget Mensom

det är samtidigt betydligt fler, bland både och kvinnor, förtidspensioneras.män som
År 1993 uppgick andelen förtidspensionärer i befolkningen i åldrarna 16-64 år till
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%.3 En16-66 år1963 i åldersgruppenårandel%, motsvarandemedan7,3 var
faktis-genomsnittligadenpåtagligt reduceratförtidspensioneringsfrekvens harökad

60 år.i underdag årpensionsåldem,ka som

i olika åldrarbefolkningenförtidspensionärer5.4 AndelenDiagram av
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förutsättningarsamhällsekonomiskaFörändrade

högretillväxtenekonomiskadenbyggdespensionssystemettid dåVid den varupp
Även till möjlig-tilltrofannsljusa. Dettedde sigframtidsutsikternai dag.än en

undvikapolitikekonomiskmedochstabil tillväxtfå till stånd attheterna att en
konjunktursvängningar.kraftiga

Denvarit sämre.tillväxtförutsättningama1970-talet harpåSedan mitten genom-
%3,7drygtuppgick till1960-talen1950- ochunderBNP-tillväxten,snittliga som

% år.2 Sammamindre än1975 varitefter årperiodenunderår, har perper
uttalad isärskiltvarithardenindustriländer,i de flestatendens har noterats men

påochkraftigareblihar tenderatKonjunktursvängningarnaSverige. att synen
ocksåsigDärmedpessimistisk.ekonomin år terstabiliseramöjligheterna att mer

samhällsekono-denföljsamhetvisaskall gentemotpensionssystemetpåkraven att
formades.pensionssystemetdåpåträngande änutvecklingenmiska mer

samladedebakgrundocksåskerpensionssystemet attOmprövningen mot avav
sedan.decenniernågraföromfattande änväsentligtåtagandena äroffentliga mer
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Detta visar sig i skattekvoten, dvs.att skatternas andel BNP, stigit från %30 årav
1960 till drygt 50 % i början l990-talet. Finansieringen den växandeav pen-
sionssumman utgör icke obetydlig del i denna ökning. Det finns politiskten en
uttalad vilja reducera eller iatt fall inte öka skattetrycket.vart Enligt mångas
bedömning försvårar den successivt starkare ekonomiska integrationen med om-
världen för Sverige ha skattetryckatt liggerett påtagligt högre än omvärldens.som
Begränsning för skatteñnansieringutrymmet utgörav starkare restriktion ännu en
tidigare på all offentlig verksamhet.

Ett starkare samband mellan avgifter och förmåner i pensionssystemet, där ett
sådant samband framstår förnuftigt än de flesta andra områden.som mer utgör

unik möjlighet minska skattekilama iatt välfárdssystemeten därför förlorautan att
i social trygghet.

Även i del andra avseenden har samhällsforhållandenaen förändrats på sättett
har betydelse för pensionssystemet. Familjebandensom är mindre starka ocht.ex.

större andel äktenskapen upplöses. Vidareen är det ökadav rörlighet överen
Sveriges gränser och därmed fler inte är bosatta i landet hela sitt förvärvsaktivasom
liv.

Mot bakgrund de krav kan ställas pensionssystemav ett och med be-som
aktande de förändringar skett efter ATP-systemets tillkomst,av skall i desom
närmast följande avsnitten närmare redovisa de problem enligt vår mening ärsom
förknippade med det allmänna pensionssystemet i dagens utformning och ävenatt
i övrigt redogöra för de bedömningar gör detta och dess verkningar isom om
olika avseenden. Som framgått det föregående gör sig dessa problem gällandeav
både på individplanet och på större samhällsekonomisktett plan.

5.2 Fördelningen mellan individer

Den bärande tanken när ATP-systemet infördes alla skulle fåatt tillskott tillvar ett
folkpensionen stod i viss proportion till inkomsterde de haftsom under den för-
värvsverksamma delen livet, den s.k. inkomstbortfallsprincipen. De förhållandenav

förelåg på 1950-talet ansågs orättvisa,som eftersom offentlighetsanställdabl.a. och
industritjånstemän hade inkomstrelaterade tjänstepensioner, medan arbetare och
andra hade enbart folkpension. De avtalsregleradegrupper pensionerna stod som
förebild för ATP-systemet.

Medan folkpensionen grundskydd lika förett alla är ATP uppbyggt enligtger den
s.k. inkomstbortfallsprincipen på så sätt pensionens storlek relateras tillatt den
standard individen hade under sina bästasom inkomstår under livet. Inkomster
mellan och 7,5 basbeloppett är pensionsgrundande för ATP. ATP-pensionen
baseras på de 15 bästa inkomståren och för ha tillrätt oreducerad pensionatt detär
tillräckligt med 30 år med pensionsgrundande inkomst.

ATP-systemet försågs alltså redan vid införandet med regler i olikasom avseen-
den inskränkte inkomstbortfallsprincipen. Syftet med reglerna på ganskaettvar
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hademänniskorvissabeaktavillefördelningspolitiska. Man attt.ex.blandat sätt
livet,yrkesverksammadetdelförhållandevis kortunderinkomsterhögre aven

Påpensionsbestämmande.åren15de bästaregelnmedsyftevilket somett omvar
inkomstenbaralivsinkomsthelaindividensintepensionen utanspeglardetta sätt

i ATP-30-årsregelninnebärmotsvarande sättPâår.antalbegränsatunder ett -
49underintjänaskanpensionsrättdet,fullfunktionsstadium trots attattsystemets -

för30 årunderbasbeloppöverstigande attinkomstertillräckligt med ettår, är
tilläggspension skalloreducerad utges.

tillkomstpensionstillskottensmedskettgrundnivânhöjningdenGenom somav
inkomsbort-ochförstärktsgrundtrygghetsprincipenförändringar harandraoch
förvärvsin-medandelenfaktumOckså deturholkats. attfallsprincipen personer

3 tillfrånökathar7,5 basbelopp,dvs.tak,överstigande ATP-systemets cakomster
pensionochinkomstavgiftsgrundandemellansambandetinnebär%1l attca

försvagats.successivt har
generelltsålundaärATP-systemetavgifter inomförmåner ochmellanSambandet

svagt.sett
falli många30-årsreglerna15- ochhurbelysaavsnittet gerhär1 det attavser

tidenyrkesaktivadenunderförvärvsinkomsternamellanrelationerosystematiska
avsnittfördelningseffekter. Iomotiveradetillledai sin kanvilketpensionen,och tur
dagensfrämstvilkafrågansedan avdiskuterar gynnas5.4 grupper somom
grund-utformningennuvarandedenmarginaleffekterintjänanderegler. De avsom

5.3.avsnittdessförinnan ibehandlartillupphovskyddet ger
livsin-olikamed mycket30-årsreglema15- ochinnebär attTillsammans personer

likamedoch, omvänt,pensionerlika atttillha rättkan personerstorakomster
olikaväsentligtpensioner ärerhålla stora.kanlivsinkomster somstora

totalt 49underintjänasför ATPpensionsrätt65 år kanpensionsålderMed en
15debestämsstorlekpensionensEftersom64 års ålder.16 avfr.o.m.år, t.o.m.

förvärvsarbetarlikvärdigtpensionshänseendeidetinkomståren, är manbästa om
årsin-medTvå49 år.sammanlagtieller30 årenerforderliga sammade personer

vidbörjar arbetadenpension, ävenårligalivet fårunder enekomster omsamma
livetunderförstedenoch35 ärfylldaförst vidandre trots attdenochålder16 års
dagsålunda iavgifterhögreavgifter. Dessa%63 högresammanlagtin gerbetalar

pensionshänseende.iutbytenågotinte extra
pâverkas.pensionenlivetdeldeltid attutanarbetadessutomkan storMan aven

får lika15 år,heltid ioch sedan15 århalvtid iförstarbetarEn t.ex.somperson,
i30 är,heltid iarbetar atteller hon trotsfall hani detpension personenstor som

pensionsavgift.i%33betalarfalletdet mersenare
Sveri-iförvärvsarbete30 årsefterocksåinnebär30-årsregeln att somperson,en

tjänaland ochiårmångaarbetakan annatoreducerad ATP, ettberättigad tillärge
pension.tämligenytterligarein storen

fördelaslivsinkomstenhurframför alltberor30-årsreglerna15- ochUtfallet av
individertiden ochinkomstnivå överojämnhar somindividertiden.över ensom

inkomstprö-jämnhardeATP änrelativtfårtidkortarbetar sett enut sommer av
tillväxtekonomiskmedkombinationiför ATPReglernatid.långarbetarfil och
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gör också de har sinaatt bästa inkomstår i slutet livet. Det innebärgynnas som av
i karriäryrkenatt oftat.ex. får högre utbyte ATP i förhållandepersoner ett tillav

inbetalda avgifter än i yrken med jämn inkomstnivå under livet.personer en mera
Takregeln i ATP-systemet kan emellertid verka i riktning. Eftersommotsatt av-
gifter även på inkomster 7,5tas överut basbelopp medan dessa inkomster inte är
pensionsgrundande, missgynnas höginkomsttagare. Vid ekonomisk tillväxt i sam-
hället kommer allt fler individer få allt större del sina inkomsteratt ovanfören av
taket. För dessa förlorar ATP alltmer sin roll inkomstrelateradpersoner som
pension.

ATP-pensionen är således relaterad till de bästa inkomståren under livet, vilket i
många fall innebär de sista förvärvsåren. Pensionen uttryckt i slutlönenprocent av
varierar därför i de flesta fall inte särskilt mycket mellan olika individer då slut-
lönen ligger under ATP-taket. Om pensionen i stället relateras till Iivsinkomsten
eller inbetald pensionsavgift blir variationema däremot betydligt större.

Med några räkneexempel i det följande kommer illustreras det bristandeatt sam-
bandet mellan livsinkomst och pension i fall då årsinkomsten understiger ATP-
taket.

l exemplen pensionens storlek bl.a. i slutlönen. Som beskrivitsanges procent av
i avsnitt 2.4 är kompensationsnivån i förhållande till slutlön beroende reallöne-av
ökningarnas storlek under de sista yrkesverksamma åren. I kalkylerna har real-
lönetillväxten till 2 % år.satts per

Pensionen också i individens genomsnittslönprocent under livetanges uppräk-av
nad till slutårets lönenivå dvs. livsinkomsten, uttryckt i slutårets allmänna löneni-
vå, utslagen på de 49 möjliga förvärvsåren. Pensionen kunde i stället ha isatts
relation till de pensionsavgifter och betalat in, uppräknade med densom var en
allmänna reallönetillväxten här förutsatta 2 % år. Det skulle ha givit andraper
procenttal, inte förändrat förhållandet dem emellan.men

Figurerna i exemplen visar individens livsinkomstprofil exkl. den allmänna real-
lönetillväxten pâ %2 år. De kan alltså sägas visa tvärsnittsdata: inkomsten iper
olika åldrar uttryckta i visst års löneläge.ett Med undantag 2person i exempelett
2 har individerna således ingen lönekarriär än vad följer förändringmer som av en
i arbetstidens omfattning.

Exempel 1 visar två båda har minst 30 förvärvsår och årsin-personer, som samma
komst under de 15 bästa åren. De får alltså lika pensioner, motsvarande 56 %stora

slutlönen.av
Person l i exempel l börjar arbeta efter skolan och arbetar heltid i 47 år. Han

eller hon hinner betala så mycket l5O % i pensionsavgift änsom mer person
förvärvsarbetar i endast 30 år, l5 år kort deltid.som Person fårl såledesvarav

mindre pension för varje inbetald avgiftskrona än Detta framgår ocksåperson
pensionen sätts i relation till genomsnittslönen under livet,om dvs. Iivsinkomsten

utslagen de 49 möjliga förvärvsåren mellan 16 och 65 års áder. För lperson
pensionen 59 %motsvarar genomsnittslönen under livet och för 2av mot-person

den l47 %.svarar
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PENSIONSAMMAMENLIVSINKOMSTOLIKAExempel 1

avgiftskrona.inbetaldpension% i150får2Person ut permer

2PersonLivsinkomst1PersonLivsinkomst
milj. kronor4,6kronormilj.11,6

15 år15 år

månad:Pension per
kronor60011kronor60011

iPension procent:
%56-bslutlön%56 av_
%147år -P49undergenomsnittslön%59 av4--

koncentreradeinkomstersinaharmedföraocksåIS-ârsregeln kan att sompersoner
ellerlikaintjänar t.o.mdepension än storfår störreperiodtill kortare somen

30 årunderförvärvsperiod. Enlängreunderlivsinkomst somperson,större en
naturligt-49 âr, harundergörlivsinkomsttjänar ihop personannansom ensamma

15-intjänandeår ocherforderligaMed 30deninkomst änårlighögrevis senare.
för denänstörrepensionsbeloppetblirpensionenfastställa somförårsregeln att

visasnedansammanställningenIårsinkomst.år med lägre49iförvärvsarbetat
49respektive4030,underutspriddlivsinkomstenmedi fallstorlekpensionens ett

fallen,i dedensammaungefär trekompensationenblirslutlönförhållande tillâr. I
49-årsperiodenunderårslöngenomsnittligförhållande tilli%. Uttryckt58ca

betalatsharfallen%. alla59 I% till92frånkompensationsgraden trevarierar
olikaärpensionsbeloppen stora.depensionsavgift,ilika mycket tremen
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Samma livsinkomst olika pensionmen

Pension månadper
i kronor i procent av

slutlön genomsnittslön
under 49 år

Arbetar:
i 30 år 12 100 kr 56 % 92 %
i40âr 9300kr 58% 71%
i49 âr 7800kr 59% 59%

Exempel 2 nedan är exempel tvåett annat med livsinkomstpersoner samma men
olika pensioner. Personstora l arbetar heltid från 18 års ålder fram till pensione-
ringen med jämn lön under livet. Person 2 börjar arbeta viden 25 år på samma
lönenivå gör karriär och kommersom påperson högre lönenivåmen änupp en
denne. Totalt tjänar 2 in livslön under 40 årperson l gör undersamma som person
47 år, får 20 % i pension änmen mer person
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PENSIONMEN OLIKALIVSINKOMSTSAMMAExempel 2

avgiftskronainbetaldpension% i20får2Person ut permer

2Livsinkomst Person1Livsinkomst Person
milj. kronor9,6milj. kronor9,6

âr40

månad:Pension per
kronor80011800 kronor9

Pension i procent:
56 %bslutlön%57 r av

%7249 årundergenomsnittslön {%60 4 av

därefterochårenl5 förstahalvtid de30 år,endastiförvärvsarbetar2Om person
likaberättigad tilleller honhanexempel äriårsinkomstheltid med somsamma

%20 högrefortfarandesåledes2 fårmånad. Person800 krpension, llstor per
% livsin-lägre40dessutomfalleti det härharpension än senaremenperson

inbetaldpensionmycket isådubbeltdå2 fårPerson av-denne. perkomst än ut
exempelmedjämförtgiftskrona seperson
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Exempel 3 STÖRREMINDRE LIVSINKOMST PENSIONMEN

Person fâr2 105 % i pension inbetald avgiftskronaut mer per

Livsinkomst Person l Livsinkomst Person 2
9,6 milj. kronor 5,7 milj. kronor

47 år

Pension månad:per
9 800 kronor 11 800 kronor

Pension i procent:
57 % slutlön4- 56 %av ap
60 % genomsnittslön under 49 år4; -122 %av

ATP-reglerna i kombination med ekonomisk tillväxt degör har sinaatt gynnas som
bästa inkomstår i slutet förvärvslivet. iDet visas exempel därav en person
arbetar deltid de 15 första respektive de 15 sista åren yrkeslivet. Livslönen,av
uttryckt i visst års standardvärde,ett densamma antingenär 15de åren med deltids-
arbete ligger först eller sist i den 30-åriga förvärvsperioden. I ATP-systemet är
emellertid de intjänade pensionsrättigheterna inte löneindexerade standardsäkrade

enbart prisindexerade. %utan Med 2 årlig realtillväxt heltidslönenär i fasta priser
räknat större då den ligger i tiden. Pensionsbeloppet blir alltså istörre detsenare
fall åren med heltidsarbete liggeratt sist. Pensionen då 122 %motsvarar av ge-
nomsnittslönen, jämfört med 60 % genomsnittslönen då åren med heltidsarbeteav
i stället ligger först. Den kraftigt sänkta lönenivån, deltidsarbetet under desom
sista åren innebär, förklarar den höga kompensationsnivân i förhållande till slut-
lönen i den situationen.
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PENSIONExempel 4 SAMMA LI VSINKOMST MEN OLIKA

% i pension inbetalmer per

månad 2

centenslon 1
% slutlon86 4-- av 0

%genomsnittslön under 49 år 12294 % ;b4- av
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5.3 Marginaleffekter

I avsnitt 4.3 har väsentligt krav på pensionssystemett pekat på viktenettsom av
nära samband mellan avgifterett och förmåner inom pensionssystemet. Som

också framhållit där kan pensionssystemet emellertid inte utformas så, deatt pen-
sioner uteslutande bestäms inbetaldautges avgifter. Det måste kompletterassom av
med grundskydd för inteett haft eller haft endast låga tidigare för-personer som
värvsinkomster. Ett generöst grundskydd är således motiverat frånett avsteg en
renodlad inkomstbortfallsprincip.

Utformningen det nuvarande grundskyddet med successiv avtrappning olikaav av
grundförmåner ATP-pension upphov till marginaleffekter,mot följerstorager som
med i ganska höga inkomstlägen. Med marginaleffekt vi då den delupp avser av

pensionsökning till följd ökning förvärvsinkomsten inteen av en av som ger- -
någon höjning den disponibla pensionsinkomsten.av

Med nuvarande regelutformning är det för ensamstående pensionär andrautanen
inkomster än den allmänna pensionen först tidigare förvärvsinkomster på uppemot
fyra basbelopp, dvs. månadsinkomst 000ll kr år 1994, verkligenen ca som
leder till märkbart högre pension.en

Grundskyddet inom den allmänna pensioneringen kan beståsägas fyra olikaav
delar: folkpensionens grundbelopp, pensionstillskott, kommunalt bostadstillägg till
folkpensionärer och särskilt kommunalt bostadstillägg KBT och SKBT detsamt
särskilda grundavdraget för pensionärer vid beskattning. Det sistnämnda är egent-
ligen del skattesystemet spelar roll för pensionärernas grund-storen av men en
skydd.

Folkpensionens grundbelopp förutgår ensamstående 96 %med basbeloppetav
7602 kr månad år 1994 föroch gift pensionär med 78,5 % basbeloppetper av
2572 kr månad. Folkpensionen till alla med belopp oberoendeutgesper samma
tidigare inkomster och kan för dem har intjänat tillrätt ATPav som ses som en

kompensation för det första basbeloppet inkomsten, inte är ATP-grundande.av som
Till pensionärer med ingen eller endast liten ocksåATP pensionstillskott.utges

Maximalt pensionstillskott till ålderspensionärer 55,5 % basbeloppetmotsvarar av
eller 5951 kr i månaden är 1994. Pensionstillskottet avräknas krona för krona mot
ATP-pension. En intjänad ATP-pension lägre pensionstillskottetsär än maxi-som
mala nivå alltså inte någon helst höjd pension för individen. En ATP-ger som
pension på denna nivå, 0,555 basbelopp, medelinkomst 15under demotsvarar en
bästa inkomståren på 1,925 basbelopp eller 67 800 kr år uttryckt i 1994 årsper
priser. Inkomster under den nivån påverkar således inte faktiskaden pensionen på

sätt än de kan ha betydelse förannat uppfylla 30-årsrege1natt inom ATP.att
Grundpensionen utgörs alltså folkpension pensionstillskottoch sammanlagtav

1,515 basbelopp, 3554 kr månad, för ensamstående och 1,34 basbelopp, 3 852per
kr i månaden, för gift pensionär. Beloppen är nettobelopp. särskildaDet grundav-
draget för pensionärer vid beskattningen nämligenär lika folkpensionenstort som
och pensionstillskottet tillsammans, vilket innebär pensionär med enbart dessaatt en
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ATP-pensioni formVid inkomsternågon högreinte betalar skatt.inkomster av
överskjutande inkom-%65 denmedgrundavdragetavtalspension avräknaseller av

grundavdragetsärskildaför löntagare. Detnivådet nårtills desssten somsamma
10093 krensamstående ochför105 200 krpensionsinkomstårligvidupphör en

pensionär.för gift
marginaleffekterna inominnebärgrundavdragetAvtrappningen det särskilda attav

respektiveensamstående000-105 000 kr för52aktuella inkomstintervallende ca
uppgårochför löntagarepensionärerför än000 för gifta högre000-93 kr46 ärca

%.% på 31vid kommunalskatttill 51 en
förmån.inkomstprövad Reg-KBT ärkan utgå KBT.grundpensionenUtöver en

hardel kommunermellan kommunerna;variera någotlerna för KBT kan gene-en
ersätter KBTstatsbidragsreglernaEnligtstatsbidragsreglerna.regler änrösare

allaNästanmånad.3 500 kr150 och% mellan85-90 bostadskostnaden perav
på%. månadshyraVidminst 90ersättningsgrad påkommuner tillämpar enen

180 kr år.till minst 36normalfalletimaximalt således3 uppgår KBT500 kr per
erhåller KBT-beloppet var.pensionärer halvaGifta

således500lägst 3 kr ärmånadshyraensamstående pensionär medEn en
eller 7 400basbelopp2,56motsvarandenettopensionKBT garanterad caengenom

med inkomster överpensionärerbeskattas. Föreftersom KBT intekr månad,per
överskjutande% den% 4035 ellermedgrundpensionsnivån avräknas KBT av

inkomster änandrapensionärensamståendeförinkomsten. betyderDet utanatt en
påförst vid ATPbortreducerati det falletpensionen ärden allmänna KBT caen

150 200 krfolkpensioninkl.pension3,39 basbelopp, dvs. total allmänen --
12 500 kr månad.ellerår perper

marginaleffekterna förhöjaytterligarebidrar tillsåledesAvräkningen KBT attav
pensionshöjning blirbehållningentill 150 000 kr, dvs.pensionsinkomster av enupp

% beroende35 40ellerMarginaleffekten i KBT ärinkomstlägen.mindre i dessa
inkomstnivå.på

52 000 krtillpensionsinkomsterpåinnebär det såledesSammantaget att caupp
100 %.marginaleffekternaår

till52 000 kr ochöverensamstående ålderspensionärers inkomsterFör upp ca
särskildaoch detKBT:smarginaleffektenden sammanlagda105 000 kr kan av

% kommunalskatt.% 3186 vidavtrappning så höggrundavdragets somvara
Även bortreduce-heltnivå KBT ärtill därdenpensionsinkomster däröver,för upp

%.70marginaleffekterna så högaär runtrat, som
marginaleffektersammanlagdadrabbas likapensionärerGifta stora som en-av

marginalef-entydigtlikaemellertid intepensionärer. Det gårsamstående att ange
utgående KBTstorlekeneftersomolika inkomstintervall,fekternas storlek inom av

makes inkomst.beror även av
deberörasålderspensionärer kanmångauppfattning hurFör avatt somge en om

ålderspensionärer1,6 miljonermarginaleffekterna nämnaskraftigaste kan att av ca
ålderspensionärersamtliga1993.i maj år Av450 00 KBTdrygtuppbar personer

KBTpensionärer medförandelensamstående; motsvarandehälften var cavar
ålderspensionärer medensamstående00080 maj 1993 fanns 330%. l en pen-Ca
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sion folkpension och iATP det inkomstintervall kraftigastedär de marginaleffek-
kan uppstå. Drygt hälftenterna dessa uppbar KBT.pensionärer Omkringav

50 000-60 000 samtliga ensamstående medpensionärer KBT hade månadshy-av en
på 3 500 kr ellerra mer.

De sammanlagda marginaleffekterna för ensamstående %pensionär vid 31en
kommunalskatt framgår diagram 5.5. redovisarDiagrammet marginaleffekter-av

storlek för olika nivåer på förvärvsinkomsten de 15 bästa inkomstårenundernas
full intjänandetid för förutsätts.ATP Med marginaleffekt den del ATP-menas av
pensionen inte någon faktisk ökningen disponibla inkomsten tilldensom ger av
följd minskat pensionstillskott, minskat KBT ökadoch skatt.av

Diagram 5.5 Marginaleffekter, dvs. andel ökad inteATP ökad netto-av som ger
pension, vid olika nivå på förvärvsinkomst yrkesaktivsom

110

100

90

i
80

70

60

50

40

i30
0,17 0,83 1,50 2,17 2,83 5.50 6,17 6,83 7,503.50 4,834,17

Genomsnittlig förvärvsinkomst åri under de 15 bästaantal åren.basbelopp per

Marginaleffekterna inom det nuvarande allmänna innebär såledespensionssystemet
högre pension i många fall tämligen i form höjd disponibelatt litet utbyteen ger av

inkomst. Det innebär i sin sambandet förvärvsinkomst inom vissa,mellantur att
tämligen breda, inkomstintervall och framgårpension Detta ocksåär svagt. av
diagram 5.6, visar bruttopension exkl. pension efterKBT skatt inkl. KBTochsom
för olika nivåer den tidigare förvärvsinkomsten ensamstående pensionär.för en
KBT har beräknats efter hyra 5003 kr och ersättningsgradmånad meden per en
på 90 %. För beräkning förutsättsATP intjänandetidfull och medelinkomstenav
för de 15 bästa åren förvärvsinkomsten diagrammet.iantas motsvara
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vid olikainkl. KBTpension efter skattochBruttopension exkl. KBT5.6Diagram
yrkesaktivförvärvsinkomstnivå på som

180000

160000 Xrexkl KESTBrutto
å.

140000
,f

få 120000
,fe MZ

o J,C 100000 404Q yo-P4x n30000 r
x inkl KBTNetto

xx60000
24- - - - - - -

40000
7,51,5 4,5 5 5,5 6,5 7 80,5 2 2,5 3 3,5 60 l 4

15Genomsnittlig förvärvsinkomsti före pensioneringunderde bästabasbelopp åren

videfter skattföre ochpensionens storlek5.1. framgår den allmännatabellAv
maxi-berättigad tillärensamstående pensionär,förvärvsinkomst förolika somen

förvärvsinkomst påtidigaremedframgårtabellenmalt KBT. Av att person enen
nettopensionår har5 basbeloppmånad dvs.15 000 krt.ex. enpercaperca

pensio-förmånad än900 kr högreavtalspension ärexkl. eventuell enpercasom
förvärvsinkomster.tidigarenär utan

pensionsgrundande inkomsten,pensionen i denocksåtabellenI procent avanges
tidigaremedpensionär15 bästa åren. Förförvärvsinkomsten under dedvs. en

efterpensionen, inkl. KBT,3,5 basbelopp uppgår den allmännatillinkomster upp
inte tagits tillhartidigare nettolön hänsynbelopp hanstill minstskatt somsamma

inkomstlägena utgör65 års ålder. I de högrebostadsbidrag föreeventuellt netto-
inkomståren.de 15 bästa% efter skatt under70 medellönenpensionen ca av

medpensionstagarenettopensionen förockså utläsas5.1 kantabellAv att en
%35änpensionssystemet inte ärfrån allmännamöjliga pension dethögsta mer

någon ATPinte förvärvattillkommerden pensionhögre än person somsom en
sammanlagd allmäntillhar denne rättUttryckt sättalls. annat ensenare person

maximalmed% nettopensionen för75 den totalapension utgör personenavsom ca
15 år haftåtminstone30 och underunder minst årförvärvsarbetatdvs.ATP, som

i nettopensionSkillnadenATP-taket.inkomst eller överpensionsgrundandeen
måna-600 kr iår eller 2uppgår till 31 000 kremellande båda percapersonerna

den.
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FörvärvsinkomstTabell 5.1 och allmän pension, inkl. KBT, för ensamståendeen
pensionär före efteroch skatt 1994.år Kommunalskatt 31 %. KBT beräknatär
efter mánadshyra 3på 500 kr och ersättningsgrad 90 %en

Förvärvsinkomst Bruttopension, kronor Pension i % av
brutto folkp. KBT Summa förvärvsinkomst
bas- kronor ATP brutto+
belopp

0-1,0 0-35 200 52 261 36 180 88 441 251 % lägst
1,5 52 800 52 261 36 180 88 441 167 %
2,0 70 400 53 814 35 987 89 801 %127
2,5 88 000 64 163 32 365 96 528 %109
3,0 105 600 74 511 28 742 253103 97 %
3,5 123 200 84 860 25 120 109 980 %89
4,0 140 800 95 209 21 497 116 706 82 %
4,5 158 400 105 558 17 850 123 408 %77
5,0 176 000 115 907 13 714 129 621 73 %
5,5 193 600 126 255 5749 135 829 %70
6,0 211 200 136 604 5 434 142 038 67 %
6,5 228 800 953146 294l 148 247 %64
7,0 246 400 157 302 157 302 %63-
7,5 264 651000 167 167 651 %63-
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NettopensionFörvärvsinkomst netto
förvärvsininkomst nettoi %kronorkronor av

% lägst33188 441O#26 70
%2284418871538
%1748958851031

140 %3529047064
118 %9174559277
104 %93 20289 133

%9462794100 681
85 %96 121112129
79 %98 831123 608

%75536101135 125
%71104 211876144
%69106 886153 402
%69407112161977
%69119 222503170

l inkomståren.15 bästaför deMedelinkomst

pensioneringenallmännaregler för densålunda dagensSammanfattningsvis innebär
grund-förstärktbostadstilläggetkommunaladetoch ettpensionstillskottetatt ger

detmedTillsammansgrundbelopp.folkpensionenskompletteringtillskydd av
utjämningseffektpåtagligåstadkomsbeskattningenvidgrundavdragetsärskilda en

pension.med högrepensionstagareochmed låg ATPellerpensionärermellan utan
beslutatspensionsreglernaförändringarsuccessivaföljdärDetta somavaven

pensions-höjningarfortlöpandeochInförandettillkom.sedan ATP-systemet av
och däravgrundbeloppfolkpensionenssuccessiva höjningar äventillskotten, av

förbättring-stegvisadepensionärerförskatteavdragenökningarföranledda samtav
Resultatetstruktur.pensionssystemetsförändringmedförtKBT har avenarna av

inkomstbortfallsprincipen harochhar förstärktsgrundtrygghetsprincipen attär att
in-framträdande. Förblivit alltmermarginaleffekternaSamtidigt harurholkats.

fördelningspolitiska inslagenidentifiera desvårareockså blivit alltdividen har att
i systemet.

ellerlågavlönad arbetaresmotsvarandemed inkomstutbyteDet ensom en person
i litenendastskiljer sigpensionssystemetallmänna ut-får från dettjänstemans

tillkommerpensionsinkomstdisponibladensträckning från personen annansom
reelladetärförstnämndaalls. För dennanågon ATPinte tjänat in personsom

til-intjänadedenvärdetlitet, ochmycketATP-rättenekonomiska utbytet avav
relativt begränsat.måste framståläggspensionen som

inomnuvarande reglersåledesbetyderi dagförvärvsarbetandeFör stora grupper
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det allmänna pensionssystemet det finns mycket begränsatsammantagna att ett
samband mellan å sidan deras förvärvsinkomster och de avgifter betalasena som
på dessa och å andra sidan den disponibla inkomsten pensionär. Det ekonomis-som
ka utbyte i pensionshänseende förvärvsinkomsterna och avgifternasom genererar,
utöver den pension de ändå skulle ha erhållit grund grundskyddets olikasom av
beståndsdelar, blir synnerligen litet. För förvärvsarbetande med månadsinkomst

till l l 000 kr kan således föreliggasägas mycket samband mellanupp ettca svagt
förvärvsinkomstenavgiften och pensionsförmånerna.

5.4 Utfall för kvinnor och män

Under de drygt 30 år gått sedan ATP infördes har förvärvsfrekvensen blandsom
kvinnor ökat, och därmed har skett kraftig ökning andelen kvinnor tjänaten av som

Årin rätt till ATP. 1960 %hade 32 kvinnorna pensionsgrundande inkomst,av
dvs. förvärvsinkomst överstigande basbelopp. Femton år år 1975,ett senare, var
det dubbelt så många, 64 %, tjänade ATP-poäng och år 1991 hade andelensom
stigit till 87 %. Motsvarande förandel männen har ökat från %83 år 1960 till
89-90 % åren 1975 och 1991.

Andelen kvinnor med pensionsgrundande inkomst har således stigit mycket kraftigt
och är nästan lika hög för imännen så samtliga åldersklasser. Detgottnu som som
gäller för både kvinnor med och kvinnor minderåriga barn. Skillnaden iutan
förvärvsfrekvens är bland 55-64-åringarna,störst de äldsta, %där 85 kvinnornaav
jämfört %med 94 männen hade tjänat ATP-poäng år 1991. skillnadDennaav
återspeglar det förhållandet kvinnor i de äldre generationerna har haftatt heltett

förvärvsmönster kvinnor.än Jämförelserannat i Övriga åldersklasser visaryngre
på skillnad mellan och kvinnormän högst procentenheter.etten par

Den successivt ökade förvärvsfrekvensen bland kvinnor visar sig också i växan-en
de andel ATP-pensionärer bland ålderspensionärer. kvinnliga ålderspen-Avyngre
sionärer i 65-69-årsåldern har 83 % pension från ATP. Bland tio åräven äldre
kvinnor är motsvarande andel %.endast 61 i motsvarande åldrarAv männen uppbär

%96-98 ATP-pension. Statistiken intjänadöver ATP-rätt bland förvärvsarbetan-de
de pekar andelen kvinnliga ålderspensionärer med ATP kommer fortsättamot att att

öka och allt närma sig nivå,att männens så samtligadvs. ålderspen-mer gott som
framöversionärer kan förväntas uppbära ATP.

Enligt vår mening finns ingen anledning hittillsvarande utvecklingendenanta att
i lika hög andel förvärvsarbetande kvinnormot stort kommersett mänen attsom

brytas och ersättas nedgång förvärvsfrekvensen för kvinnor. Inte heller deav en av
långsiktiga gjortSCB tyder sådant.något förefallerDet alltsåprognoser som
enligt vår bedömning sannolikt det kommer fortsattske utjämning mellanatt att en
män och kvinnor också i de äldre åldersgrupperna, i och med de kvinnoratt som

i 55-64-årsär ålder pensioneras och ersätts dem finnsär Detnu av som nu yngre.
inget talar för dessa kvinnor, sedan längre tid har föran-attsom yngre som en en
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från arbets-sig tillbakadrautsträckning än mänskulle i störrearbetslivet,kring i
ålder.i högrekommitgrunden depå denenbartmarknaden att upp

ATP,insåledestjänarkvinnor mänmångalikaNästan menegennumerasom
1960-börjanIbetydligt lägrefortfarande än männens.ATP-rättkvinnornas avär

hälften männens.genomsnitt endastiårliga ATP-poängkvinnornastalet avvar
genomsnittspo-kvinnornasår 1991utjämning ochdock skettSuccessivt har varen

%70 männens.äng avca
delvis på taketberorgenomsnittspoängoch kvinnorsmellan mänsUtjämningen

är 1994000 kr2647,5 basbelopptill taketEndast inkomsteri ATP-systemet. upp
såledesochtaketöverhar inkomsterflerpensionsgrundande. Juär sompersoner

kollektivet.förgenomsnittspoängenstigerlångsammaredestoATP-poäng,maximal
och så-ATP-taketöverinkomster5 % männen1960-talet hadebörjanI avcaav
tjänadefemtedel männen1991år nästanmedanATP-poäng,maximalledes aven

så högaharfåalltjämtdetkvinnorna ärBland ytterstmaximal poäng.in som
% år 1991.och 31960-talet% början0,5 iinkomster: av

lönhar lägrekvinnorfaktumdetåterspeglarårliga ATP-poäng attKvinnors lägre
relativtoftastyrken ärkvinnodomineradeinomLönenivångenomsnitt män.i än
deltid ikvinnorDärtill arbetaryrkesområden.manligatypisktinomlägre änsett

1992årarbetskraftsundersökning AKUEnligt SCB:sutsträckning män.änstörre
%med 9jämförtdeltidsarbetearbetsmarknadenpå% kvinnorna43har avav

männen.
med30-årsreglema15- och5.2 konstateratavsnitt har personerI att gynnar

förutomkategorin kan,Till dentiden.inkomstnivå överojämnförvärvstid ochkort
löneutveck-ikaniärinslagmarkeratstudietid ochlångmedi yrken ettpersoner

yrkesaktiva delendensist underinkomstârbästahar sinaandralingen avsamt som
förvärvsarbetefråndelviselleravstår heltperiodunderkvinnorlivet, höra ensom

pensione-fram tillarbetstidsinökardärefterochvård barnpå grund somavav
ringen.

30-års-15- ochpåtyderemellertid mycketfinns attuppfattningvårEnligt som
särskilt kvinnornainte skullereglerna grupp.somgynna

iunderhemmamöjlighet stort settoch mänkvinnor30-ársregeln att stannager
sig åtbarn eller ägnahandtiden förförvärvsaktivadentredjedel att ta omaven

pensionsrättinte utan attmedsysslaheltid ellerpåhemarbete annat gersom --
föräldrar,kan dessutomår 1982härav. Fr.o.m.på grundreducerasATP-pensionen

pensionspoängnågonintjänatdärför inteochårs ålderundervårdat barn tresom
harmöjlighetpoångår. Denna utnytt-årsig dettatillgodoräknafåunder året, som

medräknarkvinnorflestade atttolkasvilket kanomfattning, attjats i ringa som
andelenstatistiken överredovisadeATP-år. Denintjänademinst 30ändå få nyss

förförvärvsfrekvensenocksåvisarpensionsgrundande inkomst attkvinnor med
små barnmedkvinnortyderåldrar. Deti allahög attkvinnor är numerayngre

fortsätterperiodlängreför någonarbetsmarknaden utanfall inte lämnari flestade
deltid.åtminstoneförvärvsarbeta,att

standardhöj-dendelförsäkradedeprimärtS-årsregeln1Syftet med att avgevar
dvs. när-pensionsrätt,sintjänateller hontid hanunder denning run1som
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ersättning för pensionsrätten gjordesmast och inteatt pris- löneindexerad. Någonen
avsikt med regeln särskilt skyddatt för deltidsarbetarett viss delge personer som

förvärvslivet och heltidsarbetar under andra perioder fanns inte vid tillkomstenav
ATP-systemet. Emellertid IS-årsregelnär så konstruerad den öppnar möjlig-av att

heter för kvinnor och män arbeta deltid del livetatt detstor utan atten av- -
påverkar ATP-pensionens storlek.

Som visat i avsnitt 5.2 detär främst utökad arbetstid under de sista för-en
vårvsåren innebär pensionen till följd l5-årsregeln kanatt öka i icke obe-som av
tydlig mån. 15 år med heltidsinkomster tidigt i förvärvslivet och därefter deltids-
arbete lång tid till följd den prisindexering gäller för intjänadger av som pen--
sionsrätt i nuvarande regelsystem inte alls utbyte.samma-

Frågan är dock i vilken utsträckning deltidsarbetande kvinnor faktiskt utnyttjar
den möjlighet finns med nuvarande regelsystem öka sin arbetstid under densom att

delen förvärvslivet och därigenom intjäna tillrätt högre ATP.senare av
Tvärsnittsdata över andelen deltidsarbetande kvinnor i olika åldrar tyder på att

deltidsarbetet inte begränsatär till den tid då barnen är små. åldrarnal 25-54 år
har mellan 40 45 %och de förvärvsarbetande kvinnorna deltid. åldrarnalav
däröver är andelen deltidsarbetande högre, 55 %. Många kvinnor fortsätter således

arbeta deltid också sedan barnen vuxitatt Detta framförtorde allt gälla förupp.
kvinnor i LO-yrken. En orsak härtill kan naturligtvis det många gånger inteattvara
finns heltidsarbeten få. Emellertid mellan 75 och 80 %att de deltids-uppger av

Ävenarbetande de inte vill öka sin arbetstid.att sedan barnen blivit större har
kvinnan oftast huvudansvaret för hemarbetet, vilket kan anledning till attvara en
hon väljer fortsätta deltidsarbeta, i vissaän fallatt kanske påatt längre deltid.om
I högre åldrar tillkommer hälsoskäl anledning till deltidsarbete. Också blandsom en
männen är andelen deltidsarbetande större i högre åldrar: %5 männen mellanca av
25 och 54 år deltidsarbetar jämfört med 20 % i åldersgruppen 55-64 år.

Det sagda innebär det finns mycket tyder kvinnoratt deltidsarbetarattsom som
när de är och i medelåldern inte i någon större utsträckning faktisktunga yngre
utnyttjar sig de möjligheter i sinATP-systemet nuvarande konstruktionav som
medger under de sista åren förvärvsarbetandeatt öka arbetstiden för medattsom
tillämpning IS-årsregeln tjäna minst 15 års pensionsrätt grundvalav av
heltidsarbete. l fall torde så fallet för kvinnor tillhörvart arbeta-vara som gruppen

och lägre tjänstemän. Sannolikt är det fler tjänstemän på medelnivå och högrere
nivå på det sättet varierar sin arbetstid och därigenom får högre ålderspen-som en
sion, även detta förvärvsbeteende inte det vanligastetorde bland dessaom vara

heller; i synnerhet många högre tjänstemän arbetar sannolikt heltid störregrupper
delen förvärvslivet med undantag måhända för några år när barnen riktigtärav
små.

l sammanhanget bör också hållas i minnet vad påpekat i det föregående, detatt
enbartär utökad arbetstid under den förvärvslivetdelen innebären attsenare som

pensionen till följd l5-årsregeln kan öka i någon betydande mån.av mer
Enligt vår bedömning kan alltså inte säga ATP-systemets 15- och 30-attman

årsregler skulle ha kommit till särskild fördel för kvinnoratt ävenvara som grupp,
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enskilda män.förkvinnor, liksomenskildafallet fördetta ibland ärom
kvinnornafrämstinteintjänandereglerATPzsdvs.slutsats,Samma att gynnar

tillexpertbilagasintill ikommit framStåhlbergAnn-Charlottehargrupp,som
studeratStåhlberg haravtalspensioner.ochATPKvinnorsbetänkande,detta pen-

socioekonomiskai olikakvinnorochsionspoängutvecklingen för män grupper
därvidoch hararbetareförtvåochför tjänstemänindelning i tre gruppergrupper

kvin-särskilt skulleIS-ârsregelnuppfattningenstöd förfunnit någotinte att gynna
inkomstutveckling sommed brantförbetydelse15-årsregeln har enpersonernor.

och tillheltidsarbetetilldeltids-övergång frånkarriärpå såvälsig kan beroi som
påTjänstemänkvinnorna.andel männen änstörrekategorin hörden avaven

tillhörATP-taket,inkomster överinte hartjänstemän,mellannivå och högre som
betydelse.har störstIS-årsregelnvilkaförde grupper

förväntademellanrelationenberäkningsinredovisar iStåhlberg rapport aven
förmånskostnadskvotenpensionssystemettillavgiftsinbetalningarförmåner och

socioekonomiskaför olika grupper.
livspension, dvs.individenssåledesförmånskostnadskvoten sättsl summa pen-

denunderavgiftsinbetalningarrelation tilllivet, isionsutbetalningar under summa
pensio-år längregenomsnitt fyraiemellertidlevertiden. Kvinnoryrkesaktiva som

kvinnaochärpensionssystemetallmännadetInomän män.närer somman enen
livsinkomstprofilermed likadanaavgiftsinbetalningar dvs.årligalikagjort stora

på grundsåledesfårkvinnanpensioner,årligalikaberättigade till avstora men
förmånskostnadskvoteninnebärlivspension. Detmedellivslängd högre atthögre

årsinkomsterlikaförför henne änvärde storatill högre trotsberäknas ett mannen,
hadei ställetförmånskostnadskvotenpensionärer. Omaktiva ochbåde somsom

således denhadelänge mänlever likakvinnorantagandemedberäknats att somom
5.2 ochtabellernavadvarit lägre änkvinnorför olikakvotenberäknade avgrupper

5.3 utvisar.
efter årinkomster1944-1950. lndividemasårenföddaKalkylema personeravser

oförändrade.realtantagitsuppgifter harfaktiskamedsista året1990 det vara
ålder har40-45 årsefterförvärvsmönstereventuellt ändratochKarriäreffekter

beaktas.alltså inte kunnat
Ståhlbergredovisas deni expertbilagantabell 3.45.2tabellI som avmotsvarar

varjebetyderhög kvoti ATP. Enförmånskostnadskvoten attberäknadesålunda
medförvad fallet ärATP-pension äniharinbetald avgiftskrona gett gruppermer

i utbyte.destohögre kvot,dvs.förmånskostnadskvot,låg meren
ungefär likaoch kvinnorfårgenomsnittligt män stortvisarBeräkningarna settatt

påkvothartjänstemän,kvinnliga högrefårutbyteStörstutbyte ATP. ensomav
varje kronaarbetare. Förokvaliticeradeikvinnor1,06. Minst gynnade är gruppen

64 öre.får de igen barai ATPde betalat
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Tabell 5.2 Förmánskostnadskvoten i ATP för ársklasserna 1944-1950

Socioekonomisk Förmânskostnadskvotengrupp

Män

Högre tjänstemän 0,84
Tjänstemän på mellarmivâ 0,88
Lägre tjänstemän 0,84
Kvalificerade arbetare 0,82
Okvaliñcerade arbetare 0,77

Alla män 0,83

Kvinnor

Högre tjänstemän 1,06
Tjänstemän mellannivâpå 0,88
Lägre tjänstemän 0,73
Kvalificerade arbetare 0,79
Okvalificerade arbetare 0,64

Alla kvinnor 0,78

Källa: A-C Ståhlberg. SOU 1994:22

Resultatet blir annorlunda då hänsyn även till folkpensionen. Kalkylerna visartas
då kvinnor får i ipension förhållande till inbetalda avgifteratt ut än män semer
tabell 5.3, 3.5tabell i expenbilagan. hängerDetmotsvarar medsom attsamman
folkpensionen utgår med belopp till oberoendealla tidigare inkomster.samma av
Kvinnor, i genomsnitt har lägre inkomster förvärvstidoch kortare än män, harsom
således betalat mindre avgifter än män för förmån.lika storen
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pensionstillskottinkl.i folkpension5.3 Förmånskostnadskvoten ATP ochTabell
1944-1950för ársklasserna

FörmånskostnadskvotenSocioekonomisk grupp

Män

0,73tjänstemänHögre
0,79mellannivâTjänstemän
0,78tjänstemänLägre
0,79Kvalificerade arbetare
0,82Okvalificerade arbetare

0,77Alla män

Kvinnor

1,06tjänstemänHögre
1,03mellannivâTjänstemän på
1,01tjänstemänLägre

Kvalificerade 1,06arbetare
1,05Okvaliñcerade arbetare

1,04kvinnorAlla

Ståhlberg. SOU 1994:22Källa: A-C

har större be-kompensation för första basbeloppet,sinFolkpensionen, med högre
för-kapitel 2 har visats itabell 2.l ihöginkomsttagare. Itydelse för låg- än att

förhållandevis pensionhögreinkomstår får låginkomsttagarehållande till sina bästa
antal för-livsinkomstprofiler vadövrigt likaMed ihöginkomsttagare.än avser

förvärvsinkomster störremed lågafâr såledesvärvsår och lönekarriär personer
Åtinkomster.med högrepensionsavgifteninbetalda änutbyte den personerav

medför höginkomstta-IS-årsregelninom ATP.hållet verkar IS-årsregelnandra att
utbyte ATP-av-livsinkomstprofil får störreallmänhet brantaremed sin i avgare

åtminsto-inkomstkurvavanligtvis flackarelåginkomsttagare hargiften än ensom -
väsentligt ATP-taket.inte överstigerså länge inkomstenne

i kategorinavgifter mäninbetalda är5.3 får minst utbyteenligt tabellDe avsom
förmodligenunderkategorintjänstemän. Till den hörhögre storenpersoner som

livsinkomstderas ärdelhaft inkomster ATP-taket. Enlivet har överdel stor avav
pensionsgrundande.avgiftsgrundande intesåledes men

pension ii sammanlagdfårtill resultatet kvinnoranledningEn utatt merannan
och kvinnorspåpekats,avgifter tidigare mänsinbetalda är,förhållande till som

pensionsrätt förårliga mänavgiftsinbetalninglivslängd. Likaolika stor sammager
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och kvinnor, kvinnor lever längre och således pensionuppbärtrots att under fler
år.

Sammanfattningsvis kan alltså sägas intjänandereglerna inom ATP och dåatt
framför allt 15-årsregeln, från början bl.a. syftade till åstadkomma vissattsom en
standardsäkring tilläggspensionen, har konstruktion kan spela vissav en som en
roll för deltidsarbetande föräldrars pensionsskydd. Det och harär, hittills varit,
främst kvinnor arbetar deltid för hand barn och ägna sig hemarbe-att tasom om

Enligt vad har funnit har emellertid inte kvinnor ite. allmänhet, framförallt inte
de tillhör lägre tjänstemän och arbetare, den branta inkomstutveck-som grupperna
ling övergång från deltids- till heltidsarbete och l5-års-som ger som gynnas av
regeln. Det år så kvinnorna många gånger fortsätter arbeta deltidatt attsnarare
fram till pensioneringen. 15-ârsregeln har således i praktiken inte den betydelse i
sammanhanget den teoretiskt skulle kunna ha.som

IS-årsregeln dessutomär mycket trubbi instrument för tillgodose berättiett att
de intressen låta vård barn konstituera pensionsrätt. visats iatt Som avsnittav av
5.2 regeln åtskilliga andra ekonomiska beteenden det knappast varitgynnar som
meningen att gynna.

Det kan enligt vår mening också starkt ifrågasättas pensionssystemet skallom
så uppbyggt det systematiskt subventionerar kvinnor elleratt mänvara personer -

med livsinkomstprofil innebörden de går från många års deltidsarbeteatten av-
till heltidsarbete under just 15de sista förvärvsåren. Ett pensionssystem uppbyggt
på det innebärsättet det sker omfördelning till med kortare för-att en personer
värvstid och lönekarriär, dvs. höga inkomster i slutet den förvärvsaktiva tiden,av
från dem har förvärvsarbetat många år med jämn löneutveckling såledesochsom en
totalt betalat högre pensionsavgift.sett en

5.5 Bristande följsamhet mot

samhällsekonomin

Oavsett hur pensionssystemet utformatär finansieras de pensioner betalas utsom
under år de inkomster iskapas ekonomin undert.ex. ett ytterst ur som samma
period. Detta framstår uppenbart pensionssystemetnär är uppbyggt ettsom som
fördelningssystem, eftersom pensionerna då finansieras löpande med avgifter på
löne- och egenföretagarinkomsterna. Avgifterna begränsar de yrkesaktivas dis-
ponibla inkomster och därmed deras konsumtion eller sparande. Men iäven ett
fonderat måste pensionerna finansieras omfördelning inkomstersystem genom en av
i ekonomin. Avkastningen på fonderade frånmedel härrör den del nationalin-av
komsten utgör ersättning till investerat kapital och konkurrerarsom om samma

lönerna till de anställda. finansierasOm pensionerna kapitalavkast-utrymme som ur
ningen eller fonderna minskar sin nettobehållning sälja tillgång-att attgenom genom

är det liktydigt med negativt sparande inom pensionssystemet. Dettaettar, motsva-
antingen högre sparande dvs. mindre konsumtion någonettras annanstansav - -
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minskat sparande.totalti ekonomin eller settettav
konsum-pensionärernassynvinkel ÖkningrealekonomiskSett motsvaras en avur

investeringarna, ochkonsumtion minskar ellerövrigation attatt avgruppersav
motsvarande grad. Om såikonsumtionsutrymmet, begränsasdärmed framtidadet

i utlandetupplåningförsämring ochdet tillinte sker, leder nettoexporten somaven
pensionsförmåner utgörkonsumtionsutrymme. Intjänadeframtidaockså reducerar

fonderingrespektiveavgiftsfinansieringDirektfordran på framtida inkomster.en
går fondera ellerfordran. det intetillgodose denna Mentvå olikaär sätt attatt spara

tiden.överkonsumtionsutrymmeett
form deellersåledes alltid iför pensionerna bärsKostnaderna aven annan

till sysselsätt-utvecklas i förhållandepensionsförmånernavärdetyrkesaktiva. Hur av
stabilitet. Men detpensionssystemetsbetydelse förhar därförning och löner stor

ekonomiskaändradetillpensionssystemetockså huromvända gäller anpassas-
sysselsättning ochdärmed påpå samhällsekonomin ocheffekterförhållanden har

löner.
delsålderspension bestämsutgifter förpensionssystemetsUtvecklingen av enav

denuppnått pensionsåldern delsfaktor antaletdemografisk attavpersoner som --
pensionärer harnytillkomnaförändras till följdgenomsnittliga pensionen att enav
respektive deredan pensioneradevad de har ärmedelpension än somsomannan

Även eftersom detdemografin viss roll,fönidspensionsutgifterna spelarföravlider.
emellertidförtidspensioneras. harHärarbetsmarknadenfrämst äldreär de som

i vissprövningen pensionsrättpraxis iarbetslivet, regler ochförändringar i samtav
betydelse.arbetsmarknaden störremån läget på en

DemografiskabefolkningsprognoscentralbyrånsStatistiskaEnligt senaste rappor-
bibehållenantagandeålderspensionärer, medantalet1991: beräknaslter om

decenniet föroförändrat under det närmaste65 år,pensionsålder på nästan attvara
1940-talet pensio-generationerna födda påantalsmässigtdedärefter närväxa stora

Är 300 000 ellermedålderspensionärer ha ökat nära2015 antaletväntasneras.
ålderspensionärer växa,2015 fortsätter antalet% i år. Efter år18 jämfört med att

År % ålderspensionä-25 fler2025 det finnastakt. beräknasi långsammaremen en
i dag.änrer

åldrar underyrkesarbetandebefolkningen iavsnitt 3.1 beräknasframgickSom av
synvinkel är detsamhällsekonomiskbetydligt långsammare. Urperiod växasamma

vilkenavgördemografiska försörjningsbördanemellertid inte den somensam
pensionsut-de totalakan komma utgöra. Hurpensionssystemetbelastning att

påverkasfinansiera demskalltill de inkomsterutvecklas i förhållandegifterna som
delvis kompense-kanoförmånlig försörjningsbördaflera andra faktorer. En merav

arbetstimme. Högreproduktionproduktivitetstillväxt, högredvs.högre peravras
sikt i högredärmed på längrei löner ochemellertid igenom högreproduktivitet slår

för-synvinkel detärpensionssystemetspensionsförmåner. Mer gynnsamt omur
arbets-till följd lägresysselsättningen ökardärförvärvsinkomsterna växer att av

arbetstider.längreförvärvsfrekvens ocheller ökadlöshet
pâ någraåtminstonesvårpåverkad och utgörutvecklingendemografiska ärDen

äldre i framti-växande antaletofrânkomligt faktum. Detdecenniers sikt snarast ett
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den konsekvensenär minskad dödlighet och de kohorter pensione-attav en av som
demografiskaär större. Den faktorn emellertid inteutgör det största hotet motras

pensionssystemets samhällsekonomiska hållbarhet. jämförelseI med många andra
industriländer har Sverige relativt demografisk utveckling de närmasteen gynnsam
decennierna. demografiskaDen försörjningsbördan har redan stigit mycket änmer
vad den beräknas i framtiden.göra den genomsnittliga nivånOm på ålderspension
skulle oförändrad den reala %växer pensionssumman med 0,8 år undervara ca per

Ävenperioden fram till år 2025. med relativt tillväxt i ekonomin skulle inteen svag
pensionssystemet med detta antagande skapa fördelningsproblemstörre i dag.än

Det växande antalet ålderpensionärer är emellertid inte den huvudsakliga förkla-
ringen till den framtida tillväxten i pensionsutbetalningarna. Enligt Riksförsäkrings-

beräkningarverkets kommer med dagens regler utgifterna för ATP-pensioner- -
till ålderspensionärer 60växa med miljarder kr eller 75 % uttryckt i fasta priserca
under den tjugoårsperiodennärmaste och fördubblas fram till år 2025. Tillväxten
i har då antagits %BNP uppgå till 2 år. Utgifterna för folkpension till ålders-per
pensionärer betydligtär mindre expansiva, eftersom denna förmån utgör fastett
belopp och det dessutom kommer vissaske besparingar pensions-vad gälleratt
tillskotten. De samlade utgifterna för ålderpensioneringen %kan, vid årlig2
tillväxt, under de närmaste två decennierna beräknas %öka med 2 år räknatca per
i fasta priser, därefter något långsammare 12 %l år.ca per-

Ökningenbetydligt förklarasDetta är än vad demografiska faktorer.mer som av
ålderspensionerna beror till hälften på stigande genomsnittlig pensionänav mer en

álderspensionär.per
nytillkomna pensionärer under deAtt närmaste decennierna får högre pension än

de redan är pensionärer beror till viss del ATP-systemets mognad. ATP har,som
vi pekat på i kapitel först på 1990-talet fullfunktionsstadium.nått Det ärsom nu

möjligtdet är för nypensionerade uppfylla 30-årsregeln i ATP och därmedattsom
bli berättigade till oavkortad ålderspension ha arbetat alla år sedan ATP:sutan atten
införande år 1960. speciellaDet har dock övergångsregler varit möjligt attgenom
uppbära oavkortad ATP-pension fr.o.m. 1980. gått i ålderspensionredan år De som
efter år 1980 i dag 80 %utgör det antalet ålderspensionärer.totala Det ärca av

%drygt 20 ålderspensionärerna ATP-pension,saknar den andelenav mensom
minskar snabbt och beräknas bli halverad decenniet.under det närmaste

Genom ATP-pensionen relaterad till inkomsten yrkesaktiv framti-är är deatt som
da kostnaderna för ATP-pensionerna beroende den samhällsekonomiska utveck-av
lingen. Men det är långsiktigt förändringsamband. En i inkomstutvecklingen tillett
följd högre eller lägre tillväxt i ekonomin får genomslag på genomsnittligadeav en
ATP-pensionerna först långt Det ibland haruttrycks ATP-systemetattsenare. som

långt minne. hängerDet med intjänade pensionsförmånervärdetett attsamman av
oberoendeär den samhällsekonomiska Tillväxten i sysselsättningutvecklingen.av

och löner påverkar de pensionsrättigheter tjänas under period,sammasom men
dessa rättigheter faller pensioner först långt Nivån nybeviljadeut som senare.
pensioner bestäms historiska inkomster pensioneroch utgående sedan värde-ärav
säkrade under pensionsperioden.



dagensBedömning pensionssystem114 av

decennierna iunder de närmastetillväxten pensionssummanmedförDet att av
pensio-finansierainkomster skallutvecklingen deoberoendeärstort sett av somav

pensionärer.yrkesaktiva ochinstabilitet fördelningen mellaniskaparDet ennerna.
förhållandevis stabilt, medanpensionsförmånerna ärde framtidaVärdet av-av

årensekonomiska tillväxten. Dedengiftsunderlaget beroendeär senastetreav
lågkon-framgick kapitel 3 hardenna instabilitet. Somutveckling illustrerar av

försämringarvissapensionsutbetalningarna,medfört de totalajunkturen trotsatt av
frånstigit kraftigtavgiftsunderlagetandelförmånsnivåema, uttryckt avsom -

% 1993.24,5 % 1990 till 30 årår
i förhållandet mellanvariationerkonjunkturellt betingadekortsiktiga ochSådana

problem.emellertid inte något störrepensionsutgifteroch utgöravgiftsunderlag
pensioner kan hanterasavgifter och utbetaldainflutnaTillfälliga underskott mellan

tröghettillkomst. En vissmotiven för dessocksåmed AP-fonden. Det ett avvar
för-konjunkturvariationema kantillpensionsutgiftemas följsamheti t.o.m. vara en

i densvängningarnaeftersom det innebärstabiliseringspolitisk synvinkel,del attur
ekonomin härigenom begränsas.efterfrågan itotala

pensionsförmånerna äristabilitet ställetpensionssystemets ärHotet attmot
framgårförändringar i tillväxttakten. Dettarelativt långsiktigaoberoende ävenav

varierandeRiksförsäkringsverket gjort medkänslighetskalkylerde antagan-somav
5.7 deframgår diagram växerframtida ekonomiska tillväxten. Somdenden avom

idecennierna med det närmastetvåATP-pensionerna under de närmastetotala
% år elleruppgår till 1ekonomiska tillväxtendenbelopp oavsett peromsamma

avgiftsunderlagoch därmed det% lång sikt kan lönesumman3 år. På så somper
innebär åri takt BNP. Detpensionerna växaskall finansiera attantas somsamma

%% årlig tillväxt50 med 3större2015 avgiftsunderlaget beräknas nästankan vara
pensionsutbetalningar och% mellanår.tillväxten till l Kvotenbegränsasän perom

%Med 1ekonomiska tillväxten.beroende denavgiftsunderlaget således starktär av
%beräkning 24 lönesummanenligt RFV:sATP-pensionernatillväxt motsvarar av

% för15,5 lönesumman% skulle räcka med2015, vid 3 tillväxtår medan det av
finansiera ATP-pensionerna.att
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Diagram 5.7 Utbetalning folkpension och ATP-pension till ålderspensionärer Vldav
olika tillväxtaltemativ

350

300

250

8

150

100
1995 201-5 2035

Diagram 5.8 Folkpension och ATP i form ålderspension andel lönesum-av som av
vid olika tillväxtaltemativman
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skillna-fram två decenniertidsperspektivet sträcks längre änförstDet är ut somom
ATP-pensio-genomsnittliga nivån påekonomisk tillväxt får genomslag på dender i

pensioner5.8 stabiliseras då också kvoten mellan ochframgår diagramSom avnen.
antagits.hur hög tillväxtfast olika nivåer beroendelönesumma, som

pensionärerfrån yrkesaktiva tillomfördelning inkomsterHur stor som pen-av
ekonomiskatill således i grad beroende denupphov högsionssystemet är avger

stabilitet i förmånerna ATP-också uttryckas dentillväxten. kanDet att somsom
yrkesaktivas in-förhållande till demedför påtaglig instabilitet isystemet ger en

komster.
folkpensionen ochfinns också vad gäller KBT.tillväxtkänslighetMotsvarande
varför relationen mellanuttrycks i fast penningvärde,Folkpensionsförmånema

samladeekonomiska tillväxten. Detavgiftsunderlag bestäms denutgifter och av
måndock i någonlångsiktiga finansiella tillväxtberoende uppvägspensionssystemets

pensionstillskott och KBT. Menminskarstigande ATP-pensioner behovetatt avav
framgicki genomslag först lång sikt. Somfår, eftersläpningen ATP,detta genom

pensionssystemet i högkapitel utgifterna för hela2.8 och 2.9 i 2 ärtabellernaav
på lång sikt.grad känsliga för tillväxten även

utgåendeintjänade pensionsrätter ochvärdesäkrasåledes i grunden sättetDet är att
Folkpensioni pensionssystemet.finansiella instabilitetpensioner skapar dennasom

i basbelopp i sinde uttrycksmed inflationenoch ATP räknas att somgenomupp
under tidenintjänade pensionsrätterkonsumentprisindex. gäller såvälföljer Dettur
innebärpension efter pensioneringen. Detutgåendeyrkesverksam attsomsom

följer inflationen, medan denväl intjänats enbartpensionsrätten sedan denvärdet av
någon betydelse.samhällsekonomiska utvecklingen inte har

oförmånlii sig för pensionärernaekonomi värdesäkringenväxande utgörI etten
köpkraft,pensionsförmånernasvisserligeninslag i pensionssystemet. Den garanterar

inkomstutvecklingen sjunker derasföljer realadessa inte med denattgenommen
ocksåstandardstegringen. kantill den allmänna Detrelativa värde i förhållande

avkastning ellerpensionsavgifter inte någon realinbetaldauttryckas att gessom
skulle fallet i fonderatuppräkning, vilket system.ettvara

15-årsregeln. Genomdetta till viss del meduppvägsInom ATP-systemet att
inkomsten15 åren i stället förunder de bästapensionen baseras på inkomsterna

uppräkningvissändåår förvärvsaktiv ATP-systemetunder varje avensom ger
yrkesliveteffekt på underpensionsavgifter. hög denna är beror närinbetalda Hur

yrkessperiod haftsinExempelvis får den under15 bästa åren inträffat.de ensom
uppräkning15-årsregeln real% årinkomstutveckling 2helt jämn enper genom

%1,5 år.avkastningavgifterpå inbetalda motsvarar perensom
inkomst-således pânybeviljade pensioner berorgenomsnittliga storlekenDen

pensioninkomst och ärlång eftersläpningen mellannivån tidigare år. Hurunder
tillväxtinträffar. Vid högyrkeslivet 15 bästa inkomstårenpå under deberor när en

föregår pensio-fall infalla under de år närmastekonomin torde de i de flestai som
pensioneringen bestämmer7-8 år föredå inkomstlägetneringen. Det är som

15 inkomstå-på de bästaemellertid empiriska analyserpensionsnivån. tyderNu att
55 år. Pensioneni åldrarna mellan 40 ochinfallerför stora grupper snarareren
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bestäms således för många inkomsten tillbaka i tiden.ännu längreav
Ju lägre inkomsttillväxten under 15 tiden framär de bästa åren och till pension,

desto högre andel utgör pensionen inkomst.det sista årets Antag attt.ex.av pen-
sionssystemet pension %60 genomsnittsinkomsten undermotsvararger en som av

15de bästa åren, för enkelhets skull åren före pensionering.närmastantassom vara
Om den reala inkomsten inte alls ökar period blir pensionen 60 %under denna även

sista årets inkomst. inkomsten %Om under 15 åren i stället Ökar med 3deav per
år %pensionen bara 48 inkomsten det sista året.motsvarar av

Även inkomsten för enskild de 15 sista åren yrkesaktivunderom en person som
inte växer i takt med den allmänna tillväxten, avspeglar dessa hur nivån påtal
nybeviljad pension förhåller sig till inkomsten för samtida yrkesarbetande. Deten
relativa värdet den pension fastställs vid pensioneringstillfället, jämförelseiav som
med de yrkesaktivas inkomster vid tillfälle, beroende den ekonomiskaärsamma av
tillväxten under 7-8-årsperiod dessförinnan. Ju lägre tillväxt desto högre bliren
ingångspensionema i förhållande till de yrkesarbetandes inkomster. Effekten blir än

påtaglig tillväxttakten inkomsttillväxtenOm helt skulle upphöra efteravtar.mer om
tillväxtperiod inkomsternaoch de reala därefter ligga helt stilla, skulle det likvälen
15 år, och i verkligheten innan nivånännu längre tid, på nybeviljade pensionerta

slutar stiga.
Pensionsutgifterna stiger inte plötsligt till väsentligt högre procenttal löne-ett av

Vad successivthänder är fylls på medatt systemetsumman. som personer som
tjänat in pensionsrättigheter den tiden då tillväxten högre. Varje årskullvar ny
kommer pensionssystemet.med större och större anspråk allaFörst när som
arbetat under den expansiva perioden hunnit pensioneras stabiliseras pensionsut-
gifternas högreandel lönesumman och då nivå.av en

effekt hade varit uttalad pensionenDenna grundats på inkomsterna undermer om
Ålängre period 15 år. andra sidan hade denän gått undvika pensionenatten om

på precis pensionering.baserats inkomstnivån före Ett sådant pensionssystem hade
emellertid förenat med mått godtyckevarit enskildesdenstortett settav ur syn-
vinkel. Syftet med inkomstbaserat pensionssystem pensionenär skall speglaett att
inkomst och levnadsstandard oftasista årets inkomstunder yrkeslivet. ärDet en
dålig mätare. Sambandet avgifter pensionsförmånermellan mellan inbetalda och
skulle också mycket svagt.vara

När pensionen väl fastställdär den värdesäkrad. innebär vid realär realt Det att en
tillväxt i ekonomin minskar förhållande till yrkesaktivasvärdet i depensionenav
inkomster. Pensionen för enskild således efter de yrkesaktivaspensionär släparen
inkomster. eftersläpningDenna pensionerna uttalad högre tillväxtenblirav mer

inkomsttillväxten %är. Om är 2 år mellan pensionen och dehar gapett.ex. per
%yrkesarbetandes genomsnittsinkomster 35 15 pensionär.vidgats efter årmed som
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Diagram 5.9 Pensionen inkomster vid olikaandel de yrkesverksammassom av
tillväxttakt

i

0A246810121416l8
Antal år efter pensionering

15 åren 15 sista åren föreMed de bästa deantagande ärattsamma som ovan
inkomster 22 12pension, 80-åring pension baserad påkommer ha åratten en som

%% till 30år tidigare. Vid 3 årlig tillväxt har då pensionen reducerats motsva-av
ekonomi tillväxt skulle denrande inkomst för samtida yrkesaktiv. I helt utanenen

60 % inkomst.däremot fortfarande dennamotsvara av
1950-taleti början ochsamband med det utredningsarbete gjordesI somsom av

följa tillväxten ilåta pensionema i ställetföregick ATP-beslutet övervägdes att
i taktmedfört pensionema skulle ha utvecklats medlönerna. hade bl.a.Detta att

bliviti finansiellt avseendelöntagarnas standard och köpet skulle systemet
utvecklingen.följsamt till den ekonomiska

framför standardsäk-emellertid valde värdesäkringDet fanns två skäl till att man
ingångspensio-förstaring intjänad pensionsrätt. det fanns strävan sättaFör attav en

vid pensioneringstillfället. Pensione-i till inkomstenrelativt högt förhållandenen
alltför kraftig inkomstminskning. Förringen skulle inte förenad med attvara en

ingångs-kompenserades den högapensionssystemet inte skulle bli alltför kostsamt
standardsäk-vid real tillväxt. Enpensionen med den sedan inte räknadesatt enupp
tvingat framfinansiella stod till buds,ring hade, för inom denatt ram somrymmas

råd med standardök-ingângspension för skulle kunna halägre attatt systemet ge
relativtpensionstiden. prioriterade således möjlighetenningar under Man att ge en
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hygglig pension till nyblivna pensionärer framför låta pensionärerna dei iatt ta
standardtillväxten under pensionsperioden. de preferenserDetta torde även spegla

de flesta pensionärer har. Pensionen blir högre vid pensions-relativt settsom yngre
år då konsumtionskapaciteten är högre, för krafterna visserli-näratt avtarsenare

realt oförändrad inte följa standardstegringenmed den allmänna igen vara men
samhället.

För det andra låg trygghetsmoment i pensionernas köpkraft såkrades. Enett att
löneindexering hade visserligen sannolik standardökning tiden förreal övergett en
pensionärerna, också risk för pensionernas köpkraft vissa år minskade.attmen en
Värdesäkringen kan försäkring realinkomsten reduceras förattmotses som en en

har svårt kompensera sig för detta.attgrupp som
kombinationDenna hög ingångspension och acceptabel nivå på avgiftsuttagetav en

kräver emellertid tillväxt i ekonomin. förhållandetI och med mellan värdetatten
på pensionsfönnânerna och de yrkesaktivas inkomster beroende tillväxtenär av
varierar det nödvändiga avgiftsuttaget till pensionssystemet med tillväxttakten. Ett
pensionssystem skall %pension på 60 inkomsten 15under de bästasom ge en av
åren kräver någon inkomsttillväxt avgift 30 % bortser frånomutan en man
demografiska variationer. tillväxten i stället %Om uppgår till 3 år reducerasper
det nödvändiga avgiftsuttaget med tredjedel till 20 %.en -

Skillnad i nödvändigt avgiftsuttag beroende tillväxttakt förstärks det fastaav
inkomsttaket i ATP-systemet. Vid hög tillväxt är det på sikt fler får inkom-en som

taket 7,5 basbelopp,över inte ligger till förgrund pensionsförmånerster som
väl ingår i avgiftsunderlaget, vid tillväxt.låg Vidän hög tillväxt sättermen en en

taket på framtida pensionsutbetalningarspärr från det vilketallmänna systemet,en
inte i alls utsträckning blir fallet vid låg tillväxt. Därmed förstärkssamma en
pensionssystemets tillväxtberoende. Det är dock först på lång sikt denna effekt blir
märkbar.

fasta inkomsttaket förmånsberäkningenDet i medför också instabilitet ochen
osäkerhet individens synvinkel. Hurden enskilde pension offentligahög detsett ur

kommer i förhållande till under de yrkesverksammainkomsternasystemet att ge
åren blir beroende den framtida inkomstutvecklingen. något förenklat,Antag, attav
pensionssystemet inkomstkompensation förhållande till vidslutlöneniger en
pensioneringen 60 % för inkomster 7,5 35-årigunder basbelopp. Entaket

med inkomst 5 %basbelopp jämn inkomsttillväxthar helt lperson en som en
år kommer vid pensioneringen vid 65 ha inkomst på 6,7 basbe-års ålder attper en

lopp och få pension på %,60 inkomsttillväxten idvs. 4 basbelopp. Om ställeten
%uppgår till 3 år når fårhan före pensioneringen ochöver taket långtper en

pension på 4,5 %basbelopp 60 7,5 basbelopp. Detta bara drygtmotsvararav
35 % slutinkomsten, i falldetta uppgår till 12,1 basbelopp. Kompensations-av som
graden i offentligadet blir således vid tillväxten.väsentligt lägre den högresystemet

iMen båda fallen har vederbörande andel inkomst i avgift tillsinsatt av samma av
pensionssystemet, eftersom denna hela inkomsten.tas ut

Det råder således osäkerhet hur mycket pensionsavgiften till det offentligaen om
är värd i framtida pension eftersom utfallet beroende påärsystemet termer av
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in-måste högre andeluppnå kompensationsgradtillväxten. För att avsamma en
blirblir den låg.till pensionsändamål tillväxten hög änkomsten sättas omomav
%blir 2-3 årframtida tillväxtenmed hög säkerhet kan säga denOm att perman

%20finansieras med motsvarandedet möjligt ha pensionssystemär ettatt casom
% sista 15kompensationsgrad på 60 debruttolönesumman och utlova avav en

råddeeller mindre de förutsättningar när ATP-årens bruttolön. Detta somvar mer
införaskompensationsgrad kundeinrättades år 1960. En ganska högsystemet

så skulleekonomiska tillväxten sägaeftersom kunde räkna med den attattman
utgiftema.betala del aven

1950-talet fåhälften detVid då utformades under andraden tid ATP varav --
ekonomiskasig denekonomiska med inflytande tänkte änannat attexperter som

%2-3 år ochbli åtminstone i storleksordningentillväxten på lång sikt skulle per -
långsammare tillväxt1970-talet period medsannolikt Under inleddes dock enmer.

tillväxt bl.a.för perioden med långsami och i Sverige. Utlösandebåde världen var
köpkraftsindragning från de icke-oljepro-innebar kraftigoljeprishöj ningarna som en

politikenekonomiskaSamtidigt anlades denducerande länderna. somen ny syn
långsiktigatidigare. tycks också ha funnitsinriktad på prisstabilitet Detblev änmer

utvecklingen och ekono-den tekniskastrukturella faktorer har samband medsom
tillväxtförut-från mitten 1970-talet medfördemiemas funktionsförmåga attavsom

sättningama försämrades.
förekommit sedanekonomisk tillväxtrelativt långvariga perioder med lågDe som

till den långsik-pensionssystemets dåliga följsamhet1970-talets mitt har uppenbarat
förfinansiell ansträngningekonomiska tillväxten. har medförttiga Det systemet,en

avgifts-på sikt det kravtillfálligtvis med AP-fonden. Menkan mötas resersom
%från 13 tillavgiftshöjningRiksförsäkringsverkethöjning. Sålunda bedömer att en

finan-långsiktiga% nödvändig för klara17 under 1990-talet är ATP-systemetsatt
sieringsbehov.

Utbetaldai fördelningssystem.offentliga pensionssystem grundenDagens är ett
på lönein-socialavgifternalöpande med lagstadgadepensioner skall finansieras de

löntagar-socialavgifternaförvärvsinkomster. På lång sikt bärskomster och andra av
i längre perspek-avgift vinstandelen,På sikt kan höjd reducerakort ettmenenna.

innebäravkastningskrav. Dettavinstnivån internationellt givnativ bestäms attav
pensionerna växerpensionerna finansieras nationalinkomstens löneandel. Omur

följaktligenhöjas ochavgiften förr ellersnabbare lönesumman, måsteän senare
lönehöjningar.förbegränsa utrymmet

ochpensionärer5.6 Fördelningen mellan

yrkesverksamma
tillväxt finnslåg ekonomiskpensionssystemet innebär vidInstabiliteten i att enen

stabiliseringspolitiskafördelningspolitiska ochrisk bådeskaparsystemetatt pro-
varjefördelningssystem ärrättviseprincip fullt utbyggtblem. rimlig iEn attett
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generation betalar till i förhållande till den kan förväntasvad få tillbakasystemet
efter pensioneringen.

Detta inte fallet under ATP-systemets uppbyggnad, då de första generationernavar
ATP-pensionärer blev kraftigt gynnade få betydligt i pension änatt utgenom mer
vad motsvarade de avgifter de betalat. Detta dock medveten effektsom som var en
och skall bakgrund det hos beslutsfattarna vid 1950-talets fannsmot slutattses av

strävan snabbt höja pensionäremas levnadsstandard.atten
Nu när ATP-systemet är i det närmaste fullt utbyggt finns inte längre behov av

några sådana generationsomfördelande inslag. Den finansiella instabiliteten i dagens
medför emellertid rättvisan mellan generationer riskerar intesystem kunnaatt att

upprätthållas. En ekonomisk tillväxt innebär generation får betalaattsvag en en
större andel sina inkomster yrkesaktiva till pensionssystemet än vadav som som

vad de kan förväntas få pensionärer.mot Det avgiftsuttag medutsvarar som som
dagens regler skulle bli nödvändigt vid tillväxt i avgiftsunderlaget skulle ien svag

försäkringsmässigt uppbyggt betydligtett högre pensionsförmåner än vadsystem ge
den betalande generationen kan räkna med.

En höjd pensionsavgift i anspråk del det löneutrymme tillväxtentar storen av som
skapar. Den höjning avgiftsintäkterna enligt RFV:s blir nödvändigav som prognos
för pensionsutbetalningarna under denatt närmaste tjugoârsperiodenmotsvara

vid %l årlig BNP-tillväxt 40 % denmotsvarar sammanlagda ökningen ica av
lönesumman lönernaom utgöra konstant andel BNP. Dennaantas en av summa
måste således omfördelas från löntagarna till pensionärskollektivet, vilket som
framgick kräver höjt avgiftsuttag. Skulle tillväxten heltett utebli ställer detovan
krav på de yrkesaktivas inkomster höjda avgifteratt reduceras imedgenom genom-

%snitt 10 för klara pensionema. Vid årlig tillväxt på 3 %att underen samma
period är det endast tiondel lönesummans tillväxt behöver avsättas tillen av som
pensioner. Eftersom detta mindreär än vad pensionema i utgångslägetmotsvarar
kan avgiftsuttaget då sänkas.

Vid tillväxt skapas dessutom påfrestningar lönebildningen eftersomen svag en
del löneutrymmet måste tillstor höjda avgifter. finnssociala Det riskav att

anpassningen formen ökad inflationstakt gröper konkurrenskraften.tar av en som ur
Empiriska studier visar höjning avgiftsuttaget på kort sikt leder tillatt en av en
kombination prishöjningar och reducerade löner och vinster, jämfört medav om
avgifterna varit oförändrade. Detta påverkar indirekti sin den reala ekonomintur

negativa effekter på hushållens konsumtionsefterfrågan och företagensgenom
investeringar. Avgiftshöjningar kan också intlationsförväntningarskapa driversom

Ävenpå framtidaden pris- och löneutvecklingen. lång siktpå reducerar höjden
avgift BNP och därmed den materiella välfärden. Därtill bidrar högre pensionsav-
gifter till höja den s.k. skattekilen, vilket förenati sin äratt med samhälls-tur en
ekonomisk kostnad i form minskad effektivitet i resursanvändningen.av en

Alternativet till höja avgifterna iär stället reducera förmånerna. minsk-Denatt att
ning pensionen i så fall skulle bli aktuell vid ekonomisk tillväxt kanav som en svag
omfatta både folkpension och ATP. gårDet dock knappast sänka det grund-att
läggande pensionsskyddet särskilt mycket, det resulterar i blirdetattutan att
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blir därför iDettill pensionärsgrupper.insatsermed selektivanödvändigt utsatta
inkomsttillväxt.vidmåsteATP-förmånemahuvudsak en svaganpassassom

kompensa-mycket ATP-systemetsuppskattning hurredovisas5.4I tabell aven
% år förpå 0 eller 1tillväxt framöversänkas vidtionsnivå skulle behöva attperen

%17drygtkostnadsraminomfinansierasskulle kunnaATP-pensionema aven
1995.för år Somberäknaskostnadsramdenavgiftsunderlaget, vilket är som

alternativet medredaktioner. Ikraftigafrågatabellen blir detframgår t.ex.omav
%.30med drygtreducerasATP-pensionema behövasikt% tillväxt skulle på1

fördelningssystem mediATPerforderlig reduktion5.4 Beräknad ettTabell av
avgiftsuttag.oförändrat

År KompensationsfaktormedATP reduceras
%faktor 60nuv.

Årlig real BNP-tillväxt

%%0 l%% l0

56 %53 %%% -6-112000
%4640 %%% -23-332010
%40%32% -33 %2025 -46

blir hög. En växan-tillväxtenslag uppkommerfördelningsproblemEtt annat omav
föröverstiger taketfå inkomsterförvärvsaktiva kommer dåde andel de att somav

kommeravgifter.belagda med Dennalikvälpensionsförmåner, är attgruppmen
grad. detmotsvarande Attförmåner iinteavgifter tillbetala ett system gersom

till viss deli fallberor dettavid hög tillväxthållaskantotala avgiftsuttaget ennere
avgiftstak.inteförmånstakfortsättapå taket ettettatt antas mensom

inkomstermed lägretillhöginkomsttagarefrånomfördelningDen somgrupper
uppfattaskunnaskulle någrainnebärtaketinkomster överavgiftsuttaget somav

dennaomfattningenimått godtyckeliggerdetönskvärd. Men attett om-av
avgiftsunderlagetNäri inkomsterna.tillväxttaktenberoendefördelning starktär av

främstmotivettaketöveromfatta inkomster atttill även1982 breddadesår att var
i fördelnings-inslagoch sågs inteadministrativ förenkling ettåstadkomma somen

politiken.
baseras påpensionerutgåendeprincipenbyggerpensionssystemNuvarande att

pensionssummantill huravgiften tillmedanhistoriska inkomster, systemet anpassas
liggerförmånernasåledesavgiftsunderlaget. Det ärförhållande tillutvecklas i som

-
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fast medan avgiften Om däremot uppräkningen pensionsförmånerna ianpassas. av
stället skulle kopplas till den reala tillväxten kan den principen gällamotsatta -avgiften ligger fast medan förmånerna till den samhällsekonomiskaanpassas ut-
vecklingen.

Detta skulle bättre förutsättningar för inte bara finansiell ävenge utanen en
politisk stabilitet i Dagenssystemet. förutsätter, med den tillväxtsystem haft
under de decennierna, det medsenaste jämna mellanrum fattasatt beslut avgifts-om
höjningar eller reducerade förmåner. förändraAtt pensionsförmånernas värde
uppfattas ingrepp eftersom denstora enskilde har svårtsom sig tillatt anpassa
sådana förändringar. De beslut i den riktningen tagits, inte räknat.ex. attsom upp
basbeloppet med KPI-förändringen i samband med skattereformen och kronans
depreciering har väckt kraftigt motstånd. l avgiftsbaseratett skulle intesystem
krävas några beslut avgiftsförändringar och anpassningen förmânerna skulleom av
ske med automatik.

5.7 Skattekilar och effekter på
arbetsutbudet

Det allmänna pensionssystemet utgör betydande del den offentliga sektornsen av
åtagande. Utgifterna för pensioner inkl. delpension och KBT, beräknas hasom
uppgått till 185 miljarder kr under år 1993, för drygt femtedel de totalasvarar en av
offentliga utgifterna exkl. räntebetalningar. Något än hälften de offentligamer av
transfereringarna till hushållen utgörs ålders- eller förtidspensioner. Främst tillav
följd ATP-systemets mognad och snabbt växande antal förtidspensioneradeav ett
har pensionsutgifterna under de decennierna Ökatsenaste snabbare än de offentliga
utgifterna generellt.

Mätt andel deBNP har offentliga utgifterna för pensionsändamålsom ökatav med
procentenheter och därmed försex nära tredjedel uppgången i densvarar en av

offentliga utgiftskvoten från %42 till %60 ägt under de två senastesom rum
decennierna. Det bör dock påpekas utgiftskvoten den normaltatt ärsom anges en
bruttosiffra. Genom i vått land flertaletatt transfereringar är beskattade kommer en
del utgifterna omedelbart tillbaka till ochav kommun.stat

Den offentliga sektorns konsumtion och transfereringar innebär iatt resurser
ekonomin omfördelas mellan individer och mellan olika användningsområden.
Denna omfördelning påverkar i sig den samhällsekonomiska utvecklingen och
välfärden. offentligaDen sektorns verksamhet är förenad med både samhällsekono-
miska kostnader och intäkter.

Kostnaderna är främst knutna till skattefinansieringen. De offentliga utgifterna
finansieras till 85-90 % med skatter eller sociala avgifter i utsträckningstorsom
har karaktären skatt. Resterande del utgörs bl.a. avkastningen på AP-fonden,av av

i sin i grunden ärtur uppbyggd med skattemedel.som För närvarande är dock en
del de offentliga utgifternastor lånefinansierade, vilketav upphov till framtidager
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skatter.medfinansierasmåsteräntebetalningar som
deförutsätterresursanvändning atteffektivmeningsamhällsekonomiskEn i

kostnadenrespektiveoch tjänsterför olikapreferenserindividernasenskilda varor
oftaSkattefinansiering kanlöner.priser ochavspeglas idessaproducera varaför att

denskatter störföljdkostnad tillsamhällsekonomisk attförenad med aven
ekonomin användsimedförvilketprisbildningen, attmarknadsmässiga resurserna

direkt påändamålolikafördelats mellandeäneffektivt sättmindrepå ett om
marknaden.

effektivitets-samhällsekonomiskaleda tillkanskattereffekterDet är tre somav
marknadsmässiga priser,frånskillnadtillskatter,första kandetFörförluster.

synligablirinteskattfinansieras mednyttigheterför dekostnadenmedföra att som
därför inte vägas attResursförbrukningen kan mot nyttanenskilde.den avför

skatter äveninnebärandradet attändamål. Förtill andraanvända resurserna
användning därtillvilket kanpâverkas,och lönerrelativa priser styra enresurserna

åmellanskillnadskattertredje skaparproduktiva. detFörinte är enade enmest
beslutekonomisktindividenenskildeför denutfallet ettekonomiskasidan det av

skattEnbeslutet.konsekvensernasamhällsekonomiskadesidanoch ä andra av
arbetstimme,tjänst,eller extraför köparen t.ex.kostnadeninnebär enatt varaav en

skattekilen.s.k.denärdettafår. Det ärsäljarenden inkomstsig frånskiljer som
hade varitskattoch tjänsterbli byten utankandettaEffekten att somvaroravav

detarbetsmarknaden kanPåblirinteoch köparebåde säljareförförmånliga av.
kanarbetetimmesytterligareproduktionvärdet deninnebära ger,enatt somav

döljerskattenfritid,timmesytterligarevärderingöverstiga löntagarnas menenav
i skattesystemetskattekilenhögrebeskattningen är störrekostnad fördetta. Denna

är.
deochanvändningtillkommer attintedärför bådemedförSkatter att resurser

finansierar.vad defrånsig, dvs. bortsettiSkatterineffektivt sätt.påanvänds ett
i skattdraskronaekonomin. Eniinkomstensamladedärmed denreducerar som

omfördelningellerverksamhetdeninnebärvilketsamhälletkostnad för atthar en
krona.äntillvärderasmåstefinansierarkronan mer ensom

tilluppgåi årberäknasmätas,brukartraditionelltdesamlade skatterna,De som
synvinkelsamhällsekonomisk% De50 BNP.motsvarande knappt uravsummaen

omfatt-tillknutnahandi förstaemellertid inteskatter äreffekternanegativa av
bestämsbeslutekonomiskapåverkarskatternaHurskatteintäkterna. avningen

indirektadeStorlekenbeslutet.följdenblirförändring i skatteuttagden avsom
avhängigahandförstadärför iärskattesystemeteffekternasamhällsekonomiska av

genomsnittliga skatteuttaget.detänimarginaleffekterna systemet snarare
förändringvissiskattebelastningförändringpå denmåttSkattekilen ensomär ett

enskildadenivånbestämsdenna ärtill. högupphov Hurinkomsten avgerav
Detskattekvoten.nivåolikaförenade medsin kanvilka iskattesatserna, tur vara

oföränd-förinomskattereform ett1991-1992 års attmedsyftetfrämsta ramenvar
ochskattebasernabreddamarginaleffekternaminska attskattetryck genomrat

skattesatserna.reducera
inkomst-marginaleffektensamladedefinierad denskattekilenpåStorleken avsom
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skatt, sociala avgifter, mervärdeskatt för arbetsinkomster sänktesm.m. genom
skattereformen från drygt 70 % till 60 %. Det innebär arbetstim-attca t.ex.om en

för arbetsgivaren kostar 250 kr får denme enskilde arbetstagaren bara 100 kr.ut
Det samhällsekonomiska värdet arbetstimmen -tillskottet till produktionen ärav -minst 2,5 gånger större förän den enskilde löntagaren.

Men även på utgiftssidan har den offentliga sektorn liknande indirekta ekonomiska
kostnader. De olika transfereringssystemen, inkl. pensionssystemet, innehåller ofta
marginaleffekter arbetsinkomster minskaratt förmåner. Dessagenom har samma
betydelse för vilka ekonomiska drivkrafter enskilda individer möter i olika situatio-

och därmed deras beslutsfattande, skattesystemetsner, marginaleffekter. Oftasom
kan det föreligga val mellan marginaleffekterett i skattesystemet och utgiftssidan.
lnkomstprövade bidrag lägre totala utgifter och för lägre skattesatser,ger utrymme

innebär ofta i gengäld högre marginaleffekter i bidragssystemen.men Den samhälls-
ekonomiska kostnaden är beroende den totala marginaleffekten både skatterav av
och bidrag. Nu kan dock olika i sitt ekonomiska beslutsfattande olikagrupper vara
känsliga för marginaleffekter i skatte- respektive bidragssystemen varför de ekono-
miska konsekvenserna kan skilja sig åt.

Mot kostnaderna främst för finansieringen den offentliga sektorns åtagandenav
skall vägas intäkter dessa i form positiva effekter på den samhällsekonomiskaav av
utvecklingen. Investeringar i infrastruktur, utbildning kan samhällseko-m.m. ge en
nomisk avkastning överstiger vad den enskilde Utan skattefinansieradesom ser.
subventioner dessa investeringar skulle de få för liten omfattning.av En offentligt
finansierad vård och kan, förutom humanitära och fördelningspolitiskaomsorg
fördelar, bidra till högre arbetsutbudett underlätta deltagandeatt i arbetsli-genom

Det innebärvet. krona i offentliga utgifteratt sådana indirekta effekteren genom
mätt i samhällsekonomiska blir värd äntermer krona.mer en

Men större delen det offentliga åtagandet är inte motiverat effektivitetsskäl,av av
fördelningspolitiskautan överväganden. Den offentligaav sektorn åstadkommer en

betydande omfördelning mellan olika i samhället. Dennaav resurser grupper
omfördelning skall i övergripandeett välfärdsperspektiv tillmätas värde kanett som
kompensera den effektivitetsförlust finansieringen kan innebära.som

Det allmänna pensionssystemet har fyra olika finansieringskällor. Under år 1993
finansierades %21 utbetalda pensioner exkl. KBT med allmänna skattemedelav
över statsbudgeten. Intäkter från folkpensionsavgiften på 5,66 %, räknat som
påläggsprocent på lönesumman exkl. sociala avgifter, svarade för %.20 ATP-
avgiften på %13 lönesumman finansierade %47 pensionerna.av Resterandeav
del 13 % finansierades med avkastningen AP-fonden.- -

Även således fyra femtedelar pensionsutgifterna finansieradesom med avgifterav
och fondavkastning är knutna till pensionssystemet och därför i bokförings-som en
mässig mening inte kallas skatter, är det allmänna pensionssystemet ekono-sett ur
misk synvinkel i huvudsak skattefinansierat.

Allmänt kan skatt definierassett obligatorisk avgift eller inbetalningen som en
inte är knuten till individuella förmånersom avgiftens storlek. Pâmotsvararsom

kollektiv nivå finns det naturligtvis samband mellan inkomstskatterett ocht.ex.
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skatttilldendetvård Menutbildning, gärförsvar,i formförmåner etc. ensomav
sigtänkafall kanenskiltkoppling. attindividuell Idet saknas ett manär att en

vederböran-vadprecisomfattningvård i motsvararnågon konsumerar t.ex. somen
enskildes skattsamband denfinns ingetdetlandstinget. Mentilli skattbetalatde -

skatt,landstingsskattenDärför ärförbrukning.eller henneshansoberoendeär enav
skatt.betraktasskallpatientavgiften intemedan t.ex. som

karaktärdessintereducerarförmåntillkoppladformelltavgift är avAtt enen
deltillärvälfardssystemenoffentliga storfinansierar deavgifterDeskatt. som

i depensionsavgift harbetalarfinansierar. Deförmåner deolikatill deknutna som
nivå,kollektivbarakoppling gällerdennapension. Mentillockså rättflesta fall

skatt.individenblir förAvgiftenindividen.enskildeför deninte en
å andrainnebärskatteuppbördenmedsamordnadobligatorisk ochavgift årAtt en

individuelldirektfinnsdetskatt. Omutgöraden behöveri sigsidan inte enatt en
beroende hurtilldelningförmån äravgiften finansierarså avkoppling, varsatt en

förutsträckningvissgäller iskatt. Dettaden intebetalats inmycket är ensom
Äveninkomstrelaterade.del ärtilltransfereringardärsocialförsäkringen omstor

försäkringspremieavgiftenobligatorisk utgörförsäkringtill äranslutningen enen
grunder.försäkringsmässigaberäknadeförmånerna ärskattoch inte omen

förmånen,förväntadeden t.ex.värdetbl.a.innebärFörsäkringsmässigheten att av
in.betalatsavgifterdedå direktpensionen, motsvarar som

obligato-Även förmån kanavgift ochmellansambanddirektfinnsdet enettom
vad denöverstigernivåpåliggerförmånenbli skattavgiftrisk somenomen

någotkonsumtionföredra högrekaneller honvälja. Hansjälv skulleenskilde av
omfördelningbetraktaskanpensionssystemförsäkringsskydd. Ettän som enannat

tvingasinnebärobligatoriskt attlivscykeln. Ett systemöverinkomster manav
dennariktning. Omvissoch iomfattningi vissinkomster om-omfördela enen

dåNågra kanskatt.avgiftenpremienbliromfattandealltförfördelning blir en
värderardedärförårvidinkomsten attdelbehålla störreföredra ungaatt aven

Då skulle detpensionsskyddet.offentligadetänhögreellerandra tjänster varor
idiskuterasSomförsäkringssystem.renodlatiskatteelement ävenfinnas ettett

pensionerskattefinansieringföreffektivitetsargumentdockfinns detavsnitt 6.3 av
förinformationtillräcklig attinte harenskildemed denhänger attsammansom

pension.behovetbedöma av
deldengällervaduppenbartskattefinansierad. Det ärhelt somFolkpensionen är

medsambandsaknarheltmed skatterdärmedochbudgetmedelmedfinansieras som
tillutgårFolkpensionskatt.folkpensionsavgiften ärMen ävenpensionssystemet. en

iinbetalatsjälvadeellerarbetsgivarenmyckethurpensionäreralla oavsett som
vadfolkpension änmeri motsvarasfåkommerfolkpensionsavgift. Några utatt som

det väsent-Menmindre.fårandrafolkpensionavgifter,inbetalningar utderas avav
inkomstökning,Enmarginalen.påemellertid effekternaskattesammanhang äriliga

folkpension. Tvärtomtill högreintefolkpensionsavgifter, lederökadedärmedoch
tillrelateradnegativtpensionstillskottetinkomstprövadedetfolkpensionenär genom

betraktafolkpensionsavgiftenDärför helaär attförvårvsinkomster. entidigare som
skatt.



Bedömning dagens pensionssystem 127av

Vad gäller ATP-avgiften är det komplicerat. ATP-förmånema beroendeärmer
förvärvsinkomsten. Därmed finns individuellav koppling mellan hur mycketen som

betalats i ATP-avgift och storleken på ATP-pensionen. Problemet är sambandetatt
Ävenmellan avgift och förmån är ATP-avgiften måstesvagt. därför till delstor

betraktas skatt.som
För det första ATP-avgift äventas årliga inkomsterut understiger ettsom

basbelopp, dessa intetrots någraatt ATP-poäng. ATP-avgift på inkomster underger
basbelopp såledesett är skatt. På marginalen är det dock i första hand de harsom

så låga årliga förvärvsinkomster berörs. Det kan gälla ungdomart.exsom som
feriearbetar och arbetsgivaren ATP-avgift såledesutan teoretisktsom hade kunnat
betala mer.

Vidare låga inkomster ingen reell ATP-pension, eftersomger pensionstillskottet
avräknas fullt ATP-pensionen.ut Förmot ensamstående pensionär innebär deten

tidigare förvärvsinkomsteratt till 1,92 basbelopp vilket 67 800 krupp motsvarar
år 1994 saknar betydelse för storleken på folkpension och ATP Försammantaget.
den förvärvsarbetar färre än 30 âr kan dock ytterligaresom år med låga inkomster
ha betydelse.

En del ATP-avgiften används till betala förtids-och efterlevandepensionerav att
och är således riskförsäkring. Till den delen är ATP-avgiftens skatteinnehållen ren
varierande beroende på hur risken är avlida istor förtid eller bli förtidspensione-att
rad.

Förutsatt pensionsgrundande inkomsteratt över basbelopp tjänats inett under 30
år, är det vid beräkning ATP-pensionen bara inkomsterna under 15 år för-av av
värvslivet har betydelse. Om räknar med drygt 40 årsom normalman som en
yrkesperiod är det således bara under drygt tredjedel denna tid inkomsten av som
och inbetalda ATP-avgifter påverkar pensionsförmånen.

Utbytet inkomstökning under 15de bästa åren är iav en gengäld mycket hög. En
höjer sin genomsnittliga inkomst med basbeloppman som betalarett under dessa

år ATP-avgift på inkomstökningen uppgår tillen sammanlagt 15O,13 basbe-som
lopp 1,95 basbelopp. Förutsatt inkomsten inte överstiger 7,5 basbeloppatt leder
inkomstökningen till den årliga ATP-pensionenatt höjs med 0,6 basbelopp, vilket
under hela den förväntade perioden pensionär 16 år höjningsom ger en av- -
pensionsinkomsten med drygt 9 basbelopp, dvs. fyra och halv gånger än vadmer

betalats i avgifter. Man skulle därför kunnasom det inkomst- ochattse som en
avgiftsökning under de 15 bästa åren i förmåner än vad betalas iger mer som
avgift, dvs. subvention i stället för skatt.en

Nu kan dock invända den enskilde förhandiatt inte kanman vilka inkomstårveta
blir de 15 bästa. Det finns alltidsom viss osäkerhet den framtida inkomst-en om

Ävenutvecklingen. det i efterhand visar sig årets inkomst inte fårom någonatt
betydelse för ATP-pensionen, kan den enskilde ha den skulle ha det.agerat som om
Under året har ATP-avgiften då inte uppfattats skatt och inte heller haft desom en

ekonomisk synvinkel negativa effekternaur på arbetsutbudet. Men dett.ex. om-
vända gäller naturligtvis också inkomstår den enskilde inte räknat med skullesom-
påverka pensionsnivån visar sig göra det, därför möjligheterna tjäna högatt att
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planerat.begränsade änsigvisarpensionsrätt mervarasenare
på7,5 basbeloppöverinkomstdelarinkomstenhela attpå trotsATP-avgift uttas
7,5överförvärvsinkomsterhardeni FörATP.pensionsrättinteårsbasis somger
intearbetstidökadgrundpåinkomstökningdärför t.ex. avbasbelopp wenger -
Föravgiften.inbetaldadenökarDäremotATP-förmånerna.iallsökningnågon

därförärkvinnorna%2,5och% männen15inkomsttagare avdessa av -ca- margina-påskattbetraktahålletochheltförmånstaket att enATP-avgiften över som
avgiftsinbetalningarökadei13 kronorinnebär100 kronorinkomstökningEnlen.

så högaharinkomsttagarnaandelarnaangivnaDe somförmåner.inga avmen
andelår. Dengivetunderförvärvsarbetande ettallagenomsnittetinkomster avavser
överinkomsterförvärvslivet harhelaräknat överinkomstår15 bästasinaundersom

ekonominitillväxtMedhögre.väsentligtrimligenbör en7,5 basbelopp vara
kan,30-åringardagensöka. Avtaketöverinkomster attmedandelenocksåkommer

räknakvinnornationdelochtredjedel männentillväxt, av% årlig2 envid avca en
ATP-avgifteniSkattedelentaket.överinkomsterår ha15 bästasinaundermed att

tiden.växa översåledeskommer att
ATP-avgiftendelexakt hurberäkning somstorvedertagen avfinns ingenDet av

särskilda löne-s.k.fastställdaskattelagstiftningeniskatt. Denutgöraskall anses
inkomster,förmånsgrundande t.ex.ickebelastaravgiftsocialärskatten somen

löneskatt motsvarasärskilda attpensionär. Denna avserförarbetsinkomster en
helainbegriperdenberäknad så attDen äravgifterna.socialai deskattedelen
vidanvänds ävenschablonenATP-avgiften. Denhalvaochfolkpensionsavgiften

storlek.skattekilensberäkning av
34,tillATP-avgifteniskattedelenuppskattatharPerssonMatsNationalekonomen

procentenheter att10% skulle närmare varapå 13avgiftentotaladendvs. av
antagandeschablonmässigt attpåbyggeruppskattningen ettskatt. Denbetrakta som

ochATP-pensionen attförbetydelseinkomstår har45totalt15underinkomsten av
tordeDettaket.överinkomsterär hardessaunder% inkomsttagarna25 avca

med högaandelenochförvärsvårantaletbådeöverskattningvissdock avvara en
inkomster.

subventioninnehålleråren15 bästaunder deavgiften enkomplicerasBilden attav
delvis kom-vilketpremie,del utgörvisstillförtidspensiontillavgiften enoch att
genomsnitt-beräkningarvidriktning talar att avskattedelen. l motsatt manpenserar
vederböran-medmarginaleftektindividersolikaviktabrukarmarginaleffekterliga

ocharbetsinsatsvärdetsamhällsekonomiskadetär av enTankentimlön. attdes
förstörreärarbetstimmeuteblivenkostnadensamhällsekonomiskadendärför av en

vikt,störretakeffektenberörsfår deså falltimlön. Imed hög avsompersonen
ATP-avgiften.iskattedelengenomsnittligadenvilket höjer

8yrkesarbetande ärgenomsnittför pro-cauppskattning är ettatt avEn grov
dåandel börSammaskatt.betrakta%13ATP-avgiftens attcentenheter somav

ATP-avgifter.meduppbyggdärfondeneftersomavkastning,AP-fondensförgälla
med skatter.femtedelartill fyradärmedpcnsionssysrenzetfinansierasallmännaDet

uppskattas% kan60marginaleffektensamladetill denbidragPensionssystemets
procentenheter.5-6till
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Till den del ATP-avgiften inte år betrakta skatt är denatt jämställa medattsom
försäkringspremie. Om det finns direkten samband mellanett avgift och förmån,

så den enskilde individenatt pensionär får tillbaka belopp heltettsom motsva-som
vad betalats in under yrkesperioden, kan likställasdenrar som med löneinkomst.en

Om avgiften till försäkringsmässigtett ålderpensionssystem skulle uppgå till %18
blir inkomstökning före skatt 000l kr värd 180l kr, därfören den enskildeatt
då gottskrivs pensionsförmåner 180 kr, så småningom betalas i pension.utsom
Bara den enskilde inte själv vill föra över så mycket till sittom pensionsskydd, som

ålderspension i storleksordningenger motsvarar 60 %en inkomsten undersom av
de aktiva åren, hade föredragit högreutan lön vid löneutbetalningen utgören nu,
avgiften skatt.en

De samhällsekonomisk synvinkel negativa konsekvensernaur höga marginal-av
effekter i skattesystemet har främst knutits till dessa effekters påverkan på arbetsut-
budet. Det är då inte enbart effekter på arbetsutbudet i traditionell mening valet-mellan heltid- och deltidsarbete, benägenhet arbeta övertidatt effekteretc. utan-i vidare mening, innefattande även kompetensutveckling, utbildning m.m., som
höjer produktivitet och framtida inkomster.

En omvandling pensionsavgiften från skatt till försäkringspremie skulle inteav
påverka den disponibla inkomsten. Samma avgift skall betalas; det iår stället
kopplingen till förmånema ändras. Teoretiskt skall så sätt reduceradsom en
skattekil, inte påverkar inkomsten, ha entydigt positiva effektersom arbetsut-
budet. I samband med skattereformen gjordes flera försök empiriskt uppskattaatt
vilken betydelse reduktion marginaleffekterna i skattesystemet skulleen ha påav
arbetsutbudet. Några dessa studier tydde på lägre skattekilatt på lång siktav en
skulle kunna få betydande positiva effekter på arbetsutbudet. Andra studier in-
dikerade effekterna inte är såatt Det är därför svårtstora. dra några entydigaatt
slutsatser.

Inom pensionssystemet kompenseras dessutom de negativa effekterna på arbetsut-
budet till följd dess bidrag till skattekilen andra inslag. Genom 15-av och 30-av att
årsreglerna är relativt förmånliga för dem arbetar kort tid stimulerarsom en pen-
sionssystemet deltagande i arbetslivet.ett Det hög utdelning arbetaattenger
åtminstone deltid för uppfylla SO-årsregeln,att vilket skulle kunna ha till effekt

främst kvinnor medatt barn väljer deltidsarbeta framför heltatt avstå frånatt
förvärvsarbete.

Den höga avkastningen på inkomster under de 15 årenbästa stimulerar till ökat
arbetsutbud under de åren. Speciellt slutet den yrkesverksamma periodenmot av
och för för vilka den aktuella årsinkomsten med säkerhetpersoner kommerstor att
räknas bland de 15 bästa åren, borde ATP-systemet ha stimulerande effekt påen
arbetsutbudet. ATP-reglerna kan således i viss effektenmån ha arbetsutbudetatt
omfördelas över livscykeln än enbart minska det totalaatt arbetsutbudet.

Pensionssystemet påverkar arbetsutbudet också pensionsåldern.att styragenom
Den normala pensionsåldern är beslutad kollektiv nivå, den individuellatrots att
arbetsförmågan och arbetsviljan kan mycket skiftande. Det finns i dag möjlig-vara
heter skjuta pensionen och iatt gengäld få högre årlig pension betalasupp en som
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års ålder64efterintjänadeInkomsterperiod.kortarestatistiskt settunderut en
vidarbetautbytetekonomiskadet attvarförpensionsgrundande,dock inte avär

förstärksDettablir såpensionsåldern inteformella stort.den avåldrar änhögre
riskerarpensionmed högpensionärer attinkomstskatteskalanimarginaleffekterna -
drabbasinkomstmed lägrePensionärerskatteskalan.ibrytpunkten avhamna över

grundavdraget.särskildaoch detmarginaleffekter i KBT
yrkesaktiva.förinkomstmotsvarandebeskattade änlägrePensionsinkomster är

avstår fråninkomstÄven pensionering. Dentidigstimuleratillbidrar mandetta att
ställetidenhårdare änbeskattas taspensionenfinansierayrkesaktiv för omattsom

kompletterandeochoffentligaför detbåde systemetgällerpension. Dettaut som
Ålderpensionssystemet främstsåledes,harpensioner.avtalsregleradeellerprivata

arbetsutbudet.effekternegativafinansieringen,iskattekilenhögadengenom
förtidspensioneringen.dockarbetsutbudet harpåeffektenkraftigastekanskeDen

faktiskagenomsnittligadentillhar lettförtidspensionärer attantaletväxandeDet
År pålegatden haberäknas199265 år.väsentligt lägre äni dagpensionsåldern är

bådeliggerutvecklingdenna60,7 år. Bakom1985 utgjordeården59,0 år medan
ävenpensionsrätt,prövningenpraxis iochreglerkompensationsnivå och menav

arbets-sig kvarhållaproduktivitetlågmed attförsvårigheterväxande personer
marknaden.

hararbetskraft,utbudet utaninte barapåverkararbetsinkomsterSkattekilen av
ersättningendärsektorn,svartainformellapå denomfattningenförbetydelseäven

Utformningenbetalas.arbetsgivarvgifteringaochbeskattningundanhållsför arbete
finans-pensionernasbidrarförstadetFörtvå effekter.har härpensionssystemetav

andra ökardetFörlönsamt.arbetesvartskattekil, gördenhöjaiering till att som
delarbarabaseraspensionsförmånernaarbetesvart attlönsamheten genomav

grundtillliggerinkomstersådanabaraäryrkeslivet. Detunderinkomsterna somav
undanhållagår deti dagens attMenpensionsrätt. systembeskattningför gersom

pensionsförmå-förfå konsekvenserbehöverdetbeskattningfrån attinkomster utan
därpensionssystemtillfälle. lvidtjänas ettkandessa annateftersom ettnerna,

pensionframtidaförlust attmedförenatdetbetydelse ärharinkomsteralla aven
beskattningen.vidalla inkomsterredovisainte

detenderatransfereringar är attellerkonsumtionskattefinansieraförMotiven att
omfördelan-hardetellereffektivitetsamhällsekonomisk attökadtillbidra enkan en

pensionssystem.obligatorisktföreffektivitetsskälvissafinns etteffekt. Detde rena
framgåttharSommed skatter.finansieratförintedet ett systemMen argumentger

relativtpensionssystemetsamladedetkapitel haravsnitt i detta svagatidigareav
tenderarhöginkomsttagareregressivt, dvs.ärATP-systemeteffekter.omfördelande

in ibetalatavgift detill denförhållandeiförmånerfå högreattatt genomgynnas
folkpensionssystemetgengäld harlinkomster.med lägrejämförelse med grupper

genomsnittsindivid gäller attriktning. Förigårfördelningseffekter motsatt ensom
skulle detSåinkomsten.tillproportionstår ipensionsförmåneravgifter ochbåde

avgifter.skattemässigauppbyggtförsäkringsmässigt utansystem,heltiäven ettvara
pågällapensionochinkomstmellansambandetskulledåskillnaden årMen att

i dagenssamband däremotdetta svagtindividen ärenskildedenindividnivå. För
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Dess omfördelande effektersystem. osystematiska.är fördelningspolitisktUr
synvinkel är det därmed ineffektivt och intedet är motiveratett med såsystem en
hög andel skattefmansiering.

5.8 Pensionssystemet och sparandet
Pensionssystemets utformning har potentiellt betydelse för sparandet i ekono-stor
min. Utan offentligt organiserat pensionsssystem skulle pensionenett för de flesta

det viktigaste sparmotivet. Det är relativt andel inkomstenvara storen av som
under den yrkesaktiva perioden måste försättas uppnå tillfredsställandeattav en
levnadsstandard på ålderdomen. För under tiden ålderspensionär föratt som
närvarande i genomsnitt 16 år kunna uppbära pension vid pensioneringenen som

60 % genomsnittsinkomsten förmotsvarar heltidsarbetande yrkesaktiv enca av en
pension drygt 9 000 kr månad, krävs realräntan 1,5 %antasper om vara- -

hopsparat kapital på drygt 1,3 miljoner kr.ett För bygga detta kapital underatt upp
40-årig yrkesperiod måste pensionssparandet varje år %uppgå till 21 inkom-en av

Det har då antagits kapitaluppbyggnden skersten. i form renodlatatt ettav sparan-
de. detOm i stället sker i form försäkringssparande med riskutjämningettav en-
mellan individer räcker avgift %.på 18-19en-

Genom det offentliga pensionssystemet uppbyggtatt år fördelningssystemettsom
där pensionerna finansieras löpande med avgiftsintåkter, behövs ingen sådan in-
dividuell fonduppbyggnad. Dagens aktiva får i stället förlita sig på nästaatt genera-
tion uppfyller det sociala kontrakt pensionssystemet offentligautgör. Detsom

också pension nivå innebärsystemet motiven till kom-att attger en som spara
pletterande pension är relativt begränsade.

Trots detta har pensionssystemet för betydande del sparandet i densvarat en av
svenska ekonomin. Under ATP-systemets uppbyggnadsskede 1960- och 1970-
talen avgiftsuttaget högre än vad krävdes för inkomsterattvar motsva-som ge som
rade utbetalningarna ATP-pensioner. fonderadesDetta överskott i AP-fonden.av
Tillsammans med den successivt växande på fondenavkastningen stod ATP-syste-

därmed för betydande sparande. början på 1970-talet uppgickmet l AP-fondsspa-ett
randet, dvs. AP-fondens årliga tillväxt till följd avgiftsöverskott ochräntorsamtav
utdelningar fondens tillgångar, till 4-5 %motsvarande jäm-BNP. Det skallav
föras med den totala nettosparkvoten vid tiden uppgick till %.den 13-14att

Därefter har AP-fondens sparande minskat omfattningi och motsvarade under de
första åren 1990-talet 2-3 % BNP. eftersom samtidigtMen det totalaav sparan-
det i ekonomin också minskat är AP-fondssparandets relativa betydelse lika istor

Ävendag för två decennier sedan. inom för avtalspensioner och privatasom ramen
pensionsförsäkringar har det successivt skett betydande fonduppbyggnad ochen
sparandet i dessa uppgick slutet 1980-talet %till 3 BNP.system mot av av

l den allmänna debatten har sparandet framhållits viktigt motiv förettsom en
pensionsreform. Många har ökat samhälleligt sparande förutsättningsett ett som en
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pensions-bl.a.förkrävstillväxtekonomiska attskall få denSverigeför att som
intei sinkansparandeökning, turhållbart. Dennaskall man,menarsystemet vara

pensionssystemet.reformeringståndtillkomma utan aven
med syfteÄven sparandelångsiktigthögrebehovetdirektivvårai ettatt avanges
pensions-reformeringenförutgångspunktskallstimulera tillväxten avatt envara

dock skettharskrevs,direktivensedan storaåren, ävenUnder de senastesystemet.
fall deiförändratekonominsvenska vatti densparandebildenomkastningar i som

bedömningenförbetydelseharsparandet.för Dettaförutsättningarnakortsiktiga av
sparandesynvinkel.hakanpensionssystemetreformeringrollvilken uraven

tillanvändsinteinkomsternasamladedel dedensparande ärnationsEn somav
maskiner,iinvesteringartill antingenkonsumtion sättsprivatoffentlig eller utan av

finansielltutlandettillnettoutlåningtillsparande ellerrealtbyggnader m.m.
bytesbalansensmeddefinitionsmässigt likasparandetfinansiella ärsparande. Det

innebärsparandefinansielltnegativti bytesbalansenunderskottsaldo. Ett ett en--
räntebetalningar.framtidavilken i sinutlandet,skuldökning turgentemot genererar

ochkonsumtionsmöjligheternaframtidadetill ökasyftarSparandet attytterst
Genomkonsumtionsutrymme.ochinkomstertidenomfördelning överinnebär aven
finans-denförbättrakapitalstocken elleroch byggakonsumtionfrånavstå utatt nu

konsumtionsutrymmet.framtidadetutlandet ökarnettoställningeniella mot
till våra övervägan-bakgrundensamhällsekonomiskaden3 har tecknatskapitelI

trendmässigtekonominsvenskai densparandettotalahar detframgått därden. Som
flestamed deSverige delarutvecklingärefterkrigstiden. Detminskat under en

ärland. Detuttalad i vårtvarit motnedgången harindustriländer,andra mermen
ekonomiskamål för dencentraltframställtssedan längedetbakgrunden ettden som

sparandet.politiken ökaatt
totalamedfört denhar1990-taletbörjan attilågkonjunkturendjupaDen
underhittillsnivånlägstahamnade den1993under årekonominisparkvoten

nedgång istörreännumotsvaradesi sparandetNedgångenefterkrigstiden. av en
förbättrats.sparandetfinansielladetbytesbalansenmedaninvesteringarna, --

sparande.privatoffentligt tillfrånförskjutningkraftigdetSamtidigt har ägt rum en
mycket höghistorisktpåliggersnabbt och settsparande har ökatHushållens en

kraftigt.försämratssektornoffentligai densparandetgengäld harnivå. l
för denproblemprimärtnågotutgörai sigdock intekanlåga sparandetDet anses

ökad inhemskförutomåterhämtning är,förAvgörandeekonomin.svenska enen
förlängningenidärmedochökarinvesteringarnaefterfrågan, delsutländskoch att

förhindraföroffentliga finanserna attdels desysselsättning,tillväxt och att saneras
ohanterlig.blirstatsskuldsutvecklingenatt

efterfrågeutvecklingen ifrämstinvesteringsutvecklingen ärförBestämmande
ränteläget.ochvinstnivåerförväntadeexportmarknadernaSverige och samt

internationelltmed densparandet,inhemskadetomfattningenharDäremot
betydelse fördirektnågonråder, knappasti dagkapitalmarknadintegrerade som

investeringsaktiviteten.
utveck-realekonomiskaroll för dennågon störreinte hellerSparandenivån spelar

inkluderandemening,i vidinvesteringarnapånivånsikt. Det ärpå längrelingen
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investeringar i humankapital, tillsammans med hur effektivt ekonomin förmårsom
till produktivata bestämmer den ekonomiska tillväxten.vara Attresurser som

stimulera sparandet år inte väg öka tillväxten, då förbättradeår incita-att utanen
för investeringar betydelsefulla.ment mer

Ett har anförts för högreargument sparande är mindre företag,ettsom att som
har tillgångsämre till den internationella kapitalmarknaden, kan beroendevara av
det inhemska sparandet. Men det torde främst fråga sparandets in-vara en om
riktning och fördelning på olika sparformer nivånän på det totala sparandet.snarare

Motivet för ökat sparande på samhällelig nivåett hänger i stället med hursamman
den konsumtionsökning investeringar och tillväxt upphov till skall fördelassom ger

Ävenöver tiden. sparandet saknar betydelse för den realekonomiska utveck-om
lingen, dvs. för tillväxten i BNP, bestäms inkomstutvecklingen sparandet. Omav
investeringarna ökar sparandet förstärksutan kommer detatt manifesteras iatt ett
underskott i bytesbalansen, dvs. det ökade reala sparandet minskatmotsvaras av
finansiellt sparande och upplåning utomlands. Denna skuldsättning leder tillen
framtida räntebetalningar till utlandet begränsar nationalinkomsten och konsum-som
tionsutrymmet. Investeringarna finansieras antingen dagens yrkesaktivaav genom

högre sparande eller skjuts tillett morgondagens aktiva upplåningupp genom en
utomlands.

Det är naturligt investeringsuppgångtemporär finansierasatt med upplåningen
utomlands. Avkastningen investeringarna kommer betala räntorna på upplå-att
ningen. Om däremot nivån sparandet tenderar även långsiktigt lägreatt änvara
den nivå pâ investeringarna krävs för uppnå tillfredsställande tillväxt kanattsom en

tala strukturellt sparandeunderskott. Detta förefallerett ha varit fallet underman om
1970- och l980-talen då bytesbalansen dvs. skillnaden mellan sparande och in--
vesteringar visade underskott i varje år investeringarnastort trots otill-sett att var-
räckliga. En tänkbar förklaring till detta institutionellaär förhållanden skatter,att -
socialförsäkringssystemets utformning och svårigheter upprätthålla tillräckligtatt ett
offentligt sparande medförde den långsiktiga sparkvoten i ekonominatt blev för-
låg.

Avgörande för bedömning behovet framtida sparande och eventuellaen av av
åtgärder för höja detta är därför vilkaatt krav investeringar långsiktigtsom
kommer ställas för uppnå tillfredsställandeatt ekonomisk tillväxt.att Det ären
uppenbart det förutsätter högre investeringsnivåatt än i dag. flestaDeen prognoser
förutspår också investeringsuppgång under de årennärmaste på l990-talet. Dessaen

visar emellertid även förstärkningen bytesbalansen investe-attprognoser trotsav
ringsökningen kommer fortsätta. Det innebäratt sparandet beräknas öka ochatt
åtminstone under l990-talet kommer tillräckligtän för erbjudaatt attvara mer en
inhemsk finansiering investeringarna.av

Den demografiska utvecklingen bit på nästa sekel, med fler äldreen per person
i yrkesaktiv ålder, anförs ofta skäl för öka sparandet i synnerhetett attsom nu, som
demografin är relativt under det närmaste decenniet. Tanken är på siktgynnsam att
utjämna konsumtionsutrymmet. Den ökade försörjningsbördan efter 2005år
kommer begränsa konsumtionen föratt de då yrkesaktiva.är Detta kommersom
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vård ochutgifter förökadepensionsutbetalningar ochi ökademanifesteras bl.a.att
för dagensdessaskatter tillavgifter ochhöjaredan systemGenom att nuomsorg.

förmånsnivåer-reduceraalternativtutgifter,överstiger dagenstill nivåeraktiva som
framtidenimöjligtskulle detfonder, attpå det sättet byggaoch varauppna,

omfördelning mellanockså innebäraskulleavgiftshöjningar.undvika Det genera-en
konsumtion. Detframtidaanspråk påsinadelfår betalaaktivationer. Dagens aven

framtiden.det ireduceraför kunnahöjer sparandetinnebär attatt numan
i diagramgrafisktillustrerasräkneexempelenkeltmedbelysaskanDetta ett som

200 miljardertill1995 uppgårårtill de äldrepensioner5.10. Antag att m.m.
700inkomstöverfåiringar, ärfinansiera dessaskalloch lönesumman,kronor att som

% lönesum-28,5motsvarandeomfördelningdåskermiljarder kronor. Det aven
taktikonsumtion växerinkomster ochäldresvidare deAntag somatt sammaman.

mellanrelationenförändring iVarje% år.1,5yrkesaktivas inkomsterde per-
faktorer. Meddemografiskadåberorlönesummanochpensioner, omsorg m.m.

denkommerbefolkningsprognosenligt SCB:sutvecklingdemografisk senasteen
därefter,2005 förårfram tillnågotreduceras attomfördelningennödvändiga att

%. Avgifter och35,5uppgå till2025årstiga ochförsörjningsbördan ökar,när
grad.motsvarandehöjas ibehövaskulle såledesskatter

pensionssystemet,förinomfondering,generationsutjämnandeEn t.ex. ramen
%28,5 redanänhögreräkneexemplet sättsavgiften isåutformasskulle kunna att

Inlednings-hållas konstant.sedan kanmöjliggör dennivå1995år och attsomen
successivtbyggsutgifterna och detöverstigaintäkternavis kommer då upp enatt

högberoende hurårviss tidpunkt.Vidsparande.positivtfond, dvs. ett somen
avgiftsintäkterinte längreutgifterna täcksochutvecklingenavgiften vändersätts, av

speciella räkneex-sparande. dettanegativt lvilketi anspråk,fonden etttasutan ger
till årframfond byggs%31,5 innebäraavgiftempel skulle att uppt.ex enen

avkast-2025. Fondensårhelt tömdoch ärsuccessivt minskardärefter2010, som
tillväxten.lika medantagitshar dåning vara
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Diagram 5.10 Räkneexempel på generationsutjämnande fundering
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30till1995 och ökaårmiljarder kronor20drygtuppgå tillskulleSparandet
således% ärl-1,5 BNP. Detskulle2005, vilketårmiljarder kronor motsvara av

eftersträvadedenåstadkommaförkrävssparandeökning attrelativt blygsam somen
isparandeemellertidförutsätterexempel annatattDettagenerationsutjämningen.

motsvarandeiblirbudgetunderskottetnegativt. Ompåverkasekonomin inte t.ex.
ocksåstatsskuldstörrefondering barakommer mothögregrad att somensvaraen

medänprincip densamma,blir iEffektengenerationer.framtidabetalasskall omav
fönnögenhetsbildningsparande ochhushållensi ställetfördelning, omannanen

nettoförmögenhet.mindredå ärvakommergenerationerFramtida attreduceras. en
detökningfonderingengenerationsutjämnande motDärför måste den avensvara

bytesbalansen.förstärkningsamhället, dvs.isparandettotala aven
dessfördelning änsparandetsgälleroffentliga finansernadeSaneringen merav

försäm-årendeundersparande harfinansiella senasteoffentliga sektornsnivå. Den
konsolideradei densparandeunderskottetfinansielladetberäknaskraftigt. I årrats

uppgå tillsammantagnasocialförsäkringochkommundvs.offentliga sektorn stat,
ålder-förutgifternasamladedeexempelvisvilket änär165 miljarder kronor, mer

ickeMenlågkonjunkturen.följdunderskottetdelen ärspension. Till större enaven
kvarståskulleunderskottstrukturellt, dvs.betraktasobetydlig del kan ett somsom

finanserna äroffentligadesaneringkonjunkturläge. Ennormaltvidäven enett av
förtroendebristandeekonomin. Ettåterhämtning iförförutsättningnödvändig en
offentligadenökningensnabbadensikt bromsapååtminstoneförmåganför avatt

inflation ochframtida högförväntningarleda tillriskerarnettoskulden att om
investe-produktion ochuppgång ihejda denkani sindärmed höga räntor, tursom

inletts.ringar som
markantsärskiltvariti Sverige harsparandetlågaländermed andrajämförtDet

hushållens1980-taletdelenUndersparande.hushållensvad gäller varavsenare
inkom-konsumtionsutgiftema överstegnegativ, dvs.årnågrasparkvot under t.o m.. 15stigit med överhushållssparandet procenten-emellertidharSedan desssterna.
lågkon-fördjupabidragit tillharinkomster. Dettadisponibla atthushållensheter av

bl.a.1990-talet somdelenundertillväxthögarelativtjunkturen. Den avsenare
frånreducerassparandehushållensinnebär förutsätterregeringens attprognoser

nivå.högadagens extremt
mellanfördelaslämpligenekonominsparandet ihurmeningardeladefinnsDet om

sparandehushållensenighetrådatorde dockDet attsamhällssektorer.olika om
offent-deSaneringen1980-talet.underväsentligt högre änlångsiktigt bör avvara

minskningkraftigalltförtilldet lederskedärförfinanserna börliga att avutan en
hushållssparandet.

totala sparandetdetärför sparandet. Dettvå måldet finns attSlutsatsen är att ena
det närmasteunderochinvesteringarnakan finansieranivåpåskall ligga somen

mellankonsumtionsutrymmetför utjämnasånågot högre ändecenniet attvara
utveckling, kunnaekonomiskhyggligmedmålet tycks,generationer. Det upp-en

svårbedömd,sekelskiftetefter ärUtvecklingenl990-talet.underfyllas menmer
riskåtgärder,någrainte vidtasdetfinns det,tillväxtlångsammaremed enomen

återigen försvagas.sparandettotalaför detatt
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Det andra målet är reducera det finansiellaatt underskottet och på sikt uppnå en
ekonomisk balans i den offentliga sektorn. En viktig del i den offentliga sektorns
sparande är det sparande sker inom ATP-systemet avgiftsintäkter ochsom attgenom
avkastning på AP-fonden överstiger utbetaldasammantaget ATP-pensioner. Det är
emellertid sparande medett nuvarande nivå på avgiftsuttaget framgent kommersom

reduceras.att
Vi har i tidigare avsnitt kunnat konstatera pensionsutgiftema under deatt närmaste

decennierna växer i takt på nära 2 % år i reala och ien utsträckningtermer storper
oberoende hur hög tillväxten i avgiftsunderlaget blir. Det innebärav sparandetatt
i det offentliga pensionssystemet i hög grad bestäms vilken tillväxttaktav som
kommer råda. Prognoser visaratt vid låg tillväxt bliratt sparandet, med oförändrat
avgiftsuttag, negativt AP-fondensnart minskar och töms så småningom.-

En sådan utveckling skulle sannolikt bidra till minska det totalaatt sparandet i
samhället. Till viss del skulle det kompenseras trovärdigheten i dagensattav
pensionssystemet minskar vid låg tillväxt, vilket i sin stimulerar privatturen ett
sparande.

Även med god ekonomisk tillväxt kommer dock det offentligaen pensionssyste-
sparande minska.mets Med den relativtatt höga tillväxt förutsattes i regeringensom

långtidsbedömning i samband med kompletteringspropositionen år 1993, beräknas
ändå AP-fondssparandet bli halverat under l990-talet. Det finns således skäl att
överväga åtgärder ökar sparandet inom det offentliga pensionssystemet.som

En viktig fråga dåär hur pensionssystemets sparande skall i relation till denses
offentliga sektorns övriga sparande. Det övergripande samhällsekonomiska pro-
blemet är den konsoliderade offentliga sektorns sparande. Det är det relevanta
måttet på den offentliga sektorns inverkan på samhällsekonomin. Det är också den
totala offentliga sektorns nettoskuld vilken omfördelning sker mellansom anger som
generationer. Då måste emellertid också beaktas de åtaganden den offentligasom
sektorn har i form intjänade pensionsfordringar, formellt inte bokfördaav ärsom

skulder. Om ökat pensionssparandeett sker tillsom priset reduktionenattav av
budgetunderskottet minskar i motsvarande grad innebär det ingen total förbättring

det offentliga sparandet. Ett ökat pensionssparande måsteav således bidra till att
förbättra det samlade offentliga sparandet.

Nu kan dock budgetunderskottstatens i sig ha effekter på bl.a. förväntningar om
framtida inflation och därmed ränteutveckling. Aktörer på de finansiella marknader-

budgetsaldot indikator på utvecklingenna ser denän konsolideradesom en snarare
offentliga sektorns finansiella sparande är relevant mått. I viss be-ettsom mer
märkelse kan därför höjt pensionssparande inteett kompensera budgetunderskott.ett
Det kan därför finnas skäl för budgetsaneringen bör ha företrädeatt framför en
förstärkning pensionssparandet.av

Hur påverkar pensionssystemet sparandet

För förstå hur utformningenatt pensionssystemet påverkar sparandet måsteav man
skilja mellan pensionssparandet i fullt utvecklat och effekternaett system attav
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detta.förändraellerpensionssysteminföra attett
tillinbetalasavgifter syste-deuppstårpensionssystemetSparande inom somom
värdetöverstigertill detta,medel knutnafonderade avavkastningenjämtemet,

föränd-medlikasparandet äruttryckaskan ävenDetta attpensioner.utbetalda som
påstorlekenintesåledesärnettoförmögenhet. Det eni pensionssystemetsringen
kunnaförändring. Fördess attsparandetpensionsfond utaneventuell angersom

minskatellerökatbeaktasmåste ävensparandet att ett pen-effekternabedöma
ekonomin.isparandepåverkasionssparande kan annat

Deinomsparande alls systemet.ingetuppstårfördelningssystemrenodlatI ett
underavgiftsinbetalningarmedfinansierasperiodunderbetalaspensioner ut ensom

sparande.ingetuppkommerDärmedperiod.samma
ipremiereservsystemfonderathållet ett spararochhelt systemI somett --

försäkringselementdockfinnspension. Det etttill sinsjälvindividprincip varje
längd.pensionsperiodensosäkerhetenfrånbortsekaneller honhangör omattsom

pensionärtidenunderindividtillbetalaspensionden ut sominnebärDet att ensom
avkast-ochperiodenyrkesaktivadenunderbyggtskapitaldetmotsvarar uppsom

sparande.därför ingetuppkommerlivscykelhelkapital. överSettpå dettaningen en
inte hellerdärförskullelikaärkohorterdär alla storaekonomistationärheltI en
frånPensionärernassparande. uttagnågottillupphov pen-fonderat systemett ge

uppbyggnadyrkesaktivasdelika avalltidskulle stortsionsfondema somvara
ekonomin. Omitillväxtsparande äråstadkomma enkan ettfonder. Det ensom

fondernaävenkommerpensionssystemettillsättsinkomstenandelkonstant avav
Likaså kansparande.visstinnebärvilkettillväxten, ettmedi taktväxai detta att

destörre änantalettilläryrkesaktiva kohorternadeuppkommasparande om
pensionärer.ärkohorter som

förändraellerinföra ettsparandeteffekter attuppstådetkanDäremot stora av
fördelningssystemyrkesaktiva närär ettgenerationerDepensionssystem. som

tillbehöversjälvainte längredeEftersomsparmotiv.starkt sparamisterinförs ett
framtidaförbyggtskapitalsparande. Detsittminskar de upppensionen som

fördel-införandetförstärkseffektavvecklas. Dennasuccessivt avpension kan om
foränstörregenerationen äryrkesaktivafor denutbytettilllederningssystemet att

avgifterimindrebetalaryrkesperiodenundermån deI dengenerationer.framtida
liktydigtdetfå ärförväntasde kanpension utdenvärdetvadän motsvarar avsom

negativt.sparandetpåverkarförmögenhetsökningmed som
mycketlikareducerassparandetinnebära svarardock inte sombehöver attDet

tillskälfortfarande finnas attkanDetpensioner. sparafördelningssystemetsmot
likvärdigtheltuppfattasintekanskepensionframtidalöfteålderdomen. Ett somom

tendensfinnaskan ävenfriare. Detdisponeraskansparande, enmed egetett som
varithadevadsig tidigare änpensionerapension ellerhögrevill ha somatt man

ändamål.för dettamåsteDåfördelningssystemet.fallet sparamanutan
påtagliginnebardetochfördelningssystemhuvudsaki enärATP-systemet ett
få ATP-möjlighethade attgenerationernaförstaför deöverkompensation som

introduceradesdå ATP-systemet1960-taletunderkanpension. Man attnotera
bidragithakanfaktorerandrafannssparande. Dethushållensockså somminskade
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till denna utveckling. Empiriska studier tyder dock på ATP-systemet i sig leddeatt
till lägre hushållssparandeett än vad hade varit fallet, även det ärsom annars om
omtvistat i vilken omfattning. Hushållens finansiella sparande minskade dock inte

än sparandet i AP-fondenatt helt kompenserademer nedgången.
AP-fondens sparande kan dock ha haft negativa effekter andra sektorers sparan-

de. Dess överskott kan ha medfört budgetunderskottt.ex. lättareatt har tolererats,
med hänvisning till den konsolideradeatt offentliga sektorn visat bättreett
sparande. Problemet är AP-fondensatt sparande skall betraktasom ersätt-som en
ning för bortfall privat sparande måste den offentliga sektornav uppvisa iett
motsvarande grad positivt sparande.

Nedgången i hushållens sparande måste anpassning till ATP-systemet.ses som en
Denna anpassning skedde under 1960-talet och möjligen början på 1970-talet, men
ATP-systemet kan knappast förklara det fortsatt låga hushållssparandet därefter.

införandet fonderat harett system effekterav på sparandet. Ommer gynnsamma
det i utgångsläget inte finns något offentligt pensionssystem och beslutar attman
införa fonderatett är detta i sämsta fallsystem neutralt sparandesynpunkt. Manur
kan tänka sig den fondering sker iatt pensionssystemet bara ersätter sparandesom

tidigare hushållen själva stått för.som
Inte heller det i utgångsläget finns fördelningssystemom ett och detta ersätts med

helt eller delvis fonderatett är den positivasystem sparandeeffekten helt entydig.
Fonderingen i det pensionssystemet ersätter visserligen inte någotnya existerande
sparande. Ur hushållens synvinkel är det likvärdigt med förmögenhet i formen av
faktiskt existerande fonder eller i form löften framtida pensioner, i fallav vartom

dessa löften är helt trovärdiga. Hushållen uppfattarom det deras nettofor-attsom
mögenhet är densamma. faktiskaDet sparande då äger i pensionssystemetsom rum
borde därmed inte påverka sparande. Problemetannat är ökad fonderingatt en
kräver avgifterna höjs.att Därmed reduceras de disponibla inkomsterna efter det

avgifterna är betaldaatt och följaktligen de inkomster vilka sparandeannatur
finansieras.

Ett alternativ är reducera förmånernaatt i det offentliga i formsystemet, t.ex. av
sänkt kompensationsgrad inom ATP-systemet. skulleDet sannolikt det mestvara
effektiva sättet höja det samladeatt pensionssparandet. Det innebär både lägre
utgifter och därmed högre sparande i det offentliga samtidigt detsystemet som
skulle stimulera hushållens kompletterande pensionssparande.eget Ett högre sparan-
de är emellertid bara flera mål vidett reformering pensionssystemet.av en av
Förmånsnivåerna mäste prövas andra krav bör ställasmot pensionssystemetsom
än dess bidrag till sparandet.

detAv tidigare framgårsagts pensionssystem börsom att ett präglas näraettav
samband mellan avgifter och förmåner. Samtidigt är sparandet definitionsmässigt
skillnaden mellan avgift och förmån. Om avgiften eller förmånerna skall bestämmas
med utgångspunkt från krav på uppnå visstatt sparande kan sådantett sambandett
inte upprätthållas. Det kan rimligt kraven på sparande inatt vägs vidvara en
prövning avgiftsuttag och pensionsrätteri nuvarandeav eftersom sambandetsystem,
är I reformerat pensionssystemsvagt. ett bör däremot, kommer framgåattsom av
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avgift ochmellansambandnäraprincipenföljande,i detövervägandenvåra om
reformeratmålvariabel ibli någon ettintesparandetkanDärmedförmån väga över.

pensionssystem.
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6 Inriktningen reformav en

6.1 Sammanfattande skäl för reformen

I avsnitt 4.3 formulerade de krav enligt vår mening bör ställas påsom ett pen-
sionssystem för det skall kunna fylla sinatt uppgift på tillfredsställande sätt.ett
Dagens ATP-system har fyllt viktig samhällsfunktion, främsten att garanteragenom
alla inkomstbaserad tilläggspension och höja pensionårskollektivetsen levnadsstan-
dard. ATP-pensionen de flesta inkomsttrygghet för ålderdomen. Redovis-ger en
ningen i föregående avsnitt visade emellertid dagens på väsentligaatt punktersystem
inte uppfyller de uppställda kraven och svagheterna iatt nuvarande ordning efter
hand kommit bli alltmer framträdande.att

Det beror delvis på samhällsförhållandena förändratsatt sedan utfor-systemet
mades. I sin nuvarande utformning är det dåligt möta de påfrestningarrustat att som
det kommer utsättas för i framtiden. Det innebäratt pensionssystemets möjlig-att
heter infria gjorda åtaganden är hotade.att

Svaghetema med nuvarande ordning kan sammanfattas i följande punkter.
Förmânema i pensionssystemet har alltför koppling till den samhälls-en svag-

ekonomiska utvecklingen. Det innebär förhållandet mellan pensionsutbetalningar-att
och de inkomster skall finansiera dem instabiltär och starkt beroendena densom av

ekonomiska tillväxten. Vid låg tillväxt kommer de yrkesaktivas avgifter till systemet
behöva höjas så kraftigtatt blir ohållbart bådeatt fördelningsmässigsystemet ochur

samhällsekonomisk synvinkel. Det skapar otrygghet för både pensionärer och
yrkesaktiva.

Även vid hög tillväxt realinkomstema skapar nuvarande regler osäkerhet,av- en
inkomsttaket för beräkningatt pensionsförmåner tillgenom skillnad frånav -

avgiftsunderlaget år fastställt i prisbasbelopp. Det medför utbytet ATP-att av-
blir beroende tillväxten.systemet Vid hög tillväxt kommer såav stora grupper

småningom få inkomster över taketatt och därmed mindre utbyte sinaett av pen-
sionsavgifter. l och med detta blir skattekilen successivt allt högre.

Finansieringen pensionema sker i onödigt hög utsträckning med skatter.av-
Folkpensionen heltär skattefinansierad. Det samband med dagens reglersvaga som
finns mellan förvärvsinkomster och ATP-pension, gör även ATP-avgiften tillatt
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%18,86 ärsammanlagtavgiftåretsskatt. Avbetraktadelen ärstörsta att som
ochför KBTavrâkningsreglermedkombinationIprocentenheter skatt.14ca

marginaleffek-medförenatdagensär storainkomstbeskattningen systemireglerna
utbyte ilitetinkomstskiktbredaiförvårvslivet ettunderinkomstökadEn gerter.

pensionsinkomst.disponibelframtidaform av
skatteti-andelså högmotiverarfördelningsskäleffektivitetsskäl ellersigVare en

effektivitets-Ålderspensionen samhällsekonomiskaområde där deärnansiering. ett
socialförsäk-delarandrainomänskatteñnansiering ärför avargumenten svagare

Somutbildningsjukvård,åtagandenoffentligavadeller m.m.ringen somavser
omfördelandeATP-systemetockså utfallet5.35.2 ochavsnittframgick avgerav

iblandkönenmellanellersocio-ekonomiskaolikamellan someffekter t.ex. grupper
eftersträvas.normalttill vadriktningigår motsatt som

samladedetförtalarsamhällsekonomiska attochpolitiskabådeskälStarka --
förpårestriktioner utrymmetsnävasätterDetmåste begränsas.skatteuttaget

finansieringsfor-andraområden därförmåsteskatteñnansiering. Detta reserveras
undanträngahotarPensionerna attkonsekvenser.oacceptablaleda tillskullemer

tillgängligadetfrånutgiftsområdenangelägnafördelningsmässigt likaochandra
skatteñnansieringsutrymmet.

och de30-årsreglerna15- och storabl.a.pensionssystemet,Utformningen av- därmedhararbetsutbudet. Deteffekterhämmandehakanmarginaleffektema
pensio-finansieraskallde inkomsterutvecklingenförkonsekvensernegativa somav

nerna.
till sparandetbidragalltför litetframgentkommer ettPensionssystemet att ge- utveck-demografiskatill denmed hänsynallmäntSparandet börekonomin. sett,i

varit falletvadnivå änhögreliggaårtiondenadeunder närmaste somlingen, en
börsparandedel dettaförfinns skälDetdecennierna. atttvåunder de avensenaste
tillsparandetknytanaturligtärDetpensionssystemet. attförinomske ramen

Eftersomför detta.skälfördelningsmässigafinns detminstpensionsändamål. Inte
fördelning mellanbetydligt jämnareharpå pensionssystemetfordringarna en

pensions-isparandeförförutsättningarfinnstillgângsslag, attandraindivider än
i andrasparandet skerförmögenhetsfördelning änjämnaretillleder omsystemet

former.
svâröverskâd-ochkompliceratpensionssystemetutformning ärnuvarandeI sin-

mellanomfördelningseffekteravseddaickeosystematiska ochtilllederligt. Det
föränd-ständigaföremål förblirdetgöriBristerindivider. attenskilda systemet

trovärdigheten.och reducerarosäkerhetenstärkervilketringar,
pensions-reformeringförskälstarkameningvårenligtdärför avfinnsDet en--

stärkasamhällsekonomin,följsamtdetpåinriktningmed motgöraatt mersystemet,
sparandet.ökaoch pensionförvärvsinkomstermellansambandet samt

målpå vilkaberoendeolika sättutformaskaninriktningenmed denreformEn
allmännaårensi deharDet senastepensionssystemet.förövrigt sättsi uppsom

förslagDessanuvarandereformer system.tillförslagradframförtsdebatt aven
i dettillförändringar attvidta smärrealltifrånspektrumbrett attettrepresenterar

pensionsområdet.påoffentligadet engagemangetavvecklaheltnärmaste
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dettaI avsnitt redovisar våra överväganden och slutsatser vad gäller den huvud-
sakliga inriktningen reform nuvarande pensionssystem. I del III be-av en av av
tänkandet vårt förslag till reformeratpresenteras i detalj, liksomett hursystem mer
övergången till detta skall utfonnas.

6.2 Ett moderniserat pensionssystem

Vår bedömning: En reformering pensionssystemet bör sikte påta attav
utforma moderniseratett Smärre förändringar ellersystem. successiva
reformer skulle riskera förvärra svaghetema följeratt nuvarandesom av

Övergångenregler. till reformerat måste skeett under långsystem en pe-
riod, det är viktigt reformen beslutas och träderatt i kraft redanmen nu.

Vi har pekat på pensionssystem måsteatt präglasett stabilitet och långsik-ovan av
tighet. Dess utformning har betydelse för den enskildesstor beslut arbete,om
sparande under hela förvärvslivet. Han eller hon måste ha överblick över ochm.m.
kunna lita på de villkor gäller även långt innan pensionering aktuell.är Villko-som

för pensionering måste därför förutsebara och trovärdiga.ren vara
Dessa krav på pensionssystemet sätter också restriktioner för vilka förändringar

det gällande är möjliga eller lämpliga.systemet Allmänt bör villkorenav settsom
så stabila möjligt och reglerna inte förändras än det finnsvara starkasom annat om

skäl därtill. Pensionärer och yrkesaktiva har bl.a. sitt sparande till deanpassat
regler gäller. inteDessa kan förändras det får effekter kanutan attsom som upp-
fattas retroaktivt verkande. Den är pensionär eller har få år kvar tillsom som
pension har små reella möjligheter påverka sin ekonomiska situation och kom-att

förändringar i pensionsförmånerna. retroaktiva effekternaDe förändradepensera av
pensionsregler är naturligtvis uttalade för äldre gällermest även förpersoner, men
yngre.

Såväl rättvise- rättsåkerhetsskäl talar för så långt möjligt undvika retroak-som att
Äventiva effekter. ekonomiska effektivitetsskäl kan anföras för detta. Inom den

ekonomiska forskningen har under år allt starkare betonats vikten stabilasenare av
spelregler för fungerandeväl ekonomi. Regeländringar har retroaktivaen som
effekter kan få långsiktiga samhällsekonomiska kostnader till följd allmäntav en
minskad tilltro till gällande regler.

En reformering pensionssystemet förutsätter därför de pensionsåtagandenav att
gjorts inom för dagens i huvudsak infrias. reformeringEn fårsom systemramen

inte leda till värdet de pensionsförmåneratt har tjänats in dagens yrkes-av som av
aktiva påtagligt förändras. Ett problem härvidlag är det med dagens interegleratt

självklartär hur intjänade pensionsförmåner skall värderas.
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intjäna-överförameddock interäcker detretroaktiva effekterundvika attFör att
till demmåsteViss hänsyn äventill reformeratpensionsförmåner tasde system.ett
regler.gällandefrånutgångspunktmedförvärvsarbeteframtidaplanerat m.m.som

framförliggan-deunderplaneratför denändrade reglerKonsekvenserna attsomav
bli betydande.pensionsrätt kantjänavisståren på sättde

föränd-varje formhållningförsiktigtalar förrestriktioner gentemotDessa aven
förmåner.förbättradetill generelltsyftardessa intesåvittpensionssystemet,ring av

så långtgjortstatsmakternaåtagandenlångsiktigaför definnsDet attargument som
inte längreförutsättningarunderformuleratsdehållas, ävenmöjligt bör somom

gäller.
redogjortpensionssystemproblem med dagensbedömning devår ärEnligt som

sinpåkallad. Ireformering äromfattandeallvarliga systemetsåför att avenovan
ekonomiskaframtidarobusttillräckligtinteutformningnuvarande är motsystemet

Åtagandena därför densaknari dagenspåfrestningar.demografiska systemoch
pensionsåtagan-påförlita sigheltenskilde kan inte attkrävs. Dentrovärdighet som

krävsi pensionssystemettrovärdighetskapainfrias.kunna Fördena kommer attatt
effekterretroaktivaordning. Demed dagensosäkerhetenundanröjerreform somen
kostnaddenproblem ochdemed sig skall vägasoundvikligen förreform moten

bibehållandeEttnuvarandebibehållaförsökainnebäraskulle system.det avattsom
förändringar, meddrastiskaframfram tvingalängreriskerarordningdagens att

fattasreformeratbeslutföljd.effekter Omretroaktiva systemettstörre nu,omsom
motverkakanövergångsreglergällervadhandlingsutrymmefinns störreett som

retroaktiva effekter.
till handsligger näraha.reform skall DetomfattningvilkenfråganDetta enreser

nuvarande reglerdra slutsatsenpensionsvillkorenstabilitet ipå attutifrån kravetatt
förutformning. Inomgrundläggandebibehållas i sinmöjligt börså långt ramen

med detill rättasyfte kommagenomföras medförändringar attdetta kan smärre
svagheterna.största

pekade iPensionsberedningenframförts.ocksåharinnebördenmed denFörslag
följsam-ökamöjligheten1990:76 påpension SOUAllmän attslutbetänkandesitt

ekonomis-låta denutvecklingensamhällsekonomiskaden attheten gentemot genom
diskuterades ävenbetänkandetbasbeloppet. Iuppräkningentillväxten påverkaka av

med30-årsregler15- ochdagensintjänandereglema så ersattesförändra att enatt
ochmellan inkomstsambandetså ökaför sätt40-årsregelrespektive20- atten

pension.
reformeringsuccessivgenomföra systemet.ocksåstrategi ärtänkbarEn att aven

påtagliga förstblirföljsamhetensamhällsekonomiskabristandemed denProblemen
tillväxten,framtidadenosäkerhetråderekonomisk tillväxt. Detlågvid stor omen

Refor-arbetsmarknaden.påsituationenförhållanden,andralikaså vad t.ex.avser
denpåkalladeblireftersom degenomföras alltutfonnas ochskulle kunna avmer

i andraförändrasförutsättningarnaellerutvecklingensamhällsekonomiska attav
avseenden.

enbartgällalåta reglereffekterretroaktivaundvikasätt attEtt attannat nyavore
reformeratskulle innebära systemförsäkrade. Detnytillkommande att ettför
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tillämpas endast för dem vid reformtillfället 16 årär och därefter successivtsom
för generationer. sådanEn lösning skulle innebära förstade nya pensio-yngre att

skulle utbetalas någon gäng vid 2040-talets mitt.nerna
Enligt vår mening talar starka skäl för genomföra genomgripandeatt nu en

reform leder fram till moderniserat pensionssystem. begränsaett nytt, Attsom
reformen till förändringarsmärre innebär del de problematt storen av som
pekat på skulle finnas kvar. Vi bedömer också risken för retroaktivaattovan
effekter inte talar reform sikte moderniserat pensions-emot att tar ett nytten

inteDet är givet förändringarsystem. behöver ha effekterstörre detatt stora av
Ävenslaget än smärre förändringar. tekniskt små förändringar kan ha betydan-sett

de effekter, kan uppfattas retroaktiva. Med följsamhetsindexering kansom som en
det reella värdet pensionsförmânerna fä helt utveckling än med enbartav en annan

skydd för prisförändringar. Konsekvenserna för enskildett individ pensionenen om
baseras på de 20 bästa inkomståren i för 15stället år kan betydande.vara

Pensionssystemet kan inte isolerat. faktiskaDet värdet pensionen beror påses av
Menframtida beskattning. även graden avgiftsfmansiering inom vård ochav om-

kan spela roll för det reella värdet pensionen. För helt undvikastor vadsorg attav
kan uppfattas retroaktivitet borde beskattningäven och avgiftsuttagsom som vara

oförändrade i flera decennier.
förändringarAtt kan innebära retroaktivt verkande effekter gäller inte enbart

Ävenpensionssystemet. reformer inom andra delar socialförsäkringen harav
motsvarande effekter. enskildesDen sparandebeslut påverkas ocksåm.m. av
ersättningsnivåer i arbetslöshets- eller sjukförsäkringen, även det i dessat.ex. om
fall är lättare kompensera sig för förändringar än vad gäller pensionen. På dessaatt
områden har sådana effekter Om kraven på undvika allt kanaccepterats. att som
uppfattas retroaktivitet drivs för långt leder det till det bara möjligtärattsom att
göra begränsade förändringar i de offentliga Men inte vidta åtgärdersystemen. att
kan på sikt leda till effekter är mycket allvarligare.som

låta farhågorAtt för retroaktiva effekter förhindra reformering och långt-en ge
gående garantier för pensionerna innebär risk dessa på sikt tränger undan ochatten
tvingar fram förändringar i andra utgiftssystem, dedär oönskade effekterna kan

betydligt större än vad förändringar inom pensionssystemet kan kommavara att
medföra.

Successiva förändringar skulle innebära fortsatt osäkerhet framtidaen om pen-
sionsvillkor. Robustheten i blir skulle riskera bliDet föremålsystemet attsvagare.
för ständigt återkommande förändringar. Den ekonomiska osäkerhet vidlådersom
dagens skulle ersättas med politisk osäkerhet hur anpassningensystem tillen om
förändrade förutsättningar kommer utformas.attsenare

Enligt vår mening leder därför kraven lângsiktighet och stabilitet till slutsatsen
reformering pensionssystemet bör så genomgripande krävsatt fören av vara som

etableras kan i funktionatt under lång tid framöver.ett nytt Ensystem som vara
reform bör syfta till skapa självständigt inte kräverautonomtatt ett system, som
återkommande beslut.

De generationer är i dag skall få besked hur villkoren för derassom unga om
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till de förstainte begränsassig. Reformen kangestaltapensionering kommer att
slutresultatetmåste innefatta ävenförändringsprocess,i attutan genomstegen en

fullfunktions-skall ireformerade pensionssystemetdetdet preciseras hur utse
stadiet.

pensionsreform skulleskäl för detta. Enstabiliseringspolitiskafinns ävenDet
hållbarheten iråder kringi dagosäkerhettill skingra denkunna bidra att som

ökning ikraftigaviktig orsak till densannoliktvilket ärpensionssystemet, en
regleråren. Detre-fyraunder dehushållens sparande ägt senaste som nusom rum

framöver och til-tidunder mycket långbestå oförändradeskallslås fast kunna
förhållanden.ekonomiskaunder skiftandelämpas

tillövergångendockpensionsvillkoren kräverpå stabilitet i ettKravet att pen-
skerdet nuvarandeprinciper änbygger på andratill delarsionssystem storasom

ipensionssystemetdet reformeradeUtformningenlång period. tarunder aven
livyrkesverksammmatillbringat sittgenerationersikte påförsta hand somyngre

pensionera-redan ärråder i dag. Defamiljemönsterförvärvs- ochmed de somsom
reformen vadpension skall inte berörasfå tilleller har år kvarde avser nyaav

pensionsrätt.värderingför intjänande ochprinciper av
aktuella är detreform ärföranlederpå de problemtankeMed att nu an-ensom

Ävenåren.effekt inom de närmasteoch börjar fåreformen beslutasgeläget att om
intjänandereglemareformeringpå flera år fårinte berörsutgående pensioner aven
decenniets relativtskattetrycket. Det närmasteeffekter vad gälleromedelbara t.ex.

inte börreformförutveckling talar också starktdemografiska att engynnsamma
reglerreformeradedärför uteslutet låta detdetVi bedömer systemetsvänta. att

reformenmedföravilket skullei grundskolan,i dag gårgälla först dem attsom
tid.efter mycket långfår effekter förstreella

offentligtobligatoriskt6.3 Ett

pensionssystem

Vår bedömning: Grunden i pensionssystemet skall fortsättningsvisäven
obligatoriskt offentligtett system.vara

pensionssystem ärreformeringaktualiseras vidfrågagrundläggandeEn avensom
pensionsområdet.spela påpå sikt skallvilken roll staten

offentliga ingrepp äranföras förbrukartraditionellteffektivitetsargumentDe som
tjänsterjämföra medgår inteområde.tillämpliga detta Detknappast att av

förekommer s.k.deträttsväsendet eller därochförsvaretkollektiv t.ex.natur
för denvad den äränsamhälleliga är störredvs. där deneffekter, nyttanexterna
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enskilde utbildning.t.ex.
På några försäkringsområden, det gäller sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen,t.ex.

finns det problem med kontroll riskbedömningoch försvårar det framväxerattsom
privata försäkringslösningar. På dessa områden därför för offentligafinns argument
ingrepp. Den problem karaktäriserar inte pensioneringen, i fall intetypen vartav
ålderspensioneringen. Frivilliga privata och kollektiva pensionsförsäkringar är
sedan länge väl etablerade.

I dag dockär större delen pensionsskyddet offentlig angelägenhet. Allaav en som
är 16 åröver och bosatta i Sverige obligatoriskt anslutna till det offentligaär

Arbetsgivare är skyldiga betala folkpensions- ATP-avgifter förochsystemet. att
sina anställda och företagare betala egenavgift. Någon möjlighet frivil-att attegna
ligt ställa sig utanför det allmänna pensionssystemet finns inte. Villkoren i pen-
sionsförsäkringen iär reglerad lagen 1962:381 allmän försäkring. Finan-om
sieringen sker offentligaöver budgetar och den praktiska administrationen handhas

statlig myndighet.av en
På tid har i olika sammanhang offentligauppmärksammats ingrepp oftaattsenare

kan fylla sitt syfte omfatta alla dessa funktioner. Obligatorisk anslutningutan att
förutsätter inte statligt skulle kunna, fallet med trafikförsäk-ärett system utan som
ringen för den bil, innebäraäger krav alla skall ha pensionsförsäk-attsom en en
ring. Fördelningsmässiga krav skulle kunna hanteras med subventioner. Villkoren
i försäkringen kan till viss reglerasgräns den behöver övergå i statligutan atten
administration. också framförtsl den allmänna debatten har förslag innebördenmed

roll på pensionsområdet sikt begränsas.att statens
huvudargument anföras förEtt brukar anslutning till pensionssystematt ettsom

fripassagerarproblemet.skall obligatoriskt det s.k.är anslutningenOm ärvara
frivillig kan några oförstånd eller medvetet helt avstå från eller välja ettav- -
alltför litet pensionsskydd. kan ändåDessa räkna med få någon form försörj-att av
ning på ålderdomen eller vid- varaktig sjukdom, eftersom ingen lämnas helt utan
försörjning. i denna försörjningsgarantiProblemet ligger tillutgår även denatt som
haft de ekonomiska möjligheterna därmed finansiellt bidra tillteckna ochatt en
pensionsförsäkring. Det finns därför försäkringen obligatorisk.skäl Dettagöraatt

är dock bara tillämpligt för pensionsförsäkring grund-argument som ger enen
läggande försörjning på nivå för pensionär intetillräckligär atten som man som
skall behöva anlita socialtjänsten.

för reglering pensionsförsäkringen främstvillkoren i fördel-Argumenten ären av
ningspolitiska. villkorenOm skall avvika från skulle uppkomma påde som en
försäkringsmarknad måste det ske reglering. helt oreglerad försäkrings-Påen en
marknad kommer avgifter förmåner försäkringstagareoch differentieras mellanatt
efter skillnader i risk. Vi har fördelningspolitiska skäl talar förpekat attattovan
sådan differentiering inte bör ske. Det gäller kvinnors längre förväntadeattt.ex.
livslängd inte skall igenomslå i lägre årliga eller högre avgifterförmåner än vad

gäller för män.som
tveksamtDet är den regleringar går förena med konkurrerandetypen att attom av

försäkringsbolagprivata administrerar pensionen. sammansättning påEn ogynnsam



Inriktningen reform148 enav

förmåner,avgifter och utbetaldakopplingen mellanförsäkringstagarna, och därmed
kanförpliktelser. Däremotenskilt bolag fullgöra sinadet svårt förkan göra ett att

eftersom denfördelningshänsynpensionsförsäkringar lättare hanteraavtalsreglerade
avtalspensioner-försäkringsgivare.välja mellan olika Omenskilde där inte fritt kan

risk förfinns det dockgrundläggande pensionsskyddet,detskulle över äventana
skiljaskulle kunnaacceptabelt sättfördelningsmässiga utfallet på mindredet ettatt

olika avtalsområden.sig mellan
försäk-innebära regleringdock intefördelningsmässiga hänsyn behöverAlla av

skulle teoretisktgarantipensionGrundtryggheten i formringskontraktet. av en
pensions-avtalsreglerattill privat ellermed statliga bidragkunna tillgodoses ett

system.
utgåendefördelningsprincipen, dvs.enligtpensionssystem finansierasEtt attsom

anslut-tvingandeavgiftsintäkter, förutsätterfinansieras med löpandepensioner en
det kräver detmellan generationer ochkontraktning. sådant ärEtt attettsystem

därför svårligenkani tillräcklig omfattning. Detförsäkringstagaretillkommer nya
väljer bland konkurreran-försäkringsmarknad enskilda individerdärhanteras på en

yrkesakti-relation mellanpensionsnivån bli beroende vilkenDå skullede bolag. av
bolag hade. Ettpensionärer varjepremiebetalande respektiveoch därmed somva

pensionererbjuda högrebland skulle kunnamed marknadsandelbolag stor yngre
Fördelnings-uppstod.tills monopolsin marknadsandel dessoch ytterligare öka att

kollektiv ochomfattar tillräckligtprincipen förutsätter attstortettett system som
kollektiv. Medförsäkringsgivare inom dettakonkurrens mellandet inte finns någon

faller sig naturligtobligatorisk anslutning detmonopol och krav att staten svarar
administrationenför systemet.av

i offentlig regi hängerorganiserasför pensionssystemetYtterligare skäl attett
pensionsförmåner. l dagens äruppräkningmed metoden för systemavsamman

sin följerikopplingen till basbeloppet,värdesäkradeförmånerna tursomgenom
starka skäl iutveckla finnsprisutvecklingen. skallSomden allmänna attsenare

ekonomin.itill reala tillväxtenpensionsförmånernas uppräkning denstället knyta
inte medintäkterenskilt försäkringsbolag,emellertid svårt förDet är ett vars

pensionsförmånerna. leller standardsäkraföljer tillväxten, värde-automatik att
fonderadetill avkastningen påuppräkningenfall på sikt, knytasstället måste, i vart

inkomsttillväx-allmännaförmånerna skall följa denpensionssystem, därmedel. Ett
kapitalavkastning, måsteräntenivâ ochdel beroendeoch inte till storten avvara

kollektivtobligatoriskt ochrimligen organiseras system.ettsom
konkurrerandeadministration. Medför statligockså talaEffektivitetsskäl kan en

marknadsföring,förmed kostnaderskulle belastasförsäkringsbolag systemet
villkoren regle-Ett tilli offentligtförsäljning kan undvaras system.ettm.m., som

tjänst, därförhållandevis homogenpensionsskydd ocksågrundläggande ärrat en
pensionslösningar.mångfald i utbudetkostnader inte vägs störredessa avupp av

stordriftsfördelaradministrativakan också utnyttjaoffentligtEtt system som ger en
kostnadseffektiv hantering systemet.avmer

skallpensionsskyddetgrundläggandedärför starka skäl för detfinnsDet att vara
administrativtävenförbli offentlig angelägenhetobligatoriskt och statensomen
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hanterar.
obligatorisktEtt med offentlig administration innebär även finans-system att

ieringen formellt offentlig. bör understrykasär Det emellertid detta inte behöveratt
Äveninnebära pensionssystemet skattefinansierat. avgiften obligatoriskär äratt om

och betalas till statlig myndighet kan den utformas försäkringspremieen som en
än skatt.snarare

6.4 pensionssystem grundskyddEtt med
och ersättning för inkomstbortfall

Vår bedömning: reformerade offentligaDet pensionssystemet skall omfatta
både skydd för dem haft förvärvsinkomsterlåga och förmånerett som som
baseras på hur förvärvsinkomstema varit under den yrkesaktiva perio-stora
den. Systemet skall således innehålla både grundskydd och standardskydd.

frågaEn kommit i fokus i den allmänna debatten socialförsäkringenssom om
framtid principenär för denna skall grundskydd lika föräratt ettom vara ge som
alla eller, fallet i förmåner relationdag, i till inkomstbortfall. gällerär Vadsom ge
Socialförsäkringens allmänna inriktning finns därvidlag olika företräd-ståndpunkter

i arbetsgruppen.da Såvitt pensionssystemet förmåner-är dock eniga attavser om
i reformerat skallpensionssystem baseras på inkomstbortfallsprincipenettna

samtidigt grundskydd.alla garanteras ettsom
sparandefunktion pensionssystemDen skall fylla, dvs. omfördelaett attsom

inkomster livscykeln, innebär de flestaöver pensionärer vill ha förmåneratt som
står i relation till inkomsterna förvärvsaktiva perioden. Fråganunder den ärsom

emellertid detta skall obligatoriskauppgift för det allmänna ochom vara pen-en
sionssystemet eller det enskildekan överlåtas till i frivilligtden systematt ettom
komplettera obligatorisk grundpension.en

viktigt skäl förEtt det obligatoriska framgent skall utsträckas tillävenatt systemet
omfatta del baseras inkomstbortfall dagens denär äratt att systemen som av

karaktären och övergång till enbart grundskydd skullemedatt ett systemen vara
förenat avgiftermed höga för den enskilde.

det offentligaOm pensionssystemet i framtiden enbart grund-begränsas till att ge
skydd måste den önskar inkomstbaserad pension utöver grundskyddet betalasom en
avgifter även till kompletterande Samtidigt mäste de pensionsförmånerett system.

finns intjänade i iATP-systemet infrias. Finansieringen dessa måste huvud-som av
sak ske med löpande avgiftsintâkter. generationer,belastarDessa även yngre som
har låg intjänad ATP-rätt. samlade avgiftsbelastningen för denDen utöversom
grundpensionen från offentliga pensiondet vill ha inkomstrelateradsystemet en
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bli mycket hög.skulle därför komma att
framdelesATP-avgiftenpensionsavgiften, såâldermässigt differentieraAtt att

framkomlig Föru-inte någon väg.betalades förhållande till intjänad ATP-rätt äri
olikaavgifter frånnivåer obligatoriskadet olämpliga ha olikaatttom grupper,

Fördel-blir orimligt hög.avgift så småningomskulle det medföra stigande somen
finansieringengenerationer bidrar tillförutsätter kommandeningsprincipen att av

omfattar bådesammanhållet obligatorisktintjänad pensionsrätt. I systemett som
gamlaavgifter finansierarinkomstbaserad pension kan degrundskydd och som

inteframtida pension. Detta ärförmåner också för inkomstbaseradligga till grund
frivilligaochobligatoriskt grundpensionssystemmöjligt i ettsystemenom separeras

inkomstbaserade system.
pensionssystem skallreformeratfinns principiella skäl för ävenDet ettattmer

fördel-vår mening bör detidigare inkomster. Enligtinnefatta förmåner baserade
tillinte begränsaspensionssystemetningsmässiga krav kan ställas att avsesom

pensionsskyddetbetydande delomfattaenbart grundskyddet, ävenutan aven
och kvin-förmåner mellan mändifferentieringdärutöver. gäller främstDet att av

vad beträffar deninte heller bör skeskillnader i livslängdmed avseende pånor
pensionen.inkomstbaserade

sammanhållet ärförfördelningspolitiskt motiveratEtt systemettargumentannat
Legitimiteten igrundskydd.garantier försådant bättre generöst ettett ettatt ger

sin pensiondelinkomst får betydandepensionssystem stärks alla oavsett avenom
riskerarinkomstbortfall i olikagrundskydd ochdet.från Att system attseparera

grundskyddet.till hålla nivånleda att nereen press
grundskyddenbartskulle beståpensionssystemetär uppenbartDet ettmest avom

till denutfyllnad endastutgickminimipension,hade karaktären som somsom av en
pensionsskydd. Då kommertillräckligtinte på uppnåttsätt storaettannatsom

förmåner alls.någrainte dembetala avgift till ett systematt gersomgrupper
folkpensionskaraktär innebärmed grundskyddMen offentligtäven systemett av

avgifterfinansieras medfördelningsproñlen. sådantskärpning Ett system somen av
pensionsförmånen tillnivåförvärvsinkomster,beroendeär sammamen gerav

tendens förleda tillinkomsten vilket kansjunker högre är,alla. Nettoutbytet en
grundskyddet och lägganivånvilja hållainkomstermed goda att neregrupper

sådanEnfrivilligt inkomstbaseratpensionsskyddet i ochdelstörre system.etten av
omfördelandeeftersomi sammanhållettendens kan finnas även system,ett samma

därmeduppenbar, ochpåtaglig ochden blireffekt finns där. Menäven mermer
enbartomfattaroffentligakänslig förändringar, detför politiska systemetom

grundskydd.
pensionssystemobligatoriskt ärföribland anförs skälEtt ettargument somsom

har till-dvs. inteviss närsynthet,individen präglasden enskildeatt enav en
behovetunderskattadärför tenderarräckligt planeringshorisont ochlång att av

princip helaunder iinkomstenandelpensionsskydd. Det mycketär stor somaven
tillfredsställandeuppnåmåste föryrkesverksamma perioden avsättasden att en

frivilligtmånga vidår detpension. Speciellt i kan system,ettsom,unga vara
pensionssparande.frestas avstå frånatt
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kan vidare finnasDet tendens underskatta den allmänna standardsteg-att atten
ringen i samhället också innebär pensionärkraven på levnadsstandardatt som
stiger. En obligatorisk inkomstrelaterad pensionsförsäkring fyller funktionen att
förhindra den enskilde, därför inte har någon ordentlighan eller hon över-att att
blick, välfárdsförlustgör få inoptimal fördelning inkomstenatten genom en av
över livscykeln.

förEtt obligatorisk statlig tjänstepension tillmättes vikt närargument storsom
ATP infördes och fortfarande det s.k. portabilitetsproblemet.ärsom anges,
Tanken offentligtär inkomstrelaterat kommer delatt utan ett system storen av
pensionsskyddet bygga avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare. Sådanaatt
avtal riskerar hämma rörligheten på arbetsmarknaden intjänade förmåneratt om
inte obehindrat föraskan mellan arbetsgivare eller mellan avtalsomrâden. Frånöver
arbetsgivarsidan finnaskan aktivt intresse skapa sådana bindningar förett att
attraktiv personal. Den problem skulle möjligen effektivt kunna motverkastypen av

regleringar. Principen fritt förakunna med sig pensionsrätt vid byteattgenom av
arbetsgivare i dag etablerad iär starkt det svenska samhället.

6.5 offentligt pensionssystem medEtt

omfattningoförändrad och roll

Vår bedömning: Pensionsfömiânema skall i det reformerade pensions-
vid dagens medellivslängd allmänt ligga på ungefärsystemet sett samma

nivå i för pensionsgrundandedagens Taket inkomster skallsystem.som
standardökningen..räknas i den allmännatakt medupp

Vid reformering förmå-pensionssystemet frågan vilka nivåeraktualiserasen av
skall ligga i det reformerade grundskyddetgäller dels hur högtDetsystemet.nema

skall dels kompensationsgraden för inkomstrelaterade pensionen. Med detdenvara,
vilken nivå ipensionsförmånema förhållande till denliggersenare avses pen-

sionsgrundande inkomsten. Vidare s.k. taket dvs. hur högaväcks frågan detom -
inkomster skall pensionsrätt i det obligatoriska systemet.som ge

Många har dagens och framtidens finansiella påfrestningarna på det allmännasett
pensionssystemet för förmånsnivåerna för höga ochuttryck är attett attsom en
reform måste innebära jämförel-dessa reduceras, speciellt den i internationellatt en

förhållandevis rollhöga kompensationsgraden. handlar också vilken detDetse om
offentliga pensions-skall spela i förhållande till avtalsreglerade och privatasystemet

förEn sänkt kompensationsgrad ökahar vägsystem. att utrymmetsetts som en
dessa pensionssystem.
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förbibehållet sänkt skulle tjäna syfte. Med tak deneller takEtt t.0.m. ettsamma
inkomsten i skulle de kompletterandepensionsgrundande det allmänna systemet

sikt i relativ i takt med allt större delpensionssystemen på öka betydelse att av
standardförbättringen. Pâinkomsterna hamnar taket till följd den allmännaöver av

för flesta omvandlas tillmycket lång sikt skulle det offentliga de allrasystemet ett
utanför.inkomstrelaterade pensionen liggergrundpensionssystem, medan den De

i dessaanförts för sådan rollförskjutning bl.a. sparandetskäl är att systemsom en
frihet för den enskilde självhögre och det skulle ochär större attatt ansvarge

utforma sitt pensionsskydd.
i redovisa våra överväganden vad pensions-Vi skall i del Ill detaljmer avser

finnsutforming respektive för pensionsgrundande inkomster. Detförmånernas taket
iprincipiella ställningstaganden dessaemellertid anledning här beröra våraatt

frågor.
pensions-för långsiktiga problemen i dagensEnligt vår mening är grunden de

pensionsförmånema generellt för höga, den hängerinte är utansystem att sett
samhällsekono-finansiering och dess brist på koppling tillmed systemetssamman

i offentligamin. därför få skäl allmänt försämra förmånerna detVi syste-attser
följsamhet till samhällseko-sak medär helt störreDet att ett systemmet. annanen

blirtill förmåner den ekonomiska tillväxtennomin leder sämre svag.om
sidan det allmän-rollfördelning i dag råder mellan åVi finner också den som ena

pensionssystemenoch individuella välå andra sidan de avtalsregleradeochna
för grundskyddetoffentliga uppgift skall ochavvägd. Det systemets attvara svara

vår mening påinkomstskyddet. Grundskyddet skall enligtdelenstörre vara enav
för skälig levnadsstandard enligtnivå ligger märkbart över vad krävs ensom som
sådana förslag till reformer villsocialtjänstlagens mening. Vi avvisar därmed som

förvärvs-för haft små inga inkomster alls underbegränsa pensionen dem ellersom
absolut minimum.livet till ett

riktmärke försänka kompensationsgraden,Vi heller inte skäl utan ettattser
samhällsekonomiskvid normalreformen det pensionssystemetär ut-att ennya

förvärvsinkomster dagens Detskall ersättning förveckling system.somge samma
skalldet allmännadelvis konsekvens strävanskall systemetatt geses som en av en

reducerad kompensa-pension inkomstbortfall. Enbåde grundskydd och baserad
dominera i det offent-medföra i praktiken skulletionsnivå skulle grundskyddetatt

inkomstbortfallsprincipen sakna betydelse.liga ochsystemet
överstiger denförmåner vadAvgiften till obligatoriskt system,ett somsom ger

skatt.frivilligt får karaktären Förenskilde själv skulle välja i attett system, av
med utgångspunkt frånavgifterna kompensationsnivånundvika detta bör och sättas

avtalspension och eventuelltoffentliga pensionen medde flesta kompletterar denatt
privata pensionsförsäkringar.även

bibehålla tak för definns anledningdelvis skäl det ävenAv att ett pen-samma
obligatorisktheller inte rimligt isionsgrundande inkomsterna. Det är ett systematt

helst.pensionsrätt för hur höga inkomster somge
specielltför pensionsskyddet,skall därmed inte stå helaoffentligaDet systemet

icke oväsentligfinns fördelar medinte för med höga inkomster. Det att engrupper



Inriktningen reform 153av en

del det samlade pensionsskyddet hanteras påav arbetsmarknaden ochparternaav
därmed avvägs för andra löneförrnâner.mot utrymmet Avtalspensionema är obliga-
toriska den enskilde individen.gentemot Av skäl för det offentligasamma som

finns därför skälsystemet dessa inte blir för omfattande.att Det är rimligt detatt
samlade pensionsskyddet innefattar tredje och helt frivillig del omfattningen vars

Ävenoch utformning den enskilde själv kan hänsyn till det samhälleligastyra.
sparandet talar för de till viss del fonderadeatt avtalspensionema och sparande i
individuella pensionsförsäkringar Men det privata pensionssparan-ett utrymme.ges
det skall ha karaktären tillskott. Det offentligaextra och den komplette-av systemet
ring avtalspensionema skall tillgodose fullt tillfredsställandesom pensions-ettger
skydd.

Enligt vår mening bör den rollfördelning i dag råder mellan det samladesom
pensionssystemets delar bestå även i framtiden.tre De fördelningspolitiska inslag

påverkar utformningen det allmänna bör intesom minska i betydelsesystemetav
vid allmän standardstegring. Taket för pensionsgrundande inkomsteren i det
offentliga skall därför räknassystemet i takt med den ekonomiska tillväxten.upp

6.6 Pensionen bestämd hela inkomstenav

Vår bedömning: det reformeradeI pensionssystemet skall pensionsformå-
baseras på inkomsten under hela förvärvslivet. Alla inkomster,nerna som

ligger under förtaket pensionrätt, skall väga lika när undertungt oavsett
förvärvslivet de tjänats in. Grundskyddet skall utformas rätt tillsom en
utfyllnad till garanterad pensionsnivå.upp en

Ett problem med nuvarande pensionssystem är, nämnts, det sambandsom svaga
mellan förvärvsinkomsterna under yrkeslivet pensionförmânernaoch dagenssom
regler upphov till. Det är detta orsakar de problem med hög skattcfinansie-ger som
ringsgrad och negativa effekter på arbetsutbudet vi pekat pâ.som

Ett grundläggande syfte med reformering är därför stärkasystemet atten av sam-
bandet mellan förvärvsinkomst och pension. Grundprincipen i det reformerade
pensionssystemet skall inkomsten under hela förvärvslivetatt skall påverkavara
pensionen, inte bara inkomsten under vissa år. Vidare skall varje förmånsgrundan-
de inkomst ha lika betydelsestor när under förvärvsperioden den tjänatsoavsett in.
Utbytet i form ökad pensionsrätt inkomstökning under förvärvsåren skallav av en

högre än i dagensvara system.
Många har främst jämställdhetspolitiska skäl för bibehållandeav argumenterat ett

dagens ordning där endast förvärvsinkomsterav som understiger inkomsttaket
under begränsad period yrkeslivet har betydelse för pensionsförmånerna.en Påav
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arbetatellerförvärvsarbetefrånavståttkvinnordet hävdats,harsättet,det somges
5.4avsnitt tyderframgickpensionsrätt. Somtjäna inmöjlighetdeltid bättre avatt

utfallsåkvinnornaför gynnsamtintereglerpå dagensmycket ettemellertid att ger
ambitio-kanmeningvårEnligtintryckiblandfrågai dennadebatten av.gersom

dettillvarabättre attkvinnorochför både mänutfall tasbra genomettnerna om
förpensionsrättregler försärskildamedkompletterasinkomstbaserade systemet

inte ärdetocksåinställning ärgrundläggande attVårbam.små enharden som
vad gällerrådakanorättvisordekompenseraför pensionssystemetuppgift att som

yrkeslivet.underlönesättning m.m.
fokus istått itidunderharoch mänkvinnormellanLöneskillnadema senare

Löneskillnadsutredningensdebatten utgörsi denbidragviktigtEttdebatten. av
påoch mänkvinnorlönediskriminering OmochLöneskillnaderbetänkande -

mittentillframvisar bl.a.Utredningen1993:7. attarbetsmarknaden SOU av
påföroch mänkvinnormellan storalöneskillnadernaminskade grupper1980-talet

ökade tillvissaiochminskningenavstannadeDärefterarbetsmarknaden. grupper
föruppgifterna,tillgängligautredningsmaterialeti senastskillnaderna. Demedoch

Intryck-upphört.förefaller haskillnadernaökningdennadockvisarår 1991, att av
och mänkvinnormellanlöneskillnadernaminskningdendockkvarstår attet av

1980-talet hartill mittenfram stagne-20 åromkringperiodutmärkte avavensom
bilden.bekräftar densiffrorSenarerat.

tillutredningenenligtkanoch mänkvinnorfinns mellanlöneskillnadDen som
elleryrkeefter bl.a.fördelningolikaoch mänskvinnorsmedförklarasdelstor

struktu-generellakvalifikationsnivå. Dessasvårighetsgrad ellerarbetetsbefattning,
arbetsmarknadenheltidsanställdaförlöneskillnader, enrella stora grupperger

medkvinnorMånganackdel.kvinnornas% till25 10ochmellanlöneskillnad på
delsheltid,påförvärvsarbetarintedeföljd delstillinkomst attfamilj har lägre av
oftahemarbetetmedförvärvsarbetetförenaför kunnaväljakanarbeten dede attatt

könsuppdelad.arbetsmarknadenblirförlängningenlâgavlönade. lär
faktorertill dessahänsyntagitmateriali sittocksåemellertidharUtredningen

vissa be-då,sig ävenvisardem. Detdelför vissaeller omavengrupper --
löneskillnaderna%och 8lmellanstatistikunderlaget,finns igränsningar att av

löneskillnader,dessabedömningengörUtredningen attförklara.inte går senareatt
ocksådärmedochosakligabetraktaslika kanallt ärfinns annatatt somtrotssom

könsdiskriminering.föruttryckettsom
pensionssystemetuppgift fördet ärintekonstaterattidigare attSom enanser

underlönesättningvad gällerrådakanorättvisorde m.m.kompenseraatt som
iangelägnadettydligtemellertid attvisarLöneskillnadsutredningenyrkeslivet.

löneskillnaderochbrytsarbetsmarknaden attkönsuppdeladedenförarbeta att
pensions-konstruktionEnupphör.könberoroch mänkvinnor avmellan som

utveck-påskynda densigikanlivsinkomstenpå helasiggrundarsystemet som
arbetsgivarelämnatutredningen attförslagdepositivtVilingen. omsomser

löneskillnadernakartläggaårligenskyldigaskallanställdafler attmed tio eller vara
löne-utvecklingsarbeteintensivtviktenochkvinnor och män ett ommellan avom

Enligtlöner.och mänsför kvinnorsbetydelsehar avm.fl. frågor enbildning som
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regeringen nyligen presenterad lagrådsremiss vissa ändringar i jämställdhetsla-om
kommer förslag i den riktningen läggas fram inomgen kort.att

Principen alla förvärvsinkomsteratt skall pensionsrätt innebär denattge samma
värdesäkring intjänade pensionsförmåner dagens innebär börav ersättassystemsom
med ordning där pensionsrättighetemas värdeutveckling ien stället kopplas till den
reala standardutvecklingen i landet. Den form värdesäkring intjänad pensions-av av
rätt finns i dagens medför, vidsystem reallönetillväxt,som inkomster förvär-atten
vade tidigt i livet får långt mindre betydelse för pensionen än inkomster som
förvärvas närmare pensionstidpunkten. Med uppräkning pensionsförmånernaen av

följer reallönetillväxten fårt.ex. varje intjänad kronasom i princip vikt vidsamma
beräkning den inkomstrelaterade delen pensionen.av av

Grundskyddet utgör nödvändig komplettering till den pensionrätt baserasen som
på förvärvsinkomster. Grundskyddets nivå och utformning påverkar också hur
sambandet mellan förvärvsinkomst och pensionsförrnåner Det råderut.ser en
ofrånkomlig motsättning mellan inkomstbortfallsprincipen och grundskyddets nivå.
Givet den genomsnittliga nivån på pensionsförmånerna blir sambandet mellan
pensionsrätt och förvärvsinkomst högre grundskyddet är. Grundskyddetssvagare
utformning spelar roll på så sätt även små inkomsteratt under förvärvslivetom
skall påverka pensionsrätten måste i gengäld sambandet mellan inkomst och pension
försvagas vid högre inkomster.

Basen i dagens grundskydd utgörs folkpensionen utgår med beloppav som samma
till alla pensionsinkomst. Medoavsett syfte förstärka sambandetatt mellan för-
värvsinkomst och pension bör grundskyddet framgent i stället utformas som en
garanterad pensionsnivå, till vilken det utgår tillskott till denett inte harupp som
tillräcklig inkomstbaserad pension. Det innebär bl.a. den har förhållan-att som en
devis hög inkomst under yrkeslivet får hela sin pension från den inkomstrelaterade
delen. Därigenom stärks utbytet mellan inkomstökning under förvärvslivet ochen
framtida pension, jämfört med inkomstoberoende pension också hade utgått.om en

6.7 Ett avgiftsbestämt och separat
ålderspensionssystem

Vår bedömning: Det reformerade pensionssystemet skall avgiftsbe-ettvara
stämt Ålderspensionentill skillnad frånsystem, dagens förmånsbestämda.
särskiljs försäkringsgren och finansieras i sin helhetsom meden egen en
specialdestinerad avgift alla inkomstertas pensionsrätt.utsom som ger
Fördelningsmässiga inslag görs tydliga och finansieras över statsbudgeten.
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detpensionssystem ärutformningenviktig fråga vidprincipiellt nyttEn ett omav
skallavgifteneller tvärtomavgiftsuttagetskall bestämmaförmånernaär omsom

avgiftsintäkterna.tillförmånernaligga fast och anpassas
Nivånförmånsbestämthuvudsakipensionssystem är system.Dagens ett

värde-definierade ochbeloppsmässigtutgående,och ärbåde intjänadeförmånerna,
samhällsekonomiskligger fastFörmånernaprisstegringar.säkrade oavsettmot

på avgiftenstället nivåndemografm. iDet ärförändringar iutveckling eller som
i detmanifesteras bl.a.tillräckliga.blir Dettatillså intäkterna systemetattanpassas

avgiftsuttagförslag tillår lämnafemteRiksförsäkringsverket haråliggande att van
för ATP-systemet.

pensionsförmånenvärdetiliggerförmånsbaseratStyrkan i attsystem avett av
påfordrankan betraktasgaranterad. Denuppfattasenskilde kanden ensomsom

instabili-samtidigtmedför dettautvecklatgiven inkomst. Men, enovan,somen
instabilitetfinansierar Dennainkomsterförhållande till dei systemet.tet som

förmå-betydandebli såutvecklingsamhällsekonomisk attriskerar vid atten svag
likväl inte kan garanteras.nerna

avgiftsbaserat.pensionssystemreformeratdärförvår mening börEnligt ett vara
nivå kan liggaavgiftenspå sådant sättförmånernainnebärDet attettatt anpassas

inbetaldaenskilde bestämsför denförmånsnivånkräver delsfast. Detta att av
samhällsekonominiförändringartilllöpandeförmånernaavgifter, dels att anpassas

medellivslängd.och befolkningens
och förenskildebåde för denbetydelseavgiftsbestämt hargörsAtt sam-systemet

dvs.relativa,betraktasfårförmånernainnebär detenskildedenhället. För att som
stället förekonomin isamlade inkomsterna idepå andelfordran somavenensom

främst ibetydelsensamhällsnivån liggerPå attabsolutaenfordrandag ii termer.
aldrigfastställsavgiftprincip skall denrobust. Iavgiftsbestämt ärsystem somett

anpassning ifinansielltillväxt skerekonomiskVid låg syste-ändras.behöva enen
återståendeförväntadgenomsnittligförändringförmånssidan.på Eni ställetmet av

pensionstillfället ividfastställspensionsnivåpåslår igenom denlivslängd som
högre avgifter.för föranledastället att

förmånsbe-respektiveavgiftsbestämninganknytning tillvissfråga harEn som
övriga delarskall ha tillålderspensioneringenrelationergäller vilkastämning av

förmånssidanförslagframförtsi debattensocialförsäkringen. harDet attom
finansierasskulleocksåsocialförsäkringen,olika delarintegreranärmare somav

pågenerell fordranbl.a. innebäraavgift. skulleDetmed en mergemensamen
sigolika orsaker,inkomstbortfallskall täckasocialförsäkringssystemet vareavsom

det såmening finnsvårEnligteller ålderdom.vård barn storasjukdom,det är av
fördel-vilkavad gällerinte minstolika delar,socialförsäkringensskillnader mellan
mindreriktningen äri denreformeringbörningsmässiga hänsyn tas, att ensom

likamedför tvåpensionsförmånen,tillskulle bl.a. ledalämplig. Det att personer
vårdi sjukfrånvaro,skillnaderberoende påolikakan bliförvärvsinkomst, avstor

yrkeslivet.underbarn etc.
riktninggå italar förskäluppfattning finns det motsattEnligt vår attsomsnarare

pensionsförmå-från andraålderspensionsärskiljatydligare i dagsätt änoch ett
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Den försäkringsmässiga risk är aktuell inom âlderspensioneringenner. som -
nämligen leva lång tid efter pensioneringatt är helt och närmastav en annan-

än vad gäller förtidspensionering.motsatt att [det fallet är det också ettsenare
betydligt större mått prövning och kontroll än vad behövs inom ålderspen-av som

Ävensioneringen. Ål-de fördelningspolitiska krav bör ställas skiljer sig ât.som
derspensioneringen är i det perspektivet lättare organisera enligt försäkrings-att
mässiga principer förtidspensioneringen.än

Ett särskiljande âlderspensioneringen får betydelse bl.a. vad gäller finans-av
ieringen. I avgiftsbestämt måste ålderspensionenett i sin helhet finansierassystem
med avgift på de inkomster ligger till grund för pensionsförmånema.en som
Vidare måste alla inkomster pensionsrätt för ålderspension också avgiftsbe-som ger
läggas. För tydliggöra sådana inslag inteatt försäkringsmässigaär fördel-utansom
ningspolitiskt motiverade, bör dessa finansieras i särskild ordning över statsbud-
geten.

6.8 Ett fördelningssystem med inslag av

individuella premiereserver

Vår bedömning: offentligaDet pensionssystemet skall till huvuddelen vara
uppbyggt enligt fördelningsprincipen. Det skall dock kompletteras med
inslag individuella premiereserver.av

Dagens pensionssystem är uppbyggt fördelningssystem, dvs. utgåendeettsom
pensionsförmåner finansieras i princip löpande med avgiftsintäkter under samma
period. Fonderingen AP-fonden byggdes bland syftetmed kom-annat attupp- -

det bortfall privat sparande introduktionen ATP-systemet med-pensera av som av
förde. Det kunde ske därför avgiftsuttaget under uppbyggnadsperiodenatt medvetet

högre än vad krävdes försattes klara då utgående ATP-pensioner.att AP-som
fonden fyller även funktionen utgöra buffert konjunkturella och demo-att moten
grafiska svängningar i avgiftsinbetalningar och pensionsutbetalningama. AP-fonden
är emellertid inte någon integrerad del ATP-systemet, i den meningen förmå-attav

påverkas fondens värdetillvåxt.nema av
I den allmänna debatten har några fördelningsprincipen densett avgörandesom

svagheten i nuvarande främstaDet har därvidsystem. varitargumentet att upp-
byggnaden ATP reducerade det privata sparandet förmögenhetsbildningenochav
i ekonomin. Men även andra har anförts fördelningsprincipen,argument mot t.ex.

i alltför hög grad är beroendeatt systemet politiska beslut. socialaDet kontraktav
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stabiltmindreharinnebärfördelningsprincipen settsgenerationermellan somsom
Fördelnings-sparande.individuelltförankrade ivaritpensionsförmånerna ettän om
på den,byggerkedjebrevssystem,karaktäriseratshar somett somsystemet som

bidrabereddagenerationer ärkommande attförutsättningenosäkra attmenar,man
till systemet.

pensions-dagensinnebördenmedframförts förslag attbakgrunden hardenMot
individuellapåhelt baseratårtillomvandlassuccessivt skall systemett somsystem

in,betalasavgifterdebyggerpremiereservsystem attpremiereserver. Ett som
gottskrivsochpensionsutgifter, fonderas ettlöpandefinansieraförställeti att

medelmed definansieraspensionerUtgåendepremiereserven.individuellt konto e
dettapå dessa.avkastningen Avinkl.successivt fonderatsyrkesperiodenundersom

yrkesverksammagenerations helaprinciptid ilångmycketdetföljer att tar en-
förkla-ocksåärDettapremiereservsystem.fullgångetbyggaperiod enettatt upp-

offentligafördelningsprincipen i devaltindustriländer harallatillring nästanatt
pensionärernashöjningsnabbaremöjliggördettaeftersompensionssystemen, aven

standard.
premiereserv-tillövergångföranförasbrukar ettfrämstaDet argumentet ensom

uppbyggnadspe-långundersparandehögreinnebäraskulledetär ett enattsystem
individuelltprivat ochdet ärfördelocksåhar ettriod. Det att sparan-setts ensom

pensions-omvandlingägandet. Enpersonligastärka dettillbidrarde avattsom
näringslivets behovmedkopplatsocksåharriktningeni den avsystemet samman

kunnadagensgrad änskulle i högre systempremiereservsystemriskkapital. Ett
riskkapitalförsörj-tilloch bidragsparandeökatriskkapital. Ettför utbudet avsvara

kapital-kollektivi formdånuvarandeockså ske inomningen kan system, avmen
maktkoncentrationtill denlämpligt med hänsynmindrebildning. harDetta ansetts

närings-iägandetdelstod förfonderkollektivamedföra storskulledet avenom
livet.

varjeinnebärdetärpremiereservsystem attföranförts attEtt argumentannat som
osäkerhetenpolitiskadenundviksDärmedpension.till singeneration egensparar

Pensionsförmånernakontrakt.socialt motsvaraspåbaseraspensioneni ettatt
skydda-civilrättsligtårförmögenheterindividuellapremiereserverna somavgenom

uppräkningstabilt Denekonomisktockså system.årpremiereservsystemde. Ett ett
premie-iförmögenhetstillväxtfaktiskalltidförmånernasker mot ensvararavsom

avgifternapensionernatillfinnas attalltid utankommerDet att pengarreserverna.
regleras.behöver

heltärpensionssystemibetydande svagheteremellertidfinns ett upp-Det som
värdeutvecklingen påmåstesådantpremiereserver. lmed system pen-byggt ett

ifonderatfinnskapitaldetavkastningenavhängigsionsförmånerna somvara
denkapital änavkastningenvarierarErfarenhetsmässigtpremiereserven. mer

isvängningarkraftigainnebärakunnaskulle såledestillväxten. Detekonomiska
kapitalavkast-1970-talet, harunderperioder,Under långavärde.förmånernas t.ex.

real-fåmångaskulleperiodersådanaförhållandevis låg. Undervaritningen se
vilket kansjunka,pensionframtidadärmedochpensionstillgångarsinavärdet av

ispänningarfördelningspolitiska systemet.skapa
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I varje pensionssystem är värdesäkringen intjänade pensionsrätter beroendeav av
den samhällsekonomiska utvecklingen. Allmänt kan det därför inte hävdassett att

fonderat i sig självt långsiktigtett bättresystem garantier för pensionsförmåner-ger
fördelningssystem.än Utformningenett pensionssystemet kan däremotna haav stor

betydelse för den samhällsekonomiska utvecklingen, vilket i sin huravgörtur
stabila intjänade pensionsrätter är.

Med synsättet pensionen skall betraktasatt uppskjuten arbetsinkomst före-som en
faller det också naturligt pensionförmánemas värdeutvecklingatt åtminstone till sin
huvuddel knyts till inkomsttillvåxten i samhället än till kapitalavkastningen.snarare

Det kan vidare sättas i fråga den mycket omfattande fondering full-om ettsom
gånget premiereservsystem leder till är önskvärd. Kalkyler gjorts på vårtsom
uppdrag visar omfattningen på de fonderatt skulle krävas för att motsom svara
värdet dagens ATP-förmåner och intjänade pensionsrättigheter uppgår tillav en

på 3 000-5 000 miljarder kr beroende på vilket realränteantagandesumma ca som
görs. Det skall jämföras med BNP i år beräknas uppgåatt t.ex. till 5001ca
miljarder kr. Det såledesär mycket fonder byggs istora premiere-ettsom upp

institutionerDe förvaltarservsystem. premiereservema skulle komma blisom att
mycket kapitalförvaltare.stora

En samhällsekonomiskt effektiv allokering kapital förutsätter det finnsattav
många slags ägare med olika riskprofil, gör olika bedömningar, har olikasom
placeringsstrategier och olika ambitioner i aktivt eller passivt ägande. Det har
uttryckts farhågor ägandet med så pensionsfonderatt skulle kommastora domi-att

institutionella placerare intestora är beredda aktivtneras ägaran-av att ta ettsom
I takt med kapitalmarknaden intemationaliseratsatt har dessasvar. argument emot

premiereservsystem dock försvagats. Fondernas medel behöver inte placeras i
Sverige. Det går införa begränsningsregler föratt pensionsinstitutionemas ägarandel
i enskilda företag, m.m.

Enligt vår mening är det avgörande skälet successiv omvandlingemot en av
dagens till fullgånget premiereservsystemsystem detett avgiftsuttag sådanstora en
övergång skulle kräva. förmånerDe redan finns intjänade i dagens systemsom
måste finansieras med avgifter. Samtidigt skulle avgifterna till det premiere-nya

komma fonderas och inte tillgängligaservsystemet föratt finansiera gamlaattvara
förmåner. Det skulle således krävas två avgifter finansierar förmåner ien som-
det gamla och bygger fonder förstsystemet i framtiden skallen som upp som
finansiera förmåner. Det samlade avgiftsuttaget skulle därför under långnya en
övergångsperiod kunna komma bli mycketatt stort.

Många har pekat på AP-fondens behållning skulle kunnaatt användas vid över-en
gång för avlasta finansieringen gamla förmåner.att AP-fondens tillgångar ärav
dock väsentligt mindre än värdet intjänade förmåner. Under lång övergångs-av en
period skulle höga avgifter behöva för bestrida fordringarna i dagenstas ut att
system.

En övergång till premiereservsystem skulleett också innebära sparandet iatt
pensionssystemet skulle bli mycket omfattande under denna övergångsperiod. Det
är konsekvens höga avgifter och oförändrade utbetalningar. Det totala privataen av
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Hushållen skulleomfattning.iökasannolikt inte kommasparandet skulle att samma
ersätt-premiereservemabetraktadeltill kommaåtminstonerimligen att ensomen

totaladetomfördelninginnebäraskullesparande. Detförning sparan-annat aven
pensions-alltförriskfinnspensionssparande. Det stortför etttill förmån attdet en

i ställetoch dettariskkapital,direkt iskersparande attdetsparande reducerar som
pensionsfonder.indirekt viasker

långsik-påmed de kravpensionssystemet,allmännadettveksamtär ävenDet om
lämpligsådant, ärställas imåstei placeringamasäkerhet ettochtighet ensom

riskkapital.huvudsakliga källa förnäringslivetsutgöraförinstitutionell attram
företagen,mindredefrämst beröraförefallerriskkapitalförsörjningenmedProblem

premie-förvaltarinstitutionersvår.särskilt Deriskbedömningen kandär somvara
knappastpensionsskyddet kangrundläggandehela detskulle täckareserver som

problem.derastill lösabidra att
Övergångfullständigmedrimligt eller önskvärtsigdärfördetVi bedömer envare

medfördelarfinns dockDetpremiereserver.baseratpensionssystemtill ett
pensions-reformerattill ivär mening börenligt ettpremiereserver tas varasom

fördel-för allmännadetinomdetdock skekanDetta att ramensystem. genom
premiereser-Avgiften till dessapremiereserver.inslagskapasningssystemet ett av

övrigt heltipensionsavgiften,obligatoriskadenfinansieraskan varamenurver
fördelningssystemet.oberoende av

deunder när-sparandeökningdenmöjligtdetpremiereservinslag gör attEtt som
individuelltformenpensionssystemetske inom ettdecennierna bör tar meravmaste

ytterligare.AP-fonden växernuvarandetill denför ledaställetsparande i attatt
inflytande överenskildesdensyfte ökaockså tillharPremiereservinslaget att
individen,enskildedentillskall knutnaPremiereservemapensionen. somvara

inom vissadenneförvaltningmedlensinflytande över attockså skall ha stort genom
placeringar-inriktning påmed olikaförvaltaremellan olikaväljakunnaskallramar

kanpremiereservdelentillkoppladeförmånerna ärför den delVillkoren somavna.
ochpensionenvad gäller när ututfonnade, tasflexibeltockså t.ex.vara mer

efterlevandeskyddet.
fördelnings-förinompremiereserverinslagmedfördelEn ett ramenavannan

pensions-meningendenriskutjämning, iviss attinnebärdetär attsystemet en
kapitalavkast-standardutveckling ochavhängiga bådekommerförmånerna att vara

samhället.ining
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6.9 Försäkringmässiga avgifter och Ökat

sparande

Vår bedömning: En reformering pensionssystemet skall syfta till attav
åstadkomma generationsutjämnande fondering. Avgiften till ålderspen-en
sionsystemet bör redan i samband med reformtillfället fastställas på försäk-
ringsmässiga grunder med utgångspunkt från reformeradedet pensions-

regler. AP-fonden omvandlas på sikt till renodlad buffertfondsystemets en
inom fördelningssystemet. fonduppbyggnadDen sparandetsom genereras av
sker i huvudsak inom för premiereservdelen i pensionssystemet.ramen

Ett mål för reformeringen pensionssystemet är, det iattav som angav ovan,
högre grad än vad blir fallet med dagens regler skall bidra till sparandet isom
samhällsekonomin. Ett motiv för detta är kommande demografiska påfrestningaratt
inom pensionssystemet inte helt skall övervältras framtida generationer. De stora

kommer pensioneras bit in 2000-talet bör i högre grad bidraattgrupper som en
till klara de ökade pensionsutbetalningar de då kommer upphovatt till,attsom ge

högre sparande under mellantiden fram tills dess.ettgenom
Sparandet i pensionssystemet skall dock inte högre vad förän krävs attvara som

klara åtaganden. Ett ökat sparande inom pensionssystemet har motiveratssystemets
även med hänsyn till de demografiska påfrestningar längre fram uppkommersom
inom offentligaandra åtaganden, vård och De decenniemasnärmastet.ex. omsorg.
fondering inom pensionssystemet skulle så omfattande det blir möjligtatt attvara
sänka pensionsavgiften fram.längre Pâ så kansätt den samlade belastningen på de
yrkesaktiva hållas demografiskadennär belastningen sig gällande,görnere genom

pensionsavgifter växlas tillskatter eller avgifter vård ochatt Enligtmot omsorg.
vår mening står detta emellertid i strid grundprincipenmed pensionssystemetatt
skall autonomt.vara

Som pekat på i avsnitt 5.8 kan inte sparandet i pensionssystemet bedömas isole-
det effektenär på det totala sparandet- och i viss utsträckningrat, utan den offent-

liga sektorns sparande spelar iroll det sammanhanget. Ett ökat pensions-som-
sparande får negativa effekter sparande. Det är konsekvens bl.a.annat atten av

Ävenhushållens disponibla inkomster blir mindre högre pensionsavgiften är.
möjligheterna förstärka sparande i statsbudgeten försvåraskanatt statens ettav

pensionssparande. Sannolikt blir denna effekt högrestort större sparandet är
inom pensionssystemet.

Ett högre sparande inom pensionssystemet innebär definitionsmässigt antingen
ökade avgiftsintäkter eller reducerade förmåner. Vi framgickär intesom ovan
beredda tillstyrka allmän sänkning förmånsnivåerna i förhållande till vadatt en av
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utvecklingekonomiskvidpåpekasi bör dockgäller dag. Det att en svagsom
följsamhet till denfår bättreförmånemagrundreformen,kommer att enav

oförän-medsparande äntill väsentligt högreledaekonomiska utvecklingen, ettatt
drade regler.

avgiftsbeståmt.skallpensionssystemetreformeradeVi dethar sagt att varaovan
förmå-meningeni denförsäkringsmässigt uppbyggtinnebär är attDet systemetatt

avgiften fastställs medNivån påavgifter betalas in.hurbestäms stora somavnema
förvärvsinkomsterförhållande tillkompensationsnivå iutgångspunkt från den som

och kapitalavkast-tillväxtenekonomiskaantaganden denskall ha,systemet om
beroende bl.a.risken, i sin ärförsäkringsmässiganingen den tursamt avsom

motiverat pâvad äravgiftsuttaget högre änTill den del sättsdödligheten. som
betrakta skatt.grunder detförsäkringsmässiga är att ensom

refor-från detintjänanderegler börjar gällapensionssystemetsreformerade attDet
pensionsavgiften sådärförEnligt vår mening börkraft.träder i snart sommen

från de reglerutgångspunktförsäkringsmässig grund medmöjligt fastställas på en
uppnås inte denfallpensionssystemet. Ireformeradeskall gälla i det annatsom

grundprincip i detskallavgifter förmånerochkorrespondens mellan som vara en
vadhögre änsparande sättskravetreformerade Omsystemet. genereras avsom

avgift utöverdärförmåsteförsäkringsmässigt avgiftsuttag, uttasextraett pen-en
Flera deskatt.avgift betraktaärsionsavgiften. Denna attextra avrensom en

debattenallmännaförekommit i denpensionssystemetförslag till refomer somav
avgift. ökarDetövergångsperiod sådanunderbygger på det ut extratasatt enen

premiereservliknandeövergång tilldärmedoch underlättar system.sparandet mer
försäkrings-sidanåmellanavvägning således görasmåsteallmäntRent enaen

på högrekravå andra sidanpensionssystemet ochskattetryck ilågtmässighet och
sparande.

avgiftfastställdförsäkringsmässigtfram äråterkomma till längreskallSom en
dagensnivåmed förmånerålderpensionssystem,till reformeratett somsamma

ålderspensionenstilli dag bidrarde avgifterhögrefolkpension och ATP, än som
avgift förstärksförsäkringsmässigt bestämdmedinnebärfinansiering. Det att en

förut-högre. Detblir följaktligenoch sparandettill pensionssystemetinkomsterna
inkl. förtids-pensionssystemet,finansiering det samladedock densätter att av

oförändrat.statsbudgeten ärsker överpension m.m. som, avgiftmotiverad,sparandeskålnågon,det inteEnligt vår mening bör tas ut av
pensionsavgiften. Detberäknadeförsäkringsmässigtdenligger utöver av-som

kan kommaändringarskall, med dereformtillfilletvidgiftsuttag bestäms somsom
på långgällaförsäkringsmässiga överväganden, ävenbetingadesigvisaatt avvara

för försäk-inompensionssparandedetVi bedömersikt. att ramen ensom genereras
generationsutjämnandeuppfylla kravtillräckligt föravgiftringsmässig attsom

reforrrnillfälletfastställs vidavgiftsnivådenunderstrykasfondering. börDet att som
påökar inpåfrestningarnademografiskahöjas då de nästaskall behövasåledes inte

sekel.
formfondering både ifinnasdetkommerpensionssystemetreformeradeI det att

successivtpremiereserverform deAP-fonden och iden nuvarande somavav
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byggs AP-fonden iär dag betydligt större än vad motiveratär förupp. som en
buffertfond i renodlat fördelningssystem kanske 10 gångerett större. Den nödvän-
diga storleken buffertfond minskar också förmånemas följsamhet till denen om
samhällsekonomiska utvecklingen förbättras.

framtidaDet sparandet och fonderingen inom pensionssystemet kan därför i första
hand ske i form uppbyggnaden premiereserver. På lång sikt storle-av av anpassas
ken på AP-fonden så fården fondstyrka funktionenatt moten som svarar som
buffextfond inom fördelningssystemet. Störst kommer AP-fonden liksom premiere-
servfonderna fulli funktion då när antalsmässigt generation jäm-att storvara en
fört med omkringliggande generationer befinner sig i aktiv ålder och intjänar
pensionsrätter. En sådan variation i buffertfonderingen stämmer väl överens med
de samhällsekonomiska behoven.
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Principer7 för reformeratett

pensionssystem

7.1 Inledning
de föregåendeI kapitlen har från olika synvinklar belyst de problem ärsom

förknippade med det nuvarande allmänna pensionssystemet och idessa relationsatt
till de krav i skilda hänseenden enligt vår uppfattning kan ställas på välettsom
fungerande pensionssystem. Diskussionen har i slutsatsen det ärmynnat ut att
påkallat genomföra grundläggande reform påatt pensionsområdet. kapitelInu en
6 har vi redovisat överväganden olika vägar kan beträdas för reformarbe-om som

och vi har där ställt avvisande till del lösningartet, förts fram i andraoss en som
sammanhang och varit föremål för diskussion i den allmänna debatten. Isom an-
slutning till dessa övervägandena har kommit fram till vissa utgångspunkter som
enligt vår mening bör ställas för arbetet med reformera pensionssystemet.attupp
Syftet med reformarbetet åstadkommabör moderniserat pensionssystematt ettvara

kan bestå i huvudsak oförändrat under lång tid framöver.som
Vid reformeringen bör, framgått, flertal förhållanden i beaktande. Detett tassom

är viktigt pensionssystemet får utformning gör det kan uppfattasatt atten som som
rimligt både pensionärer och förvärvsarbetande sambandet mellan för-samt attav
värvsinkomster och intjänad pensionsrätt väsentligt.stärks Vidare är det vikt attav
följsamheten i förhållande till den samhällsekonomiska utvecklingen blir bättre än
med dagens regelsystem, pensionssystemet tillbidrar ökat arbetsutbud,att ett att
skatteandelen pensionsavgifterna reduceras och pensionssystemet medverkarattav
till Ökning det totala sparandet i ekonomin under de närmaste decennierna.en av

En reformering pensionssystemet innefattar ställningstaganden på två prin-av
cipiellt skilda plan. Först gäller det utforma förändrat regelsystem, låteratt ett som
sig tillämpa under lång tid framöver. gjortNär detta är måste prövas hur detta
regelsystem skall kunna fasas från det gällande, dvs. hur övergången skallnu
ske från det hittillsvarande till det reformerade pensionssystemet. måsteDet alltså
utformas särskilda övergångsregler. Vid bestämmandet den innebördennärmareav

Ädessa gör sig två delvis motstridiga önskemål gällande. sidan det frånärav ena
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angelägetsynpunkterindividersfrånså ävenoch kansamhällsekonomiska vara -- Å sidanandramöjligt.sågenomslagfårpensionssystemetdet ändrade snartatt som
möjligt tillgodo-långtsåsynvinkelförsäkradesväsentligt dedet attär sommanur

förutsätt-fast ochliggerpensionsrättigheterintjänaderedan attönskemålet attser
såtillvidahänseenden,i avgörandeinte rubbas attmänniskorenskildaningarna för

medanledning räknahaftförsäkradedenänblir avsevärt sämrepensionsutfallet
kanintesituation där hanihan ställsförvärvsliv ochlängreefter egenavett en

detta.kraft påverka
vi börprinciperredovisa deutförligtföljande kommerI det att ansersommer

Därefterpensionssystem.reformeratutformningenförgrundläggande ettavvara
Övergångslösningarna. Iförprincipernaföreslagnakapitel 8 dei av ossanger

regel-föreslagnainnebörden detsedan den närmare9-15kapitel presenterar av
fram.läggerolika områdenregelutformningförslag tilloch desystemet som

principerAllmänna7.2

svenskadel dengrundläggandepensioneringen utgör trygg-allmännaDen aven
Sverige detanknytning till närmänniskor medallaberör nästanhetspolitiken. Den

föravgifterdeoch utbetalastjänas in uttasde förmånergäller såväl somsomsom
pensioneringen harfrån den allmännaförmåner betalasfinansieringen. De utsom

del derasför mycketochför pensionstagarnabetydelse storavgörande avensvarar
frånmycketbetyder ocksåPensionsutbetalningarna stats-disponibla inkomster.

transferering-offentligahälften deinnefattar i dag nästanochfinansiell synpunkt av
samhällsekonominsförbetydelsemycketpensionssystemetSamtidigt har storarna.

återverka på bl.a.sålundautformning kanPensionssystemetsutveckling.allmänna
ekonomin.ioch tillväxtensparandetarbetsutbudet,

pensionssystemeti fråga äninte komma6 kani kapitel attutvecklat annatSom
väsentligtärobligatoriskt Det attfortsättningen byggsockså i ett .vystem.upp som

åt helaekonomiskt skyddtillförsäkraroch detallmäntpensionssystemet är ettatt
befolkningen.

kapitelredovisat ibör,pensionssystemetför det allmännahuvudprincipEn som
förvärvsak-denundertill inkomsternarelateraspensionernafortfarande attvara

grund-tryggandeenhetsnivå tillvissenbartintetiva tiden och utges enaven
grundtrygghzetsprirzcipendet angelägetSamtidigt ärförsörjning.läggande att upp-

förgrundtrygghetfortsättningsvis godocksåsålundarätthålls och detatt ges en
har förvär-därigenom inteochförvärvsarbetatinte harolika skälavpersoner som

i endastarbetehaft avlönatpension ellerinkomstrelateradnågonrätt tillvat som
till baraintjänat rättdärförlåg lön ochtill mycketutsträckning ellermindre en

pension.inkomstrelateradbegränsad
vårtenligtpensionssystemetigrundtrygghetenuppbyggnadenprincipiellaDen av

funnit detframhåller där har7.10.avsnitt Somredovisarförslag vara
nuvarandei detmarginaleffekterdemildringtill ståndviktigt fåatt somaven
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regelsystemet uppkommer för pensionstagare med begränsade tidigare inkomster
och måttliga ATP-pensioner, till följd avråkningen pensionstillskott och detav av
särskilda grundavdraget vid beskattningen på grund inkomstprövningensamt av av
bostadstilläggen. Vid avgörandet vilken utformning grundskyddet bör måsteav ges
ske avvägning mellan å sidan önskemålet god grundtrygghet inomen ena om en
rimliga ekonomiska och å andra sidan önskemålet alla pensionärerattramar ge
något reellt ekonomiskt utbyte den inkomstrelaterade pension de tjänat in.av

Den allmänna pensioneringen består i dag i huvudsak álders-, förtids- ochav
efterlevandepensioner. Pensionssystemet fyller alltså i dag olika funktioner. Förtre
det första det tillförsäkra alla viss inkomststandardatt och grundtrygghetavser en
inför ålderdomen. I detta ligger dels individuell inkomstöverföring från deen
förvärvsaktiva åren till ålderdomen, dels riskförsåkring för leveren personer som
längre än genomsnittet befolkningen. För det andra syftar den allmänna pensio-av
neringen till försäkring varaktig nedsättningatt arbetsförrnågan.mot Dettage en av
syfte tillgodoses förtidspensioneringen. Denna har likheterstörre med sjuk-genom
försäkringen än med ålderspensioneringen, eftersom det avgörande för rätten till
förmån är arbetsförmâgan är nedsatt. Rätten tillatt förtidspension bygger således
huvudsakligen på medicinska kriterier. För det tredje innehåller det allmänna
pensionssystemet regler under vissa förutsättningar efterlevande tillsom ger en
avliden försäkrad rätt till viss inkomstgaranti och grundläggande ekonomisken en
trygghet. I detta fall fungerar pensioneringen riskförsäkring.som en ren

Någon anledning inskränka eller utvidga dessa pensionssystemetsatt bestånds-nu
delar fmns inte. Också i fortsättningen bör alltså enligt vår mening pensionutges
såväl vid ålderdom vid långvarig sjukdom och handikapp till efterlevan-som samt
de.

Däremot har kommit till slutsatsen ålderspensioneringen böratt renodlas och
utformas avskilt försäkringssystem. innebärDetett förtids- och efterlevan-attsom
depensioneringama bör finansieras avskilda från ålderspensionssystemet.

En väsentlig utgångspunkt för reformerat ålderspensionssystemett och ledstjär-en
vid våra överväganden har, utvecklat i avsnitt 6.6, varit strävanna attsom en

inom den allmänna pensioneringen få till stånd starkare direkt samband mellanett
de inkomster har under livet, vilka också ligger till förgrund desom personer
avgifter till och detas ut pensioner Detta betydersystemet, isom utges. attsom
princip alla förvärvsinkomster försäkrad har under hela livet och allasom en
avgifter betalas eller för honom till den allmänna pensioneringen bör grundasom av
pensionsrätt och också innebära direkt genomslag på den kommande ålderspen-ett
sionen. Varje kronas inkomst respektive avgift bör därvid oberoende när denav-
tjänats in och betalats principiellt lika mycket vård och medföravara samma-
ökade pensionsrätt för alla.

Detta är vikt inte minst för bidra till det upprättas bättre sambandatt änav att ett
för närvarande mellan vad privatekonomisktär fördelaktigt och vad ärsom som
samhällsekonomiskt önskvärt. Pensionssystemet bör alltså ha utformningen som
medverkar till människor fattar beslut och påatt sätt ligger i linjeettagerar som
med vad förenligtär med det samhällsekonomiskt eftersträvansvärda.som
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Påförvärvsinkomster.på grundvalintjänaspensionsrättbörLiksom i dag av
ipensionsrätttillupphovavgifternainbetaldaavgifter. Dedessa skall uttas ger

avgift iärvarje kronasinnebärstorlek.avgifternas Dettatilldirekt relation att
intjänaspensionsrättallpensionshänseende ochivärdhuvudsak lika mycket att som

avgifter.skall grundas
måsteförvärvsinkomsteravgifterpå grundvalpensionrättprincipDenna avom
direktprinipeninnebärhänseenden.i olika Det ettemellertid kompletteras att om
fullt;upprätthållaskanpensionsförmåner inteochinkomstersamband mellan

grund-dockmåstePrincipenfördelningsskäl.måsteundantag göras somsesav
påkallade.otvetydigtframståochmåste prövasallaläggande och avsteg somnoga

principenväsentligtdet dockär ettbeträffande görsde attOckså omavsteg som
betyderupprätthålls. Detavgiftsbetalningoch attpensionsrättsamband mellanstrikt

pensionsrättinnebärpensioninkomstrelateradför attisådana inslag systemet som
särskilt,finansierasmåsteförvärvsinkomsterförintjänas änfördelningsskäl annatav

ålderspensionssystemet.tillfrånavgiftsbetalningar statengenom
grundtrygghetgodangelägenhetenvidare erinratharföregåendedetl av enom

Även dvs. på sättsärskild ordning,finansieras idenna måste annatpensioneringen.i
förvärvsinkomster.påpensionsavgifterdeanvändningmed tas utän somav

pensionssyste-varitövervägandena harförutgångspunktallmän attYtterligare en
flexibilitetmåttbetydandeskall präglasreglerdärtill anknytandeoch ett avmet av
hänseendedettaålderspension. ltillförvärvsarbetefrånövergångendet gällernär

för denalltså finnasvalfrihet. börDetmedgesförsäkrade utrymmedebör stor
och utnyttjapensionslösningarolikavälja mellaninomenskilde systemetsatt ram

reellaönskarsådendet angelägetSamtidigt ärbäst.den att gessompassarsom
prakti-ivadi åren änlängreförvärvsarbetefortsätta medmöjligheter somatt upp

i dag.ken medges
fördelningssystem,uppbyggtjinansieringshänseende ATP-systemetär ettl som

pensionsav-användning definansieras medpensionsutbetalningarårsdvs. ett av
förvärvsarbetande. Dessutomsamtidaoch för deår erläggsgifter avsammasom

pensionsutbetal-bidrar tillavkastningAP-fonden,fondbildning ivisssker vars
fördelningssystem.formenfolkpensioneringen harOcksåningarna. ettav

utformai frågaskäl inte kommaolika ettkapitel 6 kanutvecklat i attSom av
fortsatti huvudsakänsättpensionssystem ettreformerat allmänt annat som

dvs.pensionssystem,fullfonderattillhelt övergå ettfördelningssystem. Att ett
praktisktgrund, intepremiereservteknikens äruppbyggtfullt ärutsystem som
förknip-finns fördelardetkommit slutsatsenvi tillhargenomförbart. Däremot att

förålderspensionssystemetdet allmännainnebärordningpade med attsomen
premiereserver.inslagförses medframtiden av

börvår meningenligtålderspensioneringenreformeradebetyder denDetta att
alltså i sinafinansieringsmässigt. börDenblandatbyggas ett systemupp som

utfor-bördel denvissfördelningssystem,formenhuvuddrag ha ett avmen enav
dvs.försäkringsmässiga former,ipensionssparande ettfonderat somettmas som

omfattningenochbedömningar häromVåra närmarepremiereservsystem. avom
kapitel.i dettaredovisarpensionssystemetframtidadel i detrespektive senare
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Ett allmänt lagreglerat ålderspensionssystem måste kunna bestå under mycket lång
tid det behöver ändras iutan väsentliga hänseendenatt tid efter Det betyderannan.

bör byggas flexibeltatt systemet och så utformat det innehåller meka-attupp vara
nismer gör det näst intill automatiskt låteratt sig till kommande tiderssom anpassas
krav och problem. Pensionssystemet bör sålunda ha uppbyggnad innebär atten som
det kan tillämpas i huvudsak oförändrat även vid sådana förutsebara förändringar

människors livsinkomsteratt ökar, deras genomsnittliga livslängd stiger,som att att
förvärvs- och yrkesmönstren kan bli betydligt rörligare och människors priorite-att
ringar förändras i större utsträckning än vad tidigare varit fallet.som

En viktig princip för våra överväganden finansieringskravenär på och detatt
reella ekonomiska utfallet för individer från det allmänna pensionssystemet bör

bättre till den ekonomiska tillväxten i samhället iän dag.anpassas Det beroende av
hög årlig tillväxt lönerna och avgiftsinkomstema finns inbyggten iav av som

dagens regelsystem bör i möjligaste mån elimineras. En bättre följsamhet till den
samhällsekonomiska utvecklingen är nödvändig, så kan tillämpasatt systemet utan
ändringar också vid varierande samhällsekonomisk tillväxt.

Med utformning den allmänna pensioneringen enligt de utgångspunkteren av som
här i korthet har uppkommer enligt vår mening förutsättningarangett för ett

robust och stabilt pensionssystem, kan kvarstå oförändrat under längresom en
period framöver. Pensionssystemet kommer vidare stå väl möta deatt rustat att
utmaningar det kommer ställas inför under den demografisktattsom ogynnsamma
perioden stycke in 2000-talet. Härigenomett uppkommer förutsättningar detatt
allmänna pensionssystemet framöver kan uppfattas rimligt och rättvist översom
generationsgränserna och det sociala kontrakt mellanatt generationerna det kansom
sägas innebära vidmakthålls. Samtidigt förbättras möjligheterna pensions-att trygga
utbetalningarna till den nuvarande och den närmast kommande pensionärsgenera-
tionen.

Vårt arbete har emellertid .syftar tillinte åstadkomma några generella sänk-att
ningar eller höjningar de genomsnittliga förmánsniváerna inom den allmän-av- -

pensioneringen. De förslag redovisar i betänkandet innebär inte hellerna som
några sådana effekter. De förmåner i genomsnitt utlovas enligt nuvarandesom
regler kan alltså i viss bemärkelse utlovas föräven framtiden. viktigtDet ären att
pensionslöftet sätts i relation till förvärvsarbetandesde standard, så för pensio-att
närerna inte ställs i utsikt ålderspensioner utvecklas i takt ellersom annan annan
riktning än de disponibla inkomsterna för de förvärvsverksamma. Häri ligger viatt

det väsentligt pensionssystemet såär utformatatt kan undvikaanser vara att man
risken för kraftigt höjda pensionsavgifter och därmed motsvarande nedgång deav-
förvärvsarbetandes standard och den alternativa risken för betydligtmomentant-
minskade pensioner. Dessa risker, några åtgärder inte vidtas, skulle kunnaom nu
förverkligas något eller några decennier framöver vid långsammareom en sam-
hällsekonomisk tillväxt, höjd allmän medellivslängd och oförmånlig försörjnings-en
kvot.
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pensionenavgörlivsinkomstenHela7.3

Livsinkomstprincipen7.3.1

storleksmässigt tillpensionernarelateraspensionssystemetreformeradedetI
den s.k.tillämpninglivethelaunderförvärvsarbeteinkomster avgenomav
kronansförstaprincip denfrån iintjänasPensionsrättlivsinkomstprincipen.

värdmycketlikahuvudsakblir iinkomstvarje kronasår, ochvarjeinkomst
pensionsrättintjänandeföråldersgränsNågon övrepensionshänseende.i av

försäkradeAllaförmånsdefinierat.inteavgifts- ochblirfinns inte. Systemet
pensionsutfall.förväntatochpensionsrättintjänadinformationårlig omges

allmännatill denavgifterochinomintjänaspensionsrätt tas uthittills börLiksom
anställningi formförvärvsarbeteinkomstergrundvalpensioneringen avavav

näringsverksamhet.aktivelleruppdragjämställsvarmed -- ochkalenderårATPförpensionsrättberäknasnuvarande regler pen-Enligt per
basbe-vadöverstiger ettmotsvararinkomsterenbartsionsgrundande är somsom

7,5 basbeloppATP-taketöverstigerinte1994200 kr år35lopp ommen som
medtillräckligtdettillâggspension äroavkortadtillrätt1994. För000 kr år264

storlek ärpensionensföravgörandeochinkomster,pensionsgrundandemed30 år
15 åren.de bästabaraunderinkomsterna

utgångspunktgrundläggandeavsnittet harföregåendei detframhållitviSom en
förvärvsin-sidanåmellankopplingdirektökadåstadkommavaritför enaatt enoss
sidanandraoch åhärpåerläggsavgifteroch deunder livet pen-komsterna som

det allmännafrånbetalaspensionermellan de utSambandetsionsförmånerna. som
de inkomsterliksombetalas tillavgifterde systemet,ochpensionssystemet som

stärkas väsent-meningenligt våralltsåböravgiftsuttaget,förgrundtillliggersom
ligt.

pensions-reformeratlön. Iuppskjuten ettprincip detsammaiPension är som
falletvad ärgenomslag änbetydligt störreförhållande fåbör detta somettsystem

grundprincip börsig. Engestaltakommitdetsådantregelsystem, attnuvarandei
livet.underinkomsternaavspeglaskallstorleksmässigtpensionernadärför attvara
årligadehögahuroberoendevillkorhuvudsakpå igällabörDetta avsamma -

det rörtvarit ochavgifternaoch oavsettinkomsternasammanlagda omdeeller -
landet.iförvärvsarbete härtid ikortellerlångsig enom

varjemeningenligt vårsålunda attintjänandereglerna börförGrundläggande vara
pensionshänseendeivärdmycketlikaprincipavgift iärellerinkomstkronas

sådanMedskett.dettai tideneller närdentjänat enoberoende somvemav
utfalluppkommerdetdär ettålderspensionssystem somfårutgångspunkt ettman

livetunderhaftdeinkomstertill deemellan närindividerrättvist olikaär serman
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och de avgifter tagits dessa. Utbytet förhållandei till inkomsterna och deutsom
erlagda avgifterna blir detsamma för börjat arbeta tidigt och fortsattpersoner som

förvärvsarbetemed lång tid till måttlig årlig inkomst förmen en som personer som
börjat arbeta och haft kortare tid i förvärvslivet haft inkomstersenare en sommen

stigit i takt med karriärens utveckling.som
En ordning enligt vad förespråkat ligger också i linje med denu en annan av

generella utgångspunkter ställt för övervägandena: kanpensionssystemetsom upp
inte syfta till komma till med olika förhållanden enskilda kan upplevarättaatt som

underorättvisa den förvärvsaktiva delen livet. Detta kan intesom av vara en gene-
rell uppgift för allmänt inkomstrelaterat pensionssystem. finnasTvärtom tordeett

risk för åtgärder i det syftet skulle kunna dölja de verkliga problemen,atten som
oftast siggör gällande på arbetsmarknaden, och därmed motverka fördröjaeller
förändringar på de områden där sådana bör komma till stånd, beträffandet.ex.
arbetsvärdering och lönesättning. Detta hindrar naturligtvis inte pensionssyste-att

kan innehålla fördelningsmässiga inslag det betyder dessa, imet denatt ut-men
sträckning de framstår motiverade, bör tydligagöras och utformas så deattsom
inte bryter grundläggande struktur eller påtvingar dettamot systemets en annan,
från andra ickesynpunkter önskvärd grundutformning.

Med de angivna utgångspunkterna finns i princip inte för i refor-utrymme att ett
pensionssystem ha några begränsningar i fråga intjänande pensionsrättmerat om av

motsvarande de finns i dagens regelsystem. Detta framstår motiverat intesom som
minst bakgrund kritikden enligt vad utvecklat i avsnitt 5.2 kanmot av som
riktas de nuvarande 15- 30-årsreglema.och Ett reformerat regelsystem börmot
utformas så, kan komma till rätta med de svagheter dessa innebär ochatt man som

bl.a. har slumpmässiga och osystematiska fördelningseffekter till följd. Desom
fördelningsmässiga inslag motiveradeär i pensionssystemet bör i ställetsom ges en
väsentligt träffsäker utformning.genomtänkt och Några begränsningar på detmer
inkomstrelaterade pensionssystemets intjänandesida dagens ATP-motsvararsom

15- 30-årsregler alltsåoch bör enligt vår uppfattning inte finnas inom detsystems
reformerade pensionssystemet.

Inte heller finns med de beskrivna någotutgångspunkterna egentligt förutrymme
i reformerat pensionssystem ha någon motsvarighet till den begränsningatt ett som

finns i dag och innebär bara inkomster överstiger basbeloppatt ettsom som grun-
dar till inkomstrelateradrätt pension. vår meningEnligt bör denna begränsning i
huvudsak bort pensionsråttoch sålunda kunna intjänas från i princip den förstatas
kronans inkomst varje år. administrativaAv behövs dock vissskäl minimigränsen
för hur höga inkomsterna måste förunder år bli pensionsgrundande.ett attvara
Detta belopp kan dock sättas betydligt vidlägre basbelopp.än ett

Det sagda betyder grundtryggheten i reformerat pensionssystem bör utfor-att ett
på sätt dagens folkpensionering.än Eftersom pensionsrätt i det inkomst-annatmas

relaterade kommer kunna intjänas också på inkomster under basbe-systemet att ett
lopp finns inte något behov folkpension pensionskydd föratt ettav genom en ge
sådana inkomster.

En konsekvens de utgångspunkter ställts det i princip inteär attannan av som upp
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börpensionsrätt. Detintjänandesåvitt gällernågra åldersgränserfinnasbör av
åldersgräns,till dagens övremotsvarighetinte finnas någonalltså fortsättningsvis

Även ytterligaretjäna in65 år skall således kunna65 är överår. personer som
administrativapension. bl.a.sindärigenom bättra Avpensionsrättigheter och

kvarstå.16 år,åldersgräns,nuvarande nedreskäl bör dock
striktupprätthållaspensionssystemi reformeratframgått börhar ettSom ett sam-

pensionsför-å sidanavgifter och andraochå sidan inkomsterband mellan ena
uppburits ochhari tiden inkomsternagälla närsamband skallmåner. Detta oavsett

Med dettatillgodoräknats.pensionsrätt tidigare harmånga åroberoende för hurav
pensionshänseende,ilika mycket värdinkomst skallvarje kronassynsätt, att vara

de räknasår från årpensionsrättigheter förräntasintjänadekrävs attatt genom
premie-såvittlöneutvecklingen eller,med den allmännasuccessivt i takt avserupp
samladeunder livetDenavkastning på sätt.tillgodoförs annatreservsystemet,

lönenivå, blirallmännapensionsåretsuppräknad tillinkomsten,pensionsgrundande
pensionsutfallet.avgörande fördärmed

storleksmässipensionssystemi reformeratsålunda pensionernaVi föreslår ettatt
undertill inkomsternaoch intesamlade livsinkomstentill hela denskall relateras

några löfteneller bördetta kanåstadkommaantal år. Förenbart begränsat attett
till inkomsternatill slutlönen ellerpensionsnivå i relationvissinte utställas enom

beroendei huvudsakstorleksmässigtpensionenvissa år. stället börunder I avvara
tiden.förvärvsverksammahela denavgifter inbetalats underde som

påverkainkomst kommervarje kronasvårt förslag äreffekt detta attEn attav
tillmätaslivet kommertidigt underInkomsterframtida pensionens storlek.den att

fallet med dagenspensionen vad ärframtida änvikt för denrelativt störresett som
pensiontillupphovalltsålivsinkomst kommerregler. Samma oavsettatt sammage

tjänats in.lång tid denoch under hurnär
förmåns-blir intepensionssystemetdet allmännaFörslaget innebär att nusom

Ålderspensionens alltså intenivå bestämsavgifisdeyinierat.definierat i ställetutan
individför varjebokförtspensionskapitalberoende detbliri förväg utan somav

förräntninglivet och på denavgifterna underde erlagdapå grundval somav
medför.uppräkningen

allmännapensioner inom detpensionsrätt ochförslag betyder vidareVårt att
huvudsakenligt ibokföras och beräknaspensionssystemet kommer att samma

pensio-avgiftsbestämdfullfonderaddvs.principer i premiereservsystem,ett ensom
pensions-uppfattningenavsnitt 6.8,framgåttvi,nering. Emellertid har attavsom

fördelningsprin-finansierasskallfortsättningsvis till delenstörstaocksåsystemet
påtillgodoräknasavgifterdefonderingNågoncipens grund. motsvarar somsom

vissEnalltså inteskall ägapensionskontonindividers personligaenskilda rum.
nödvändig.dockbuffertfondering är

pensionsav-skatteandelens.k.förslag denföljd vårt ärYtterligare att avaven
effekter påpositivauppstår sannoliktHärigenomväsentligt.gifterna på sikt går ned

arbetskraft.utbudet av
livsin-påbaseratpensionssystem ärsannoliktförefaller ocksåDet ettatt som

frånfram inkomsterincitamentmedföra ökadekomstprincipen kommer att taatt
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den svarta sektorn ekonomin till beskattning så de därmed pensionsrätt.attav ger
Den pensionsgrundande inkomsten bör nämligen bestämmas på grundval taxe-av
ringen till inkomstskatt. Varje inkomst fortsättningsvis inte till be-tassom upp
skattning kommer således innebära i motsvarande mån lägre framtidaatt en pen-
sion. Härigenom kan pensionssystemet medverka till skattebasen allmäntatt rent
kommer utvidgas.att

förDen det reformerade pensionssystemet grundläggande livsinkomstprincipen
har likheter med vad brukar betecknas försäkringsprincipen. Istora ettsom avseen-
de skiljer sig emellertid naturliga skäl dessa principer från varandra. Enligt vârav
uppfattning är det självklart det i allmänt pensionssystem görs frånatt ett ett avsteg

renodlad försäkringsprincip, sådan den tillämpas i dag beträffande privataen som
pensionsförsäkringar. I det allmänna pensionssystemet skall också i fortsättningen

intjänas på villkorpensionsrätt för kvinnor och och intjänademänsamma samma
upphov till årligapensionsrätt oberoendepension kön.ge samma av

Detta betyder pensionssystemet innehållamåste betydande inslagatt ett syste-av
matisk omfördelning från män till kvinnor Kvinnor harsom grupp som grupp.
genomsnittligt längre livslängdavsevärt skillnadenän män: förärsett närvaran-en
de 6 år räknat från födelsen och 4 år räknat från 65 års ålder. Effekten häravca ca
är kvinna i genomsnitt kommer erhålla sammanlagd livspensionatt atten en som

%25är högre än vad får i genomsnitt grundval identiskt likaca en man av
avgifter under livet. pensionssystemetOm i stället hade utformatsstora helt försäk-

ringsmässigt aktuariellt med beaktande könens olika genomsnittliga livslängdav
skulle till kvinnor betalas årlig pension 20 % lägre än männensut runten som var
för exakt lika avgifter under livet.stora

utjämningDen sålunda enligt vâr bestämda uppfattning måste äga mel-som rum
lan män och kvinnor hittillsbör liksom ske omfördelning inom pensions-genom en
systemets ram.

I pensionssystem livsinkomstprincipenbygger på kommerett de ålderspen-som
sioner relaterade till just livsinkomsten eller, uttryckt påutges attsom annatvara
sätt, individens medelinkomst under de år under vilka pensionsrätt kan intjänas.
Däremot pensionssystemet inte automatiskt pension står i viss be-ger en som en
stämd relation till den inkomststandard enskilde justden hade i anslutning tillsom
pensioneringstillfället. Det är därför vår mening viktigtenligt det finns möjlig-att
heter för individer hålla sig underrättade den kommande älderspensionsnivånatt om
och planera pensionsskyddet. Alla försäkrade måste årlig informationatt så attges
de kan hålla sig kontinuerligt informerade den pensionsrätt förvärvarde årom som
från år och storleken den ålderspension avgifteravsattaom som genererar.
Under dessa förutsättningar kan och i förekommande fall frivilligt komplet-var en

forsäkringsskyddet till högre älderspensionsnivå.tera upp en
försäkringsmässigtEtt uppbyggt pensionssystem fortlöpandemed god infor-mer

mation torde inte mindre förutsebart och överskådligt än vad falletär medvara som
nuvarande regelsystem. Tvärtom torde reformerat pensionssystem med årligett
information bättre uppfylla sådana krav på överblick över den framtida pensions-
standarden.
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Indexuppräkning7.3.2

relation till denräknas årligen iintjänade pensionsrättigheterVärdet uppav
princip tillväxten i samhälls-följer därmed iallmänna löneutvecklingen och

ekonomin.

livsinkomstprincipen ochgrundvaluppbyggtMed pensionssystem ärett avsom
ålderspensionen det knap-för äralla år blir betydelsealla inkomster underdär av

intjänad pensionsrättindexeringordning medmöjligt bibehålla dagenspast att av
fall avgifterskulle i sådantVid stigande reallönerpå grundval prisindex. somav

Inkomsteri betydande mån.minska i relativttidigt i livet kunna värdeerlagts sett
sådubbeltskulle då kunna väga änföre pensioneringenunder åren närmast mer

prisindexeringyrkeslivet. ordning medbörjan Eninkomster undertungt avsom
rimligtreformen:utgångspunkt förstå i strid medskulle på det sättet att ettgeen

tidigt och låtabörjar förvärvsarbetai pensionshänseendeutbyte attpersoner som
Härtill kommerpensionsberäkningen.lika vidalla inkomster väga atttungt en

tillpensionssystemet och deninstabiliteten itill nuvarandebidragande orsak den
förhållandet in-just detsamhällsekonomins utveckling ärföl jsamheten tilldåliga att

utvecklingenför följaprisindexeras i ställettjänade pensionsrättigheter att av
för avgiftsuttaget.basenlönerna, utgörsom

förräntning,anpassning,rimligt godreformerat pensionssystemiFör att ett ge en
kommermed all sannolikhetstandardutvecklingtill den allmännamed hänsyn som

framhållitindexuppräkning.mått för Somdärför väljasäga bör ett annatatt rum,
pensionsavgifterde avsättspensionsrättigheter dvs.i avsnitt 6.6 bör intjänade som

innebär destandardutvecklingen. Dettill den realade försäkrade kopplasför att
och därmedutvecklingen lönernaindex följerskall räknas enligt ett avsomupp -

samhällseko-eller denpensionssystemetvilket avgifter tilldet underlag uttas -
parallellt.imått utvecklasPâ lång sikt bör dessanomiska tillväxten. stort sett
förvärvsverk-avspeglar devälja rättvisande måttväsentligtDet är att ett som

måste också kunna avläsasbetalningsfönnåga. måttoch Dettainkomstersammas
oomtvistat.någorlundainom rimlig tid ochbefintlig statistik varaur

pensionsrättigheterföreslå intjänadehänseende förVi har i detta att attstannat
procentuella ökningenpå denindex baserasskall räknas årligen med ett somupp

inkomst. Våra närmaremed sådaninkomsteni den pensionsgrundande per person
redovisarpensionsrättindexering intjänadförslag i fråganöverväganden och avom

i avsnitt 9.7.
rättigheterpensionsrätt enbart deindexupprâkningVad sagts avseravsom nu om

fördelningssystem. Inomålderspensioneringensreformeradeintjänas inom densom
pensionskapitaletkommerpremiereservsystempensioneringensden allmänna att

påi taktdärigenom räknasfaktiska avkastningen ochmed denväxa somupp en
inom fördelningssystemet.uppräkningennågorlunda i paritet medlång sikt bör stå
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intjänade pensions-uppräkning7.7 återkommer till frågornaavsnittI avom
rättigheter.

på förmånssidan7.3.3 Taket

löne-i takt med den allmännaförmånssidan skrivs successivtTaket på upp
löneindexeras.utvecklingen, dvs.

livsin-pensionsreformen helaställt förutgångspunkterMed de attsom upp -
sambandfinnas starkt direktoch det skallskall grunda pensionsrättkomsten ettatt

pensions-begränsning i dagensförmåner skulle deninkomster ochmellan som-
pensionsgrundande, dvs. ATP-för inkomster ärfinns uppåt hur högasystem som

oegentlig. Emellertid finns det,framståvid 7,5 basbelopp, kunnataket somsom
skälallmänna pensionssystemetavsnitt 6.5, också i det reformeradeframhållit i att

pensions-i beaktandeför vilka inkomstertakha övre gräns tasett som somen --
grundande.

rimligt det allmänna pensionssystemet, ärinteEnligt vår mening är det att som
inkomsterför pensionsskydd för hur högaskall obligatoriskt,och ettsvararvara

så6.5 i utsträckningavsnitt bör det i stället denutvecklat ihelst. Somsom
fortsättningsvisavtalspensioneringama ävenpåkallat ankommabedöms att

inkomsterna.allra högstaför pensionsrätt för deansvara
pensionering-sålunda finnas inom den allmännabörtak på förmånssidanDet som

7,5 framtidentill vad basbelopp. Föri dag bestämmasbör motsvararsomsomen
enbart ienligt de gällande reglerna, räknasinte,taket emellertidbör uppnusom

förändring, prisindexerat.dvs.följer basbeloppetstaktden varasom av
med pris-ordning, där taket skrivs endastnuvarandebibehållandeEtt uppav

skillnad olikabli relativt litenmedföra skulleutvecklingen, skulle det på siktatt
Vidpensionssystemet.det allmännaemellan såvitt gäller utfallet frånpensionstagare

förvärvsarbetandei princip allailångsiktig tillväxt reallönerna skulle dessutomen
liten del sinaför barapensionsskyddså småningom fåkomma att ettatt aven

årliga inkomster.
pensions-inom det reformeradeskälundvika dessa konsekvenser finnsFör attatt
avspeglarmed måttskriva taket inte bara med inflationen ettutansystemet somupp

resultatetlösning blirlöneutvecklingen i samhället. Med denna att en person som
avstånd från taket ochpå visstinkomstmässigt befinner sigvid viss tidpunkt etten

genomsnittligamed denlöneutveckling överenstämmerdärefter har somsom en
således intjänaavstånd från taket ochbefinna sighela tiden kommer att samma

sprid-betyderframöver. Lösningen ävenpensionsrätt på hela inkomsten också att
livsinkomstprincipensochvidmakthållsvad gäller pensionernas storlekningen att

väsentligt detmeningenligt vårminskar tiden.genomslag inte över Det är att
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allmänna pensionssystemet för framtiden pensionsskydd för ungefär likaettger
delar inkomsterna i samhället i dag.stora av som

Vi föreslår hänsynmed härtill taket skall skrivas successivt i takt med denatt upp
allmänna löneutvecklingen, dvs. löneindexeras. Härvid skall användas samma
löneindex för uppräkningen intjänad pensionsrätt inom fördelningssystemet.som av

Våra förslagnärmare uppräkningen taket förmânssidan redovisar vi iom av
avsnitt 9.7.

Till frågan det också avgiftssidan skall finnas motsvarande tak återkom-ettom
i avsnitt 7.12.mer

7.3.4 Fördelningsmässiga inslag

Pensionsrätt tillgodoräknas enligt särskilda regler också ärpersoner som
sjuka, arbetslösa, En förälder har små barn i sin vård garanterasm.m. som
pensionsrätt med visst belopp alternativt till viss inkomstnivå underupp en

Äventid.denna vid studier och vämpliktstjänstgöring intjänas pensionsrätt.
Grundtryggheten i pensionssystemet upprätthålls utformas på annatmen

folkpensioneringsätt än dagens finansierasoch vid sidan det inkomstrela-av
terade pensionssystemet.

framgåttSom det föregående livsinkomstprincipen bör grund-attav anser vara
läggande för uppbyggnaden det reformerade pensionssystemet. Vi har emellertidav
uppfattningen denna princip inte kan bestämma utformningenatt ensam av pen-
sionssystemet. bl.a. fördelningsmässigaAv skäl är det angeläget och påkallat att
pensionssystemet kompletteras med inslag innebär pensionsrätt tillgodo-kanattsom
räknas inte påbara grundval förvärvsinkomster. olikaPersoner skäl ärav som av
förhindrade förvärvsarbeta i full utsträckning intebör ställas utanför pensions-att
skyddet pensionsrätt bör kunna tillgodoräknas också för vissa andra verksam-utan
heter förvärvsarbete.än Detta betyder pensionssystemet inrymmabör elementatt

innebär särskilda fördelar för speciella försäkrade.som grupper
Även för sådana inslag i pensionssystemet är det dock enligt vâr uppfattning av

vikt håller fast vid den generella utgångspunkten direkt sambandstor att man om
mellan avgifter och pensioner i det inkomstrelaterade pensionssystemet. De fördel-
ningsmässiga inslagen bör därför friläggas och kostnadsmässigt särredovisas. Den
pensionsrätt inom det inkomstrelaterade pensionssystemet förvärvas på grundsom

verksamhet förvärvsarbeteän måste finansieras på grunder ochav annan samma
enligt principer den pensionsrätt intjänas på förvärvsinkomster.samma som som
Det betyder det till pensionssystemet måste erläggas avgifter härför påatt samma
nivå gäller for förvärvsinkomster. Till skillnad från avgifter förvärvsin-som
komster bör dock dessa avgifter betalas till pensionssystemet någon socialförsäk-av
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skattemedel.finansieras allmännaeller ochringsgren staten genomav
pensionsskyddfördelningsmässigt tillfredsställandeviktigt inslagEtt är att ett

alltsåPensionsrätt börvid sjukdom, arbetslöshet,upprätthållasmåste kunna m.m.
sagda skall härförmed deti situationer detta slag. enlighettillgodoräknas I nyssav

Även ungdomsskolan börutanför den normalaavgifter. vid studiererläggas ges
avgifter.pensionsrätt bekostas medsom

klartenligt vår bedömning ärfördelningsmässigt inslagviktigtEtt annat som
till förmån förinrymma särreglerpensionssystemet börmotiverat är att personer

vård små barn. Dettadelvis föravstår från förvärvsarbete helt eller att ta omsom
småår medan barnen ärpå så de under antalbör ske sätt garanterasettatt pen-

till-inkomstnivå. dennatill viss Förvisst belopp alternativtsionsrätt med upp en
avgifter enligt all-desmåbarnsföräldrar skall betalaskommande pensionsrätt för

självhärför, inte föräldernprinciperna dockmänna utan staten.avav
avgifteroch medgottskrivning pensionsrätt,motsvarighet härtill medEn somav

till förmån förmening införas ocksåenligt vårbetalas med statliga medel, bör
grundutbildning.värnpliktiga under

på vilka fördelnings-ytterligare några punktervårt diskuteratUnder arbete har
iskulle kunna kommalivsinkomstprincipentill kompletteringmässiga inslag av

anhörigvård.pensionsrått vidfråganfråga. Dessa bl.a.avser om
förslag i deprincipiella överväganden och7.5 våraavsnitt 7.4 och utvecklarI

redovisade hänseendena.nu
Även vidvid livsinkomstprincipen ochviktvi, framgått, lägger ettstorom som

klarti avseende görasavgifter och förmåner måstesamband mellanstrikt ettett
vigrundtrygghetsprincipen. Det är,härifrån. måsteundantag Utrymme somges

fortsättningsvis inne-ocksåväsentligt pensionssystemetframhållit i avsnitt 7.2, att
god grundtrygghet ålderdomen.allahåller inslag garanterar ensom

motsvarighet tillsålunda finnaspensionssystemet måstereformeradeI det en
garanterad pensionsnivå för alla bottmednuvarande folkpensionering, som enen

särskilt med allmännabör finansierasGrundtrygghetenlängre tid här i landet.
skattemedel.

för pensions-i huvudsakför framtiden tillGrundtryggheten bör renodlas att svara
inkomstrelateradlåg eller ingentjäna endastskyddet för kunnat inpersoner som

relativttill syftehapension. bör grundtrygghetssystemetDessutom settatt ge en
pension, såinkomstrelateradkompensation är begränsadhögre med attpersoner

pensionen.reellt ekonomiskt denalla utbytegaranteras ett av
grundtrygg-till utformningförslagavsnitt 7.10 redovisar våra principiellaI av

heten.
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7.3.5 Delning pensionsrätt mellan makarav

det reformeradeI pensionssystemet införs regler gör det möjligt försom
makar komma överens dela pensionsrätt lika sig emellan. Syste-att attom

utformas så det blir självfmansierande.met att

Alltsedan ATP-systemet infördes har frågan delning pensionsrätt mellanom av
makar aktualiserats och i olikaprövats sammanhang. sådan ordningEn skulle
innebära det inom det allmänna pensionssystemets skulle införas regleratt ram som
skulle möjliggöra de pensionsrättigheter intjänas makar delas lika mellanatt som av

antingendem, kontinuerligt ieller samband med skilsmässa dödsfall.eller Syfteten
härmed skulle åstadkomma tillregler skydd främst för kvinnor kanattvara som
drabbas hårt ekonomiskt efter upplösning långvarigt äktenskap på grundettav av
skilsmässa eller dödsfall.

Senast behandlades frågan likadelning pensionsrätt Pensionsberedningenom av av
i betänkandet Allmän pension 1990:76.SOU Beredningen konstaterade emellertid

det inte inom för det nuvarande ålderspensionssystemet finns möjligheteratt ramen
åstadkomma fungerande ordning för delning pensionsrätt.att en av

Med reformerat pensionssystem, uppbyggt enligt de principer redovisarett som
i detta kapitel, finns enligt vår bedömning inte längre några avgörande tekniska
hinder delningssystem. Däremot skulle sådant kunna brytamot ett ett system anses

den för reformen grundläggande livsinkomstprincipen. Med delning kommermot
pensionen inte beräknas individens livsinkomst på inkomstdenna medatt utan

Ävendet tillägg eller avdrag delningen upphov till. i övrigt kan anförassom ger
delning pensionsrätt också beaktansvärda skäl för sådanargument mot av men en

ordning.
Vi har vid samlad bedömning vägt in olika för och del-argument emot etten

ningssystem. Arbetsgruppens enskilda ledamöter har vid bedömningdenna lagt
olika tonvikt vid olika vi har slutligen för föreslå detargument, stannat att attmen

införasskall på visst utformat för delning pensionsrätt isätt detett system av- -
reformerade pensionssystemet.

Vi såledesär beredda föreslå det från livsinkomstprincipenatt avsteg ettsom
delningssystem innebär. Förutsättningen har varitemellertid kostnaderna föratt ett
sådant inte skall påverka andra än dem utnyttjar sig det. Systemetsystem som av
bör alltså självfinansierande, dvs. inte medföra några ökade kostnader förvara
kollektivet försäkrade föreller skattebetalarna.av

Den huvudsakliga innebörden vårt förslag delning pensionsrätt detär attav om av
skall införas förrätt makar dela de pensionsrättigheter inom reformeradedetatten
pensionssystemet, de framöver tjänar in tiden för bestånd.under äktenskapetssom
Delningen kommer innebära dessa i princippensionsrättigheter delas likaatt att
mellan makarna. I avsnitt 9.8 kommer våra principiellanärmare utvecklaatt
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förslagetochpensionsrättdelningpå frågansynpunkter presentera meravom
ingående.

skalltillanslutningenförslagetframgå där innebär systemetkommerSom attatt
grund de tekniskapåkan delningssystemet,Enligt vår bedömningfrivillig. avvara

föreslårövergångsreglerdesamspelet medskulle uppstå iproblem som annars
1954år ellerföddabåda ärmakarålderspensionsområdet, omfatta enbartpå som

ikratträdandetefterintjänaspensionsrättigheterendastberörFörslaget somsenare.
för delning.reglernaav

kontinuerligt.skeförekommande falldelning iföreslår kommerEnligt vad att
pensionskonton.vardera makenssig påår för år avspeglaalltsåkommerDen att
pensionsutfallet,påverkasmåningomdelningen såföljd härav kommer attSom en

upplöst. Detbestår eller ärpensioneringenvidäktenskapmakarnasoavsett om
äktenskap harupplösningennågon skillnadinteheller göra ettkommer att avom

dödsfall.skilsmässa ellerorsakats av
avtalspensione-och inomnuvarande ATP-systemetinom detPensionsrättigheter

delningrenodladföremål förkunna blifortsättningsvisintekommerringarna att en
överföras frånpå sättinte hellerdagens reglerkan medvärdet dem annatoch av

principiellasig ungefärligenEmellertid görtillmake syn-sammaannan.enen
naturligtvis önsk-pensionsrättigheter och det årdessagällande såvittpunkter avser

emellan imakarutjämningåstadkommaförsökahela linjenövervärt pen-att en
sionsrättshänseende.

tillkomplementfunnit det angelägethärtill harhänsyn bl.a. att ettMed som
bodelnings-äktenskapsbalkensändringar iförslagframläggadelningssystemet om

värdet allatillsituationer hänsynskyddsvärdamöjligt idetregler, gör taatt avsom
äkten-efterbodelning vanligen görsvid denpensionsrättigheterformer ensomav

jämkning. Itillutökade möjligheteri formföreslås skeskapsskillnad. Detta av
pensionsrättighetemabli överföringtalintesammanhang kan detdetta avom en

skapasskulle bli detändringarnakonsekvensen utrymmesådana, attutan avsom
ekonomiska tillgång-förfördelad make medpensionshänseendeikompenseraatt en

slag.annatar av
pensionsförsäkringarindividuellabeträffande frivilliga,föreslårVidare m.m.

fortsättningsvisdeinnebördgällande bodelningsreglernaiändringar de attavnu
avseendedettaäktenskapsskillnad. Iingå i bodelning efterregelmässigt skall en

till de regleråtergångprincip betyderfram förslag isåledeslägger somensom
1988.åktenskapsbalken trädde i kraft årinnangällde

ibodelningsregleräktenskapsbalkensändringar itill förslagetVi återvänder om
9.9.6.avsnitt
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7.4 Pensionsrätt vid sjukdom, arbetslöshet,
m.m.

De sociala ersättningar vid sjukdom, arbetslöshet, föräldraledighet, arbets-
marknadsutbildning, i dag grundar ATP-rätt skall pensions-m.m. som vara
grundande också i det reformerade pensionssystemet, med avgiftsbetalning

För uppbär dagpenning frånstaten. arbetslöshetskassa ellerav personer som
sjukpenning pensionsrätt på grundval den bakomliggande inkomstenges av
och inte enbart för den faktiska ersätttningen.

Enligt vår bestämda uppfattning är det nödvändigt det i det reformeradeatt pen-
sionssystemet ñnns regler inbyggda fortlöpande och i huvudsakgaranterar ettsom
oförändrat skydd detnär gäller intjänande inkomstrelaterad pension förav personer

drabbas sjukdom eller arbetslöshet eller andra därmed jämförligasom av som av
skäl måste avstå från förvärvsinkomster under tid. skulle effekternaAnnarsen av

livsinkomstbaserat pensionssystem bliett helt oacceptabla.
I hänseende uppkommer pensionsrätt automatiskt till följdett den allmännaav

principen förvärvsinkomster skall pensionsgrundande.att Det gäller vidvara
sjukdom och sjukdomsperioder uppgår till högst 14 dagar och underavser som
vilka arbetsgivaren skyldigär betala sjuklön till sina anställda. Dennaatt är pen-
sionsgrundande på sätt lön.samma som annan

Emellertid dettaär långt ifrån tillräckligt. Rätt till pension måste kunna intjänas
även vid längre tids sjukdom liksom vid arbetslöshet, föräldraledighet, arbetsmark-
nadsutbildning, Vi föreslår därför med förvärvsinkomster skall vid till-attm.m.
godoräknandet pensionsrätt likställas sådana sociala ersättningar träder iav som
stället för inkomster förvärvsarbete.av

Sociala ersättningar slag,nämnt i dag är pensionsgrundande för ATP,av nu som
bör grunda tillrätt pension också i det reformerade pensionssystemet. Vi har dock
under vårt arbete funnit anledning diskutera pensionsrätt i framtiden böratt om
tillgodoräknas för samtliga de sociala ersättningar i dag upphov tillm.m. som ger
pensionsrätt i ATP eller det finns skäl överväga inskränkningar eller utvid-attom
gningar 9.3.se avsnitt

Ett grundvillkor måste upprätthållas också i det aktuella hänseendet ärsom nu
i den mån ersättning här berört slagatt skall grunda pensionsrätt det ocksåen av

skall betalas avgift till pensionssystemet för denna rätt. Detta ofrånkomligär en
följd livsinkomstprincipen och ordning skulle kraftigtutgöra ettav avstegen annan
från principen strikt samband mellan förmåner och avgifter. Vi föreslår därförom

det, till skillnad vad falletär framdelesatt skall avgiftermot tilltas utsom nu,
ålderspensionssystemet för den pensionsrätt på dessa ersättningar.som genereras
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egenavgifter ochhälften i formtillavgifter ersättningama bör erläggasDessa av
avgiften börstatliga delendenstatliga medel. Skyldig erläggatill hälften med att av
utvecklar viavsnitt 14.4ersättningen. Iförsäkringsgren e.d.den utgersomvara

avgiftsbetalning.förslaget om
fallet be-ärpå sättsålunda skall betala bör,avgifterDe staten somsammasom

pensionsintjänandet.anslutning tillförvärvsinkomster, betalas iavgifterträffande
på pensionsrättenavgift belöperbetala den exaktaföreslår skallVi statenatt som

fördröjning,något årsfastställas medindivid. härför kanvarje enskild Beloppetför
sominbetalningarde sammanlagdastorlekentaxeringens avslutande, ochvid av

kan då bestämmas.från olika anslagskall göras
för närvarandeslag intjänasdiskuteratför sociala ersättningarPensionsrätt av nu

ersättningen.pensionsgrundande Detsam-nivån påfaktiska dengrundval denpå av
pensionssystemet.i reformeradehuvudregel detbör gälla somma

ersättningaralla års inkomster ochlivsinkomstprincipenhärEmellertid innebär att
15-enligt dagensfår helt genomslag änför inkomsteri ställetträder annatettsom

på sättreformerademed detblir därför30-årsregler. Det ett annatoch systemet
vadpensionsrätt änarbetslös tjänar in lägresjuk ellerden ärtydligt t.ex.att ensom

förförvärvsarbeta. Detta talarhade kunnati ställetförvärvats han atthade omsom
ersättningenstället föravgiftsbetalning ipensionsrätt ochberäkningendet vid av

till grund. Dettabakomliggande inkomsten läggsersättningensådan denär somsom
grundaersättningar skallvissa deavseendei fall medgäller vart pen-somav
sjukpenningbeträffandehärav gällandesig behovetSärskilt påtagligt görsionsrätt.

sjuklöneperioden, och arbetslöshetser-dvs. eftersjukdom,efter 14 dagarsför tiden
Vad gällerföregående inkomsten.grundval denberäknadsättning är avsom

inte likaordning detta slag däremotersättningsformer behovetärövriga en avav
framträdande.

sjukpenning efteruppbärsagdatill detföreslår med hänsynVi att personer som
denna tiddagpenning från arbetslöshetskassa skall underellersjukdom14 dagars
bör gällabakomliggande inkomsten.den Detsammapensionsrätt förtillgodoräknas
dock intenivå börTillgodoräknande på dennarehabiliteringspenning.beträffande

framstår påkallade.begränsningarlång tid helstför hur vissagöras utan somsom
socialabeträffande vilkaställningstagandenvåraavsnitt 9.3 redovisar närmarel

påförslag till hur reglernavåraochskall pensionsgrundandeersättningar varasom
utformade.området bör vara

G
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7.5 Pensionsrätt för vård barn, förav

studier, m.m.

Föräldrar vård små barn skall kompletterande pensionsrätttarsom om ges
under visst år,antal s.k. bamårsrätt. Härigenom garanti förett attges en
förekomsten små intebarn systematiskt leder till minskning livsin-av en av
komsten. En motsvarande ordning med kompletterande pensionsrätt införs
till förmån för värnpliktiga under grundutbildning. Vidare skall pensionsrätt
kunna tillgodoräknas enligt särskilda regler vid studier, omfattassom av
studiemedelssystemet. Däremot inteär beredda föreslå någonatt motsva-
rande särbehandling i pensionshänseende andraav grupper.

framgåttSom det föregående skall livsinkomstprincipen grundläggande förav vara
intjänande pensionsrätt inom det reformerade pensionssystemet. den livsin-lav
komst enligt vårt förslag skall grunda pensionsrätt ingår, utvecklats isom som
avsnitt 7.4, inte bara lön och andra pensionsgrundande förvärvsinkomster utan
också sådana socialförsäkringsersättningar träder i stället för förvärvs-m.m. som
inkomst.

betyderDetta pensionsråttigheter i vissa fall kommer intjänas under tid dåatt att
den försäkrade inte utför något förvärvsarbete, exempelvis för han sjuk,äratt
föräldraledig eller arbetslös. Härigenom kommer pensionssystemets synvinkelur
befogad frånvaro från arbetsmarknaden alltså i vissa fall kompenseras iatt pen-
sionshänseende.

Dagens ATP-system, med 15- 30-årsreglema,och fåri allmän bemärkelseen mer
tämligen förlåtande frånvaro från arbetsmarknaden. Därförgentemotanses vara

finns det i dag få regler särskilt kompenserar olika skäl heltsom grupper som av
eller delvis måste avstå från förvärvsarbete till pensionsgrundanderättutan att
ersättning föreligger. Med undantag för den pensionsrätt för s.k. vårdårsom ges
och för det särskilda pensionstillägget för långvarig vård sjukt eller handikappatav
barn finns i dagens inte några regler innebär pensionsrätt tillgodo-system attsom
räknas i situationer och för tid då pensionsgrundande socialförsäkringsersättning
inte utbetalas till den försäkrade.

Med livsinkomstbaserat pensionssystem uppstår påtagligt behov särskildett ett av
kompensation i pensionshänseende för sådan frånvaro från arbetsmarknaden som
inte rimligen bör slå igenom minskad pensionsrätt till följd lägre livsin-som av
komst. Varje särreglering i detta avseende kan emellertid sägas utgöra ett avsteg
från livsinkomstprincipen, basen iutgör det föreslagna ålderspensionssystemet.som
Med alltför många skulle livsinkomstprincipen förlora i innehåll. Somavsteg
framhållit i det föregående måste alla kompletteringar till livsinkomstprincipen
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finansieras särskilt med avgifter från försäkringssystemandra eller medstaten,-
allmänna skattemedel och sådana får alltså omfördelningar mellan olika grupper-
i samhället till följd.

Vi dessutom inte kan särbestämmelser i pensionssystemetattmenar man genom
försöka komma till rätta med alla de orättvisor kan upplevas under denatt som
förvärvsaktiva delen livet. En positiv inomsärreglering pensionssystemet kanav
skyla de verkligaöver problemen och därmed motverka önskvärda förändringar i
samhället. Det bör därför iövervägas vad mån skattefinansierade komplette-noga
ringar livsinkomstprincipentill bör göras och vilka i så fall bör kunnagrupper som
komma i fråga för särskild kompensation.

Under vårt arbete har funnit fördet några bör diskuteras regleratt grupper om
med sådan innebörd skall införlivas med reformerat pensionssystem. Dessaett

föräldrarår till små barn, anhörigvårdare i vid bemärkelse, värnpliktigagrupper
och studerande. det följandel kommer vi redovisa våra ställningstaganden iatt
dessa avseenden.

Föräldrar med små barn avstår ofta helt eller delvis från förvärvsarbete. För-
äldrapenningförmånerna är och även fortsättningsvis skall pensions-som vara-
grundande täcker inte alltid inkomstförlusten fullt framför inteallt föräl-ut, om-
dern väljer tvingaseller avstå från förvärvsarbete eller minska sin arbetstidatt
under längre tid än år. Föräldrar får vidkännas inkomstförluster när deett tarsom
hand sina barn bör inte generellt drabbas härav i pensionsavseende.settom

dagensl samhälle existerar strukturella skillnader i arbetstid kvinnor och män
emellan på grund förekomsten barn. Vi det väsentlig betydelseav av anser vara av

kvinnor garanti för intede systematiskt missgynnasatt att ettsom grupp ges en av
livsinkomstbaserat pensionssystem, till följd det för omvårdnadav ansvar om
barnen vanligen faller på dem. alltsåDet är vikt reglerna för refor-detattsom av
merade pensionssystemet utformas på sätt innebär pensionsutfallet inteett attsom
regelmässigt blir sämre det de nuvarandeän reglerna skulle till förupphovsom ge
denna grupp.

15- 30-årsreglemal dagens ATP-system innebär och visst finns föratt utrymme
minskning arbetstiden period påverkar den slutligadetta pensio-utan atten av en

storlek. Som har utvecklat i 5.2 medför emellertidavsnitt dessa reglernens
osystematiska och icke avsedda omfördelningar från vissaeller önskvärda grupper
till andra. fördelningsmässigaDe inslag motiverade i pensionssystemet bör,ärsom

betonat i avsnitt 7.3.1, väsentligt genomtänkt och träffsäkersom ges en mer
utformning så kan förvissad de riktas till den eller deatt attman vara om grupper

vill stödja med regelsystemet.som man
Mot bakgrund härav har vi inomuppfattningen det det reformerade pensions-att

bör införas regler innebär föräldrar till små barn tillgodo-systemets attram som
räknas kompletterande pensionsrätt under visst antal år, s.k. barnårsrätt. Dennaett
bör syfta till föräldern alltid på tillfredsställandepensionsrätt nivåatt garanteras en
och dessutom föräldrar fortsätter förvärvsarbete får utbyte i pensions-medatt som
hänseende på grund förekomsten barn.av av

Vi föreslår sålunda tillgodoräknaspensionsrätt skall kunna för s.k. barnår.att
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finansierashärför skallenligt särskilda regler och kostnadernaskall skeDetta
avgifter.skattemedel erlägger Imed användning allmännaatt staten avgenom

bamårssystemet ochförslag till utformningavsnitt 9.5 redovisar våra ut-av
motiven härför.vecklar

och sjukaäldre, handikappadeför del den hjälpAnhöriga stor somsvarar en av
får pensionsgrundandelivsföring. Vissa anhörigvårdareför klara sinbehöver att

för för-gällervia socialförsäkringssystemen. Dettaersättning för sitt vårdarbete
vissa förutsättningar kan fåundertill sjuka och handikappade barn,äldrar som

tidunder kortarenärståendepenning utgå till denVårdbidrag. Vidare kan som en
utanför hemmet.svårt sjuk i ellervårdar en person

speciella anhörig-emellertidSocialförsäkringsersättningama täcker enbart rätt
eventuellsöka ersätt-anhörigvårdare harvårdssituationer. Den attstora engruppen

ii kraft det huvudsaks.k. ädelreformen trädde ärning på håll. Sedan denannat
varje kommunsför ersättning till anhörigvårdama. Det ärkommunerna som svarar

bestäm-biståndsprövning i socialtjänstlagenförinom reglernaensak att omramen
anhörigvårdare.för ekonomiska stödet tillriktlinjer skall gälla detvilka somma

från tillvarierar därför kommunersättning ersättningens storlekVillkoren för och
pensionsgrundande,anhörigersättningen i allmänhetkommunala ärkommun. Den

emellertidförekommerinkomst förvärvsarbete. Deteftersom den utgör attav
pensionsgrundande eller ersätt-bidrag inteanhörigersättningen ärutgörs attsomav

vårdbehövande.vårdaren till denbetalas direkt inte tillningen utan
pensionsgrundanderelativt låganhörigvårdare fårfaktum mångaDet är ett att en

i flertaletdenna ersättningvärdarbete alls någon ochersättning för sitt attom --
vårdarbetetbortfall förvärvsinkomsterfullt kompenserar detfall inte ut somav

anhörigvårdama, särskiltpensionsutfallet förbetyder i sinorsakar. Detta atttur
pensionsut-påverkas negativt.livsinkomstbaserat pensionssystem, kan Attmed ett

emellertid inte i förstabli otillfredsställandefallet för anhörigvårdarna kan ser
Även inomsärreglerpensionssystemet.problem förhand ett om man genomsom

ekonomiskaanhörigvårdamasskulle kunna lösa delpensionssystemet pro-en av
ekonomiska problemenpensioneringen, skulle deuppstå efterblem, de kansom

kvarstå.vårdtiden ändåunder
servicefår god ochhandikappadeför äldre, sjuka ochprimäraDet ansvaret att en

anhöriga i vårdar-samhälletligga på samhället. I den månvård får engageraranses
Vi detför sitt arbete.adekvat ersättninganhöriga fåbetet bör de varaanseren

vårdtiden ochekonomisk situation underfår rimligde anhörigaangeläget att en
pensionsutfall.därmed bättreett

särbehandlasanhörigvårdare skallföreslåemellertid inte bereddaVi är attatt
pensionsrätttillgodoräknas utöveri bemärkelsen deinom pensionssystemet den att

pensionsgrundande in-beräkningreglernaföljer de allmännavad avav omsom
motsvarig-Någonsociala ersättningar.förvärvsinkomster ochgrundvalkomst av

barnår, medförföreslår skallkompletterande pensionsrätttill sådanhet gessom
gällerförslag till detinte fram närfrån lägger alltsåavgiftsbetalning staten,

också denställningstagande gälleranhöriga. vårtvårdar Detta spe-personer som
Vårdbidrag.föräldrar uppbäranhörigvårdare utgörsciella somsom avgrupp
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Liksom hittills bör dock vårdbidraget grunda pensionsrätt avsnitt 9.3.se
En kan komma få förändrat pensionsutfall med det refor-att ettannan grupp som

merade pensionssystemet är genomgått utbildning efter 16 års ålder.personer som
Detta gäller dock inte alla studerat och utbildat sig vidare. De studerandessom
villkor är högst olika. En del studerar och vidareutbildar sig på betald arbetstid
eller kvällstid medan de upprätthåller sitt normala förvärvsarbete. Studiestöd
finns i många olika former för den så behöver. Generellt kan sägas attsom ung-
domsstudier i dag inte pensionsgrundande ersättning medan vuxenstudier iger
många fall pensionsrätt på grund viss pensionsgrundande ersättning,attger av
exempelvis särskilt vuxenstudiestöd, utgår.

Vi har under vårt arbete diskuterat i vad mån det kan påkallat införaattvara en
ordning för tillgodoräknande pensionsrätt för studier. sådanEn skulle kunnaav
utformas i parallellitet med den föreslår för barnårsrätt. En möjlighetsom annan
är söka lösningar inom för dagensatt studieñnansieringssystem innebördramen av

utbildningsstöd pensionsgrundandegörsatt i större utsträckning förän närvarande
och därigenom grundar pensionsrätt enligt principer olika socialför-samma som
säkringsersättningar. Denna vår diskussion har gällt såväl studier grundskole-
och gymnasienivå högre studier liksom studier i vidare bemärkelse, inbe-som en
gripet vidareutbildning på arbetsmarknaden m.m.

Ur samhällsekonomiskt perspektiv är det nödvändigt kompetensutvecklingenatt
och utbildningsnivån såväl på arbetsmarknaden i samhället i ökar. Attstortsom
betrakta pensionssystemet huvudinstrument förett studier ochatt uppmuntrasom
vidareutbildning förefaller dock något bakvänt. rimligaDet iär ställetoss att
utbildning i större utsträckning betalar sig bättre löner och därmedgenom genom

högre livsinkomst.en
individens investering i utbildning torde redan i dag i de flesta fall lönsam,vara

under förutsättning utbildningen leder till kvaliñceratatt arbete och iett änmer
högre grad andra faktorerväger deän ekonomiska. Den utvecklingrentom man

Sverige har framför sig kommer innebära internationaliseringatt arbets-som en av
marknaden kanoch också komma förändra lönebilden för utbildadatt arbetskraft.
Även det reformerade pensionssystemet i sig med det större utslag på pensionema-

bortfall inkomster under studietiden medförakan kan få effekt påsom av en-
lönebildningen och därigenom på indirekt medverkasätt till högre individekono-ett
misk lönsamhet studier och utbildning.av

En generell särbehandling inom pensionssystemet studier och vidareutbildningav
enligtär vår uppfattning inte rätt väg åstadkomma samhällsekonomiskatt en ur

synvinkel önskvärd kompetensutveckling. Vi inte hellerär övertygade attom
incitament från pensionssystemet skulle kunna påverka viljan till utbildning i någon

påtaglig omfattning. Den risk studieinvestering alltid innebär börmer som en
principiellt bäras huvudsakligen individen själv.sett Det bör också hållas iav
minnet särreglering, skulle innebördenatt ha exempelvis akademikeren attsom
skulle få större utbyte varje inbetald avgiftskrona än andra, skulle få finansierasav

kollektivet skattebetalare, dvs. även inte studerat vidareav av av personer som
efter den grundläggande utbildningen.
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finns skäldet intetillkommit slutsatsensagda har vi attbakgrund det attMot av
ligger i linjestudier,förpensionsrätttillgodoräknandeordning förinföra somaven

formeromfatta allaskullebarnårsrätt ochvalt förharlösningmed den somsom
införa särreglertankenavvisande tillallmäntBl.a. ställer attstudier. settossav

ungdomsåren.gymnasienivå undergrundskole- ochstudierpensionsrätt vidom
för tillgodoräk-möjligheternamotiverat utökameningenligt vårdetärDäremot att

liknande.högskolenivå ochstudier påvidpensionsrättnande av
iarbetsmarknadsutbildning dagvidvuxenstudier liksom utgesvissa formerVid av

vi föreslagitpensionsgrundande. Somdärmedskattepliktiga ochersättningar ärsom
reformeradeockså i detpensionsrättersättningar grunda7.4 skall dessai avsnitt

bedrivsstudierinte förersättningmotsvarandeNågonpensionssystemet. utges som
studiemedelssystemet.stöd frånekonomisktmed

pensions-ungdomsstudier inteinnebär alltsåordningengällandeDen att gernu
på grundpensionsrättmånga fallvuxenstudier imedanersättninggrundande avger

utgår. Ettvuxenstudiebidrag,exempelvisersättning,pensionsgrundandevissatt
favori-skullevuxenstudierbetydaordning skulledagensbibehållande denna attav

godtyckligt ochframstår förålder. Dettaframför studier i somossyngreseras
utfallet imedförutformas på sättmåsteregelsystemet attett pen-att sommenar

enligtfinnsstuderande. Detkategorierför olikalikartatsionshänseende blir mer
ungdomsstudier ochbehandlainom pensionssystemet vuxenstu-mening skälvår att

ungefärligen sätt.dier på samma .
gäller.vadförhållande tillförändringar idetta krävsåstadkommaFör nuatt som

studiemedels-försökas inomlösningen börkommit till slutsatsenVi har att ramen
formervissa andrahögskolenivå och förstudierfinansieringFörsystemet. av

studiebidragsdel,delsbestårstudiemedel.erhållas Dessakanutbildning enavav
lånedel.dels en

framtiden skall görasförstudiemedelssystemetistudiebidragsdelenVi föreslår att
inkomstrelaterad pension.pensionsgrundande fördärmed bliskattepliktig och

egenavgift.formoch iskall betalaspå bidragetPensionsavgifter staten avav
föreligger tillför vilka rättstudierpensionsgrundande ärlösning,dennaGenom att

finns skäldetstudiervilkalämplig avgränsningstudiemedel, erhålls somaven
hänseende.stödja i behandlatsynpunktfrån samhällets att nu

disponibel inkomstinte får sänktstudiebidragtillförsäkraFör att mottagarnaatt av
Vid höjningenskattepliktigt.det görshöjas samtidigtstudiebidragetmåste som

inkomstskattpå bidragetegenavgift skallockså attbeaktas samtmåste uttasatt
ochstudierna ivid sidanförvärvsinkomsterkommerautomatiskt att tas ut om

pågenomföras sättOmläggningen börskattepliktigt.blir ettstudiebidragetmed att
minska-ellersig ökadegenomsnittligt inte uppkommerdetinnebär settatt varesom

sidoinkomster.på dessaskatteintäkterde
hapensionsrätttillgodoräknandegällerfår detVärnpliktstjänstgöring när ansesav
tillvalfrihet. Dennågoninte inrymmerden uti så måtto tassärställning att somen

möjlighetensituationen,påverkasjälv kunna attgrundutbildning fråntas, attutan
ersättningPensionsgrundandepågår.utbildningentidunder denförvärvsarbeta

olikablirårskullandelrelativtgrundutbildningen. Eninte under stor avav enutges
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skäl inte till grundutbildning.uttagna Detta kan ha medicinska orsaker eller bero på
de utländskaår medborgare elleratt de placeras i utbildningsreserven.att De flesta
dem inte till grundutbildning år fullt arbetsföratas ut och kan, medanav derassom

jämnåriga singör värnplikt, skaffa sig pensionsgrundande inkomster.
Med pensionssystem grundat på livsinkomstprincipenett vi det befogatanser vara

de genomgår grundutbildningatt kompenseras i pensionshänseende för in-som
komstbortfallet. Detta bör ske de enligt särskild ordningatt utformadgenom en -
principiellt på sätt när det gäller pensionsrätt för bamår skall kunnasamma som -
tillgodoräknas pensionsrätt under tiden för vämpliktstjänstgöringen, med avgiftsbe-
talning till pensionssystemet från Denna ordning bör inte barastaten. grund-avse
läggande vämpliktstjänstgöring i egentlig mening också grundutbildning i formutan

vapenfri tjänst. praktiskaAv skäl bör pensionsrätt tillgodoräknas påav samma
villkor för både vanliga värnpliktiga och de värnpliktiga blir yrkesmili-som senare

Äventärer. kvinnor genomgår militär grundutbildning skall villkorsom samma
kunna tillgodoräknasmän pensionsrätt, den militära grundutbildningensom trots att

för kvinnor frivilligär och syftar till den militära yrkeskarriären.
Våra förslag pensionsrätt vid värnpliktstjänstgöring redovisar vi närmare iom

avsnitt 9.6.
finnsDet i dag lämnar arbetesitt före 65 års ålder och erhållerpersoner som

frånpension avtalspensionssystem eller arbetsgivaren.ett Det sigrör be-ettom
gränsat antal arbetstagare grund bestämmelser i kollektivavtal har tidigsom av
avgångsskyldighet. De erhåller i regel avtalspension fram till dess de fyller 65 år.
Det finns också arbetstagare andra skäl, arbetsbrist, tvingas lämnat.ex.som av att
sitt arbete med pension från arbetsgivaren eller något avtalspensionssystem före 65
års ålder. Dessa skulle möjligen kunna framställa anspråk särbe-grupper en
handling inom det allmänna pensionssystemet till följd de detta kansätt bliattav

med antal möjliga förvärvsår.ettav
Vår uppfattning är det framöver skall skapasatt större möjligheter för äldre

arbetstagare kvar i arbetslivet och iatt principstanna alla arbetstagareatt skall ha
lagstadgad rätt kvarstå anställningeni till åtminstoneatt fyllda 67 år, än medom
förändrade arbetsuppgifter säkerhetsskäl eller liknande orsaker anledning tillom ger
det avsnitt 10.4.se

För arbetstagare framöver tvingas förtidiavgå och erhåller avtals-attsom som
pension eller pension från arbetsgivaren bör det ankomma på avtalspensionssyste-

eller arbetsgivaren för det kompletterande ålderspensionsskyddattmen svara som
kan framstå påkallat. Vi är alltså när det gäller denna inte bereddasom attgrupp
föreslå särreglering inom det allmänna pensionssystemetsen ram.

Medföljare till med tjänstgöring utomlands är kan hamnapersoner en grupp som
utanför inkomstrelateradede ålderspensionssystemen både här och utomlands. Om
de vill följa sin familj, kan de inte arbeta i Sverige tjänaoch in pensionsrätt här.
De har ofta inte praktiska möjligheter eller kan inte få tillstånd arbeta i det landatt
de uppehåller sig i och kan därför inte få utländsk inkomstrelaterad pension. Detta
kan gälla medföljare till UD-anställda, medföljare till anställda inom internationella
företag, m.fl. Vi är uppmärksamma problemen för medföljama, har intemen
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medföljamatillpensionssystemetför allmännauppgift detdet att attsesett som en
ifår ställetålderspensioneringen. Detvidsituationekonomiskrimligfår an-en

tillgodose dettasådanfamiljenellerarbetsmarknadspartema attkomma som
får detsituation dennaarbetsgivare istården månbehov. I staten somensom

de åtgärdervidtaorganisationernafackligaoch deåligga attalltså staten somanses
motiverade.bedöms vara

emellertidpensionsutfallmedföljaresvissa attvåra förslag kommergrundPå av
för makarföreslår skall införasmöjlighetden attförbättraskunna somgenom

pensionssystemet seallmännaintjänad i detpensionsrätt,frivilligt delaemellansig
avsnitt 9.9.

pensionssystemblandat7.6 Ett

Fördelningssystempremiereservsystem7.6.1

Detblandatbyggsålderspensionssystemet system.allmänna ettDet upp som
delfördelningssystemfortsatthuvudsakligen formen ett avenmenavges

premiereservsystem.renodlatdet utformas ettsom

Ålderspensioneringen vadenligtskall,pensionssystemetreformeradei det
ålderspensionsavgifterpå deoch baserasavgiftsbestämdtidigare,redogjort för vara

ochpensionskontonförsäkradesbokförs på detillinbetalas samtsystemetsom
skallålderspensionssystemetinkomstrelateradepensionsrätt där. Detgrundarså sätt

de medelavgiftermedfinansieras heltförsäkringsgren, samtutgöra separat somen
Avgifter skall,avkastningen på dessa.ochinomfonderadefinns systemets ramsom
försäkrade fördeoch förinbetalasavsnitt 7.12,iutvecklakommer att avsom

förvärvsinkomsterför faktiskadvs.inkomster,pensionsgrundandesamtliga slag av
tillavgifterskallsocialförsäkringsersättningar Dessutom uttasolikaoch m.m.

barnârsrätt ochförinkomster,fiktivatillgodoräknadeförpensionssystemet t.ex.
värnpliktstjänstgöring.vidpensionsrätt

pensionskontonindividuellaförsäkradför varjebokförsavgifterinbetaldaAtt
skulle utgörasålderspensionssystemet ettreformeradetill dettankenleder avatt

avgiftsinbe-individsvarjedärpremiereservsystemdvs.fonderathelt ettsystem,
eller henne.för honomindividuelltfonderadestalningar

emellertidfonderat, ärsin helhet äripensionssystem,sålunda uppbyggtEtt som
kommit tillviframhållit hartidigare harviförslag. Sommed vårainte vad vi avser

utfor-skallhuvudsakligenfortsättningsvisocksåålderspensioneringenslutsatsen att
influtnaårunderdedvs.fördelningssystem, ettfinansierasoch av-ettsommas
pensionsut-årsfinansieratillanvändsfonderas integiftsinkomsterna attutan samma
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betalningar till den då pensionerade generationen. Däremot byggs systemet upp mer
försäkringsmässigt förän närvarande.

De överväganden lett fram till detta ställningstagande har vi redovisat isom oss
avsnitt 6.8. Som framgår det där sagda skulle renodlat premiereservsystemettav
för den allmänna pensioneringen visserligen under uppbyggnadsskedet bidra till en
ökning det samhälleliga sparandet. Emellertid kan enligt vår mening ifrågasättasav
det lämpliga och önskvärda i så del det totalaatt sparandet i samhälletstoren av

det skulle sigröra sker i form pensionssparande inomsom för detom av ramen
allmänna pensionssystemet.

Ett fullfonderat allmänt pensionssystem skulle vidare leda till mycketen om-
fattande fondering kapital. Det skulle därmed oberoende hur kapitaletav av-
skulle förvaltas uppkomma risk för alltför maktkoncentration och förstoren en-

alltför institutionaliseratett ägande.
Ytterligare har i avsnitt 6.8 framhållit allmänt pensionssystematt ett i sinsom

helhet är uppbyggt premiereservsystem möjligenett skulle kunnasom ses som
civilrättsligt bindande och därigenom måhända skulle kunna uppfattas som mer
stabilt enskilda försäkrade detän sociala kontrakt fördelningssystemetav som
bygger på. Detta kan dock inte något avgörande eftersomargumentses som ett
premiereservsystem i ekonomisk bemärkelse på lång sikt knappast innebär några
bättre garantier för pensionerna inte kan kommaatt urholkas i förhållande tillatt
pris och standardutvecklingen. Såväl premiereserv- fördelningssystemett ettsom

iär sista hand i viss mening alltid beroende den samhällsekonomiska utveck-av
lingen och den produktion skapas de samtida förvärvsverksamma; det ärsom av
den generationen finansierar pensionerna och i viss bemärkelse huravgörsom som
de skapas och tillgängligaär för konsumtion skall fördelasresurser mellansom
olika grupper.

Ett avgörande för ställer avvisandeargument tillatt övergång till ioss etten
sin helhet fonderat allmänt pensionssystem är emellertid det i princip är omöjligtatt

med rimliga krav deatt närmaste generationernas yrkesverksamma gå frånöver
det nuvarande fördelningssystemet till renodlat premiereservsystem.ett En sådan
övergång skulle nämligen medföra mycket börda för övergångsgeneratio-tungen

skulle tvingas betala i princip dubbla pensionsavgifter:attnerna till bådesom de
samtida pensionärernas pensioner och till sin framtida pension. Samtidigtegen som
de skulle få avsätta avgifter för bygga pensionskapital inför sinatt ettupp egen
pensionering, skulle de få betala pensionsavgifter för finansiera redan gjordaatt
pensionsåtaganden inom dagens pensionssystem, dvs. för betala ATP-pension åtatt
alla före övergången intjänat tillrätt sådan pension.som

Emellertid har vi i avsnitt 6.8 kommit till slutsatsen pensionssystem medatt ett
inslag premiereserver har vissa fördelar. Härigenom kan det samhälleligaav spa-
randet öka. Om det allmänna pensionssystemet formen blandatett system,ges av
dvs. utgör kombination fördelnings- och premiereservsystem,etten ettav upp-
kommer också fördelenden det blir viss riskutjämning.att De framtida pensio-en
närernas inkomster kommer härröra från två källor, vilkas avkastningatt genereras
på olika sätt. fördelningssystemetl är avkastningen beroende den allmännaav



pensionssystemreformeratförPrinciper192 ett

påavkastningenavhängigärpremiereservsystemetidenlöneutvecklingen, medan
kapital.

innebärblandatgällande systemkunna göraskulle att ettkanskeSamtidigt man
individer.enskildaförsvåröverskådligtuppfattaskanDetnackdelar.vissa mersom

olikamellanutbyteekonomisktiskillnadertill störreupphovvidarekanDet ge
varierakommerpensionskapitalet attavkastningeneftersompensionstagare,

variationervanligen störredessutomharAvkastningenemellan.förvaltareolika
någotövergângsvisocksåkräverblandatlöneutvecklingen. Ett systemtiden änöver

mederfordrasvadålderspensioneringen än ettavgifter tillsammanlagdahögre som
iavsättsuppbyggnadsskedetundermedeldefördelningssystem;renodlat som

då ärdempensionerutbetalningartillanvändaskan intepremiereserven somav
pensione-själva äravgiftsbetalandedetill dessmåsteålderspensionärer utan sparas

rade.
blandatmedfördelarna system.emellertid ettbedömning övervägerEnligt vår

Avriskspridningen vägeroch tungt.sparandetrörandeframhållitviVad ovan
användning deflexibeltillmöjligheterockså dehärbetydelse är avväsentlig mer

premiereservdelmedsigval öppnarindividenseftermedlenfonderade eget ensom
pensioneringen.allmännaför deninom ramen

pensions-reformerade allmännai detålderspensioneringensåledesföreslårVi att
skall ålderspen-Enligt förslagetblandatskall byggas system.ettsystemet somupp

dendelsamtidigtfördelningsystemhuvudsakligen avsioneringen enett somvara
premiereservsystem.renodlatformenskall ettavges

reformeradedetålderspensioneringen ienbartståndpunkt pen-vårDenna avser
folkpensionsförmånemasärskildadeochFörtidspensioneringensionssystemet.

7.12. Det-avsnittpå sätt sefinansierasochsidan annatvidliggabör omm.m.
föreslårviefterlevandepensioneringen, ävenhuvudsakigäller somom -samma

tillpremiereservdelenimedelutnyttja sinamöjlighetbör haenskilda attnedan -
efterlevandeskydd.förstärktbl.a. ett

premiereservdelenOmfattningen7.6.2 av

tillâlderspensionsavgiften avsätts etttotala% den10drygtföreslårVi att av
där.pensionsrättochpremiereservsystem ger

premiereservsystemetomfattningvilkenuppkommer ärfrågaviktigEn somsom
fördel-mellanavvägningendvs.skallålderspensioneringenden allmännainom ges,

spörsmâletmedhängerfrågaDenna ompremiereservsystemen.ochnings- samman
finansierings-fördelningssystemetsomfattning ochtotalaålderspensionssystemets

behov.
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Den totala ålderspensionsavgiften bör enligt vår mening bestämmas till så högen
nivå den reformerade ålderspensioneringenatt i genomsnittsammantaget ger

kompensation ålderspensioneringen enligt nuvarande regelsystem. Vidsamma som
fastställande avgiftsnivån måste hänsyn också till vilken avgift krävs förtasav som

övergångsvis finansiera pensionsutbetalningamaatt till dem pensione-ärsom nu
rade och till dem också fortsättningsvis kommer uppbära pension enligtattsom
dagens regler.

Om den avgift fastställs för önskad kompensationsnivå högreäratt änsom ge en
vad krävs för den löpande finansieringen, kommer den överskjutande delensom av
avgiften fonderas och skulle då -i den mån den inte behövsatt för buffertfondering
inom fördelningssystemet kunna tillföras premiereservsystem. Om däremotett en-
större andel den totala pensionsgrundande avgiften skulle tillavsättas premie-av en

skulle återstoden inte komma tillräcka för täcka de löpande utbe-attreserv, att
talningarna från fördelningssystemet; avgiften till fördelningssystemet blir således
för låg. De medel till premiereservdelen kan nämligen inte iavsatts tassom an-
språk för pensionsutbetalningar till samtidens pensionärer kan användas förutan
utbetalningar först i takt med de betalat avgifter till premiereservdelenatt som
uppbär pension. Effekten i det sistnämnda fallet blir det övergångsvis skulleatt
krävas särskild utjämningsavgift eller tillskott allmänna skattemedel för deen attav
löpande âlderspensionskostnaderna skulle kunna täckas. Ju större del denav pen-
sionsgrundande avgiften avsätts till premiereserven, desto utjämningsav-störresom
gift skulle krävas.

Enligt vår mening skall avgifterde inbetalas till ålderspensionssystemet ocksåsom
grunda pensionsrätt där. pensionsgrundandeDen avgiften till fördelningssystemet
måste så avgiftsinkomsterna, tillsammans med buffertfondenatt inomavpassas

framtidatäcker pensionsutbetalningar. Den del avgiftensystemet, tillavsättsav som
premiereservdelen bör därför storleksmässigt bestämmas så den inom detatt ryms
totala pensionsgrundande avgifter.uttaget av

Med de sålunda angivna övervägandena utgångspunkt och bakgrundmotsom av
omfattande beräkningar reformeratrörande pensionssystems framtidaett utveckling
i olika alternativ har kommit fram till slutsatsen drygt 10 % det reformera-att av
de pensionssystemet framöver bör byggas premiereservsystem, medanettupp som
resterande del, knappt 90 %, skall fördelningssystem.utgöra avsnittl 7.9ett
redovisar våra förslagnärmare till för avgiftsuttag.procentsatser

7.6.3 Intjänande pensionsrätt i premiereservsystemetav

Pensionsrätt inom premiereservsystemet skall intjänas sättsamma som
inom fördelningssystemet. Avgifter till båda enligttas ut systemen samma
regler.
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Ålderspensioner baseraspremiereservsystemetfördelnings-såvälskall inom som
avsnittindividenför och serespektivein tillbetalatsde avgifter system avsom

verksamheterersättningar ochinkomster,7.12. Vi geratt somsammaanser
också inompensionsgrundandeskallfördelningssystemetpensionsrätt inom vara

såledesbörpremiereservsystemettillAvgifter tas utpremiereservsystemet.
fördelningssystemet.avgifter tillsätt somsamma

försäkradvarjeförbokförspremiereservsystemettillAvgiftsinbetalningarna ett
kapitalförvaltaretillföras denAvgifterna börpremiereservkonto.individuellt -

från välja,avstårindividenväljer.själv Omindividen attstatligprivat eller som-
kankapitalförvaltare. Detstatlighos någon natur-medlendeplaceras varaavsatta

återkommerAP-fonden. Somförbedrivs inomförvaltningligt dennaatt ramen
möjlig-finnasnämligen14 bör deti kapitelutvecklar närmareavsnitt 7.12 ochtill i

inom vissaplaceringsformochkapitalförvaltareväljasjälvindividenförheter att

ramar.

inbetalningarFrivilliga7.6.4

pensionssyste-allmännatilläggsinbetalningar till detfrivilligaMöjlighet till
finnas.skall intemet

till detenskildaförbörmöjligheter öppnas attövervägt ärvi harfrågaEn omsom
förbättraså sättavgifter förbetala infrivilligtpensionssystemet attreformerade

ålderspensionsskyddet.
så utformat detförslagenligt våraskall attpensionssystemetreformeradeDet vara

förmåner.utbetaldaavgifter ochinbetaldamellansambanddirektföreligger ett
nuvarandedetfinns inomintemöjlighetertekniskatorde finnasDärmed som-

premiereservsystemettillinbetalningar såvälfrivilligamedgeATP-systemet att-
ordningolika skälviEmellertidfördelningssystemet. att,till om enavansersom

enbartkunnaskullemedges, denskulletilläggsinbetalningarfrivilligamed avse
premiereservsystemet.

premiereservdeleninbetalningar tillfrivilligatillskulle öppnasmöjligheterOm
avgifterna, vadobligatoriskadesättrimligen hanterasmåste dessa somsamma

pensionsberäkning.förvaltning ochgäller både
premiereservdelpensionssystemetsallmännaskall inom detförslagEnligt vårt

från vadtill skillnadvillkor,förmånertillrättkvinnor och män somsammages
därförkankonsekvenspensionsförsäkring. Enprivatinomfalletnärvarande ärför

allmännafrivilligt i detsigförsäkraväljaskulleallt kvinnorframförbli attatt
demförmånligare för änbliskulledetta atteftersompremiereservdel,systemets

nämligenalternativet skullei detpensionsförsäkring;vanlig privatteckna senareen
återståen-genomsnittligt längrekvinnorspåverkaspensionenutgående årligaden av
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de livslängd. För skulle imän stället gälla, dvs. för dem skulle privatmotsatsen en
försäkring förmånligare alternativ. skulle leda tillDetta särskilda konkur-ettvara
rensproblem i förhållande till den privata försäkringsmarknaden.

den allmännaFör pensioneringens premiereservdel skulle samtidigt uppkomma
problem därigenom försäkringskollektivets sammansättning skulle förskjutas påatt
så sätt större andel förmånsutbetalningama skulle komma kvinnoratt atten av avse
och den genomsnittliga pensioneringstiden återstående medellivslängd hos kollek-
tivet därmed skulle öka. Det skulle i sin medföra försäkringsvillkoren förtur att
den allmänna premiereservdelen måste justeras innebär försäm-sättett som en
ring för försäkringskollektivet.

alternativ förEtt undvika nämnda problem skulle behandla frivilligaatt attvara
avgifter på sätt obligatoriskaän i så måtto det för frivilliga avgifter skulleannat att
tillämpas olika för män och kvinnor. kanDet dock enligt vår meningnormer
diskuteras det lämpliga i inom för allmänt pensionssystem göraatt ettramen en
sådan könsâtskillnad, det frågaär frivilliga avgiftsbetalningar.ens om om

allmäntEtt premiereservssystem med möjlighet till frivilliga inbetalningar kan
beskrivas frivillig pensionsförsäkring i offentlig regi. Fram till år 1981som en
fanns det möjlighet teckna sådan hos Riksförsäkringsverket. Fråganatt atten om
återuppliva denna pensionsförsäkring prövades Pensionsberedningen i betänkan-av
det Allmän pension 1990:76.SOU Eftersom något påtagligt behov frivilligav en
pensionsförsäkring i offentlig regi då inte ansågs föreligga, avvisade emellertid
beredningen tanken på då återinföra sådan. Sedan Pensionsberedningenatt en
prövade frågan har tillde alternativ frivilligt pensionssparande i formerolika som
erbjuds på marknaden ytterligare utökats.

Enligt vår uppfattning inte direktföreligger något behov möjlig-öppnaattav nu
frivilligtheter till pensionssparande inom premiereservsystem i offentlig regi.ett

hänsyn konkurrensproblemMed till de därvid skulle kunna uppstå och desom
negativa konsekvenser kunna medföra fördet skulle försäkringen sådan,som anser
vi enskilda inte möjlighetskall beredas göra frivilliga inbetalningar tillatt att
pensionssystemet.

Vi alltså inte bereddaär till frivilligaöppna möjligheter tilläggsinbetalningaratt
till den allmänna pensioneringen, fördelningssystemetvarken till eller till premie-
reservsystemet.
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pensionsrättintjänadUppräkning7.7 av

Fördelningssystemet7.7.1

årligen med löne-i fördelningssystemet räknaspensionsrättIntjänad ettupp
pensionsgrundande inkomstförändringen iindex, mäter per personsom

sådan inkomst.med

pensionsavgifterintjänade pensionsrättigheter, dvs. deuppräkningFrågan avavom
pensioneringens för-försäkrade, inom den allmännaoch för deavsätts avsom

i avsnitt 7.3.2har behandlatdelningssystem ovan.
skrivaspensionsrättigheter i fördelningssystemetföreslagit där skallEnligt vad

ökningen i denbaseras på den procentuellamed indexårligen ett pen-somupp
uppskrivningsådan inkomst.inkomsten med Dennasionsgrundande personper

löneindexeringenvarefteruppnår viss ålder,till den försäkradefram dessgörs
följsamhetsindexering.pris- ochersätts av en

fastställaslöneindex skall ochförslag hur dettaavsnitt 9.7 redovisar våraI om
liksom tillgo-intjänad pensionsrätt,för löneindexeringåldersgränsövre omavom

arvsvinster.doräkningen av

Premiereservsystemet7.7.2

premiereservsystemetinompensionskapitalindividensVärdeökningen av
medlen.avkastningen på defaktiskaår den avsattaår frånbestäms av

intjänadeframhållit, uppräkningenfördelningssystemet skall,Inom avnysssom
till löneindex. den allmännade kopplas Inompensionsrâtter ske att ettgenom

skäl inte tillämpas någonpremiereservsystem kan naturligapensioneringens av
uppräkning härför uppskrivning med index. Denmotsvarande ordning ett som

värdeförändringen fonderade medlen.avkastningen och deblir beroendesker av
kapitalförvaltare in-alltså den faktiska avkastningen hos denAvgörande är som

sinaplacera medel hos.dividen valt att
premiereservsystemetpensionskapital inomUppräkningen det avsattssomav

utfalla olika för olikakapitalavkastningen. kan därmedsåledes Denbestäms av
sitt pemsionskapital.och hur den enskilde valt placeraindivider beroende attvar

genomsnittliga kapital-kunna förvänta sig denPâ mycket lång sikt bör attman
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avkastningen sammanfaller med den tillväxten,samhällsekonomiska enligt den s.k.
gyllene inom nationalekonomin.regeln På kortare sikt kan de däremot, varitsom
fallet under de årtiondena, skilja sig väsentligt eftersom realräntan iblandsenaste

betydligtär högre den realaän BNP-tillväxten och det under andra perioder för-
håller sig tvärtom.

Pensionsrättigheterna i premiereservsystemet kommer stiga i värde också tillatt
följd försäkradede tillgodoräknas s.k. arvsvinster. Också inom fördelnings-attav

uppkommer motsvarande sätt arvsvinster, och bidrar till höjasystemet att
älderspensionema där avsnitt 10.2.se

För medelsförvaltningen premiereservmedlen bör, kommer utvecklaattav som
i 7.12 kravavsnitt 14.6,och gälla särskilda tillgodoserregler de kansom som
ställas säkerhet och god avkastning på placerade medel. Den förvaltarsom
medlen skall lämna viss garanterad minsta avkastning varje år, sä att storaen
variationer år från år i avkastningen kan undvikas. Några statliga garantier rörande
premiereservmedlen bör däremot inte utställas; sådant åtagande från sidaett statens

medel förvaltas i privat framstårregi opåkallat och svårtgentemot attsom som
förena affärsmässighetmed hos kapitalförvaltarna.

vi föreslagit iSom avsnitt 7.6 skall inomdet premiereservsystemet finnas såväl
privata statliga kapitalförvaltare. börDessutom det ñnnas särskilda statligasom
kapitalförvaltare förvaltar premiereservmedel för avstår från attsom personer som
aktivt välja viss kapitalförvaltare. Beträffande dessa statliga kapitalförvaltare bör
avkastningsutjämning tillämpas.

7.8 Flexibel pensionsålder

reformeradeDet pensionssystemet skall inrymma flexibilitet detnärstor
gäller ålderspension och medge betydande valfrihet för individerna.uttag av

ÅlderspensionNågon allmän pensionsålder finnas.kommer inte skallatt
efter ansökan kunna pensionhel eller partiell tidigast från 61tas ut som- -
års ålder. Vid räknas pensionen enligt försäkringsmässigauttagsenare upp
grunder, åldersgräns.övre Ytterligare möjligheter till flexibilitet be-utan
träffande pensionsuttag medges förreglerna användning medlengenom av
i premiereservsystemet. Den delpensionsförsäkringennuvarande avvecklas

viss sikt.
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framhållit i avsnitt 7.2 viktig utgångspunkt för våra övervägandenSom är atten
reformerade pensionssystemet och därtill anslutande regler skall präglasdet storav

från förvärvsarbete till ålderspension.flexibilitet det gäller övergången Denär
enskilda individerna frihet själva välja för lämpligabör ha betydande den dematt
tidpunkten för pensionering på träffa olikaoch även sätt val mellanatt annat pen-
sionslösningar utnyttja enskilde själv.och den bäst densom passar

pensionssystem livsinkomstprincipenEtt är uppbyggt grundval och däravsom
ålderspensionerna beräknas enligt försäkringsmässiga möjlighetergrunder störreger
till valfrihet flexibilitet pensionssystemet. sådantoch än det nuvarande I ett pen-

årsionssystem kommer alla inkomster under alla grunda pensionsrätt.att
att arbetsinsats varje förvärvsinkomstGenom varje ytterligare och ytterligare ger

till möjligheterupphov större pensionsrätt, uppkommer goda för människor att
pensioneringstidpunkten och pensioneringsgraden med beaktande denanpassa av

pensionsrätt hunnit tjäna till pensionsstandardde och med hänsyn densom som
finnerde önskvärd.

börjat förvärvsarbeta tidigt i livet så vill, pensionerasDen kan, han tidigtsom om
falloch i vissa tidigare vad ekonomiskt möjligt med dagensän är regelsys-som-

det medför orimligt standardsänkning denmedan börjattem utan att storen som-
förvärvsarbeta finna pensioneringenkan det påkallat vänta längre med förattsenare

på så få högre årlig pension.sättatt
anledning till reformerade pensionssystemet kommerEn det erbjudaatt attannan

betydande flexibilitet den årliga ålderspensionen skall beräknas på försäk-är att
ringsmässiga grunder avsnitt 7.9 pensionen börjar destose Ju högretas ut,senare

årligablir den pensionen, och vice betyder ålderspensionenDetta attversa. -
livsvarigt efter försäkringsmatematiskaskall räknas grunder för varjerentupp-
månad pension inte tas ut.som

reformerade pensionssystemet kommer såledesDet medge flexibilitet ochatt stor
medföra betydande frihet i valet mellan ålderspension fortsattoch för-uttag av
värvsarbete. Utrymme kommer finnas för individerna prioritera mellan åatt att ena
sidan högre pensionsålder och högre pension å andra sidan pensionoch lägre vid
lägre pensionsålder. Någon allmän pensionsålder i dagens pensionssystemsom
behöver med hänsyn till de omständigheterna intenämnda läggas fast från det
inkomstrelaterade pensionssystemets synpunkt. Möjligheter kan de försäkradeges

vida själva välja tidpunkt förinom helt eller delvis.pensioneringgränseratt
principl skulle med livsinkomstbaserat pensionssystem kunna låta in-ettman

dividerna själva helt fritt välja tidpunkt för pensionsuttag någon helstutan som
nedre åldersgräns. Ett val tidig pensionsålder skulle då låg pension, vilketav ge
emellertid kunde återspegla individens värdering arbete och fritid.antas egen av
Emellertid det ocksåtorde i livsinkomstrelaterat pensionssystem ofrånkom-ett vara
ligt vissamed restriktioner, det gällernär tidigast möjliga tidpunkt för pensionsut-

Från arbetsutbudssynpunkt och således frånäven allmänna samhällsekonomiskatag.
utgångspunkter framstår sådana begränsningar påkallade. inskränkningarsom av
denna innebörd behövliga också förär undvika spekulation föroch hindraatt att att
alltför låga pensioner betalas så försäkrade tidigt inkomstre-ut, att uttaggenom av
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laterad pension siggör beroende frånstöd samhället i livet.av senare
bakgrund föreslårMot härav vi fördet ålderspension också fortsätt-att uttag av

ningsvis skall finnas nedre åldersgräns. Vi föreslår den skall fastställas tillatten
61 år. Före 61 års ålder skall alltså ålderspension aldrig kunna börja uppbäras. Det
innebär höjning med år i förhållande till vad gäller i dagens folk- ochetten som
tilläggspensionering. Som kommer framgå föreslår dock den nedreatt attsenare
åldersgränsen för ålderspension till 61skall höjas år inomäven detuttag av nuva-
rande pensionssystemet.

Någon motsvarighet till nuvarande förövre till vilken åldergräns, det längstupp
sker uppräkning ålderspensioner inte inte motiveradtas ut,en av som anser vara
i reformeradedet pensionssystemet. För skjuter pensionsuttageten person som upp
helt eller delvis skall alltså den delen pensionen räknas försäkrings-outtagna av upp
mässigt månad för månad ända fram till dess den oberoende hurtas ut, sentav
detta sker och således efterockså den nuvarande övre åldersgränsen vid 70 år.

uppräkningDen livsvarigt ålderspensionergörs inte bör sketas utsom av som
försäkringsmatematiskaenligt principer. bör ha tillDessa utgångspunkt den föratt

hela pensionärstiden sammanlagda álderspensionen för meden person genom--
snittlig livslängd skall densamma oberoende börjarpensionennärvara av upp--
bäras.

Några särskilda innebärregler beräkningen vid tidiga pensionsuttag inteattsom
skulle enligt försäkringsmässigagöras principer och således skulle innebä-rent som

subvention dem pensionen tidigt alltså inte moti-tar utra en av som anser vara
verade; alla sådana incitament till tidigt pensionsuttag ställer avvisande till.oss
På avvisar subventioneringsätt motsvarande för skjutersamma personer som

pensionsuttaget. detInte heller motiverat gå denatt motsattaupp anser vara
föreslå missgynnavägen och regler skulle tidiga ålderspension iuttagsom av

förhållande försäkringsmässigttill vad denår korrekta beräkningen. allaIsom
avseenden bör alltså reglerna helt neutrala och anpassade till vad årvara som
försäkringsmatematiskt riktigt.

innebörden våra förslag beräkningDen närmare ålderspensionens stor-av om av
lek vid olika tidpunkter för pensionsuttag redovisar i kapitel 10, där även

vissalämnar exempel för belysa de faktorer med vilka pensionen räknasatt upp
videller ned vid olika åldrar pensionsuttag 65i jämförelse med vid fyllda år.uttag

våra förslag här framgår ålderspensionens storlek kommer direktAv att att
påverkas den tidpunkt från vilken uppbäras. Vi föreslår också,den börjarav som
vi framhållit i det föregående, fortsatt pensionsrätt skall kunna intjänas övreatt utan

Ävenåldersgräns vid fortsatt förvärvsarbete. förvärvsarbetar efterden t.ex.som
65fyllda år skall alltså tillgodoräknas pensionsrätt för ålderspension grundval av

dessa förvärvsinkomster. Detta gäller hur länge helst, dvs. den försäk-oavsettsom
rades ålder uppåt. På motsvarande avgiftersätt bör till pensionssystemet påtas ut
förvärvsinkomster åldersgräns.övreutan

utformningMed denna pensionssystemet framstår det starkt motiverat attav som
de äldre försäkrade vill och orkar arbeta också har reella möjligheter attsom

fortsätta med förvärvsarbete längre i åren vad praktiskt möjligtän är medupp som
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finnasi regel redanuppdragstagare tordeegenföretagare ochdagens regler. För nu
endast undantagsvismotsvarande möjligheterhärför, medanförutsättningargoda

bestämmelseranledning definns därför prövatill buds. Detstår arbetstagare att
1982:80ioch finns lageni detta hänseendeställer sig hindrande omsomsom nu

arbetsmarknadenskollektivavtal mellanfrämst ianställningsskydd ochLAS - -
iföreslår ändring LASvåra överväganden årResultatet attparter. avenav

kvar i sinovillkorligi princip rättinnebörd arbetstagare stannaattatt an-enges
vårt förslag häromutformningen67fyller år. Den närmareställning till dess de av

avsnitt 10.4.för iredogör
pensiontill helinte barai dag bör pensionssystemetLiksom uttagutrymme avge

alltså kunnaså önskar börålderspension.partiell Dentilläven uttagutan somav
samtidigt fortsätta förvärvsarbetaochpartiell ålderspensionvälja utatt t.ex. ta en

arbets-krav på nedsattsärskild prövning ochpå deltid,heltid ellerpå utanutan
oberoende den61 stå till budsefter fyllda år,möjlighet bör,förmåga. Denna av

65efter år.såväl föreförsäkrades ålder, dvs. t.ex.som
inompensionslösningar kommer öppnasflexiblaförYtterligare attutrymme

pensionssyste-premiereservdelen i allmännadetföreslagnaför den av ossramen
den pensions-7.9.5 avsiktenavsnitt ärredovisa i bl.a.kommer attSom attmet.

gälla förfritt vadanvändas änskall kunnaförvärvats därrätt avsessommersom
premiereservmedlen iskallT.ex.inom fördelningssystemetspensionsrätten ram.

så önskarantal år, och denbegränsati anspråk underprincip kunna etttas som
ålderspensionenförhöjningexempelvis för temporärutnyttja demskall kunna aven

åren.de sista yrkesverksammaminskad arbetstid underutfyllnad videller som
inte behovvåra förslag finnsi enlighet medpensionsålderMed flexibel av enen
ålderspensionförtidpunktenstället kommerpensionsålder. I attallmän uttag av

påenskilde och intedendet ankommerindivids val, ochvarje eget sam-vara -
besluta denna.arbetsmarknadspartemahället eller attt.ex. om-

kan ålders-utsträckning gäller i dag,vissdet inte, ibetyder utgesDetta att som
alltså gällaregel börsjälv. allmänförsäkrade Somansökan denpension utan enav

gjorts. Helansökan däromförst efter detålderspension börjar utbetalas attatt
dåtidpunkt denfr.o.m. denautomatiskt ansökanålderspension bör dock utanutges

viss tidönskemål inomhon inte70 år, han ellerförsäkrade fyller annatangettom
lämnats.efter det besked härom

särskilda delpensions-denpensioneringenden allmännanärvarande inrymmerFör
iutvecklat detpensionssystemet kommer,reformeradeförsäkringen. Det som

pensionsuttag ochsåvitt gällerflexibilitetinnefatta måttföregående, ett stortatt av
Möjlig-utsträckning dagens regler.änlösningar i heltindividuellamedge annanen

fortsatt förvärvsar-pensionsrätt vidintjänafinnas fortsättakommerheter attatt att
sin för-ned65 önskarefter fyllda år. Dendeltid, ocksåbete, trappat.ex. som

exempelvis frånålderspensionpartiellalltså väljavärvsverksamhet kan att ta ut en
fylldaår eftereller nägradeltid till någotarbeta påoch fortsätta63 års ålder att

ålderspensionlivsvarig heltillförvärva rättkan han eller hon65 år. Därigenom en
ålderspensionhelblir mindre äninteförvärvsverksamhetefter avslutad omsom

intesjukdom e.d. orkargrundpåfrån 65 års ålder. För demtagitshade ut avsom
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fortsätta med förvärvsarbeteatt kommer liksom hittills förtidspension stå tillatt
buds.

Med hänsyn till det sagda har kommit fram till behov särskild delpen-att av en
sionsförsäkring inte kan föreligga för framtiden när det allmänna pensions-anses

utformas enligt desystemet principer här redovisar. Vi föreslår därförsom att
delpensioneringen viss sikt- skall avvecklas. I avsnitt 15.8 återkommer till-
våra förslag området.

Som framhållit i det föregående erfordras med pensionssystem sådantett som
det föreslagna inte någon allmän pensionsålder. Emellertid behövs från vissaav oss
utgångspunkter det bestäms vad kan betecknasatt garantipensions-som som en
ålder. En sådan åldersgräns får betydelse i fråga bl.a. den tidpunkt från vilkenom
de försäkrade kan börja få del ålderspension från grundtrygghetssystemet utanav
reduktion, kapitel ll, vid vilken högsta ålder förtidspension kan nybeviljasse samt
tidpunkten Ävenför övergång från förtidspension till ålderspension. inom efter-
levandepensioneringen behövs fortsatt övre åldersgräns. Vi föreslår 65 åren att
dvs. ålder den allmänna pensionsåldem i det nuvarande pensions-samma som

skallsystemet garantipensionsålder i det reformerade pensionssystemet ochvara
sålunda avgörande i de nämnda avseendena. Från informationssynpunktvara kan
det lämpligt garantipensionsåldem ocksåatt utgångspunkternavara tas som en av
i de årliga pensionsbesked skall tillställas alla försäkrade och lämpligensom som
bör bl.a. årspensionsbeloppet vid ålderspension från vissauttag bestämdaange av

Åldersgränsenåldrar se avsnitt 10.5. 65 år är även den vi i olika avseendensom
refererar till vid de beräkningar redovisas i bl.a. kapitel 16 utfallet detsom om av
reformerade pensionssystemet. En anledning härtill är önskemålet underlättaatt
jämförelser med utfallet enligt nuvarande regelsystem.

Samma ålder, 65 år, bör vidare också fortsättningsvis gälla övre förgränssom
rätten till olika andra sociala förmåner än pension, arbetslöshetsstöd ocht.ex.

Ävenrehabiliteringsersättning. inom bl.a. sjukpenningförsäkringen och arbets-
skadeförsäkringen fordras också framöver övre gräns i vissa hänseenden. Dennaen
bör även där bestämmas till 65 år. Detta utvecklar närmare i avsnitt 10.4.

En reform det allmänna pensionssystemet enligt de angivna riktlinjernaav av oss
innebär pensionssystemet föratt framtiden kommer kännetecknas flexibi-att storav
litet såvitt gäller tidpunkten för ålderspensionering och upphörande med förvärvs-
arbete. Detta sannolikt upphov till dynamiska effekter människorsger attgenom
arbetsutbud påverkas positivt. Detta torde bli fallet även för uppnåttpersoner som
65 års ålder. Med pensionssystemett har rörlig pensionsålder från 61 årssom en
ålder och där möjligheter finns fortsätta tjäna in pensionsrättatt också efteratt
fyllda 65 år kan vinnas den psykologiska fördelen människor i allmänhet inteatt
längre uppnådda 65 år tidpunkt då alla måste lämna arbetslivet,ser dvs.som en att
det sker avdramatisering den tidpunkten. Vi alltså det reformeradeen tror attav
pensionssystemet kommer bidra till höjning denatt genomsnittliga faktiskaen av
pensionsåldem och därigenom upphov till dynamiska ekonomiska effekter.ge

Samtidigt är det från både allmänmänskliga och samhällsekonomiska synpunkter
mycket viktigt kampen ohälsan fortsättsatt och fårmot till stånd väsentligman en
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så denförtidspensioneringama,och attlångtidssjukskrivningarnaminskning av
skäl.dettagår ävenpensionsåldemfaktiskagenomsnittliga avupp

pensionerBeräkning7.9 av

olikatvåbeståvån förslagenligtkommerpensionssystemet attallmänna avDet
Fördelningssyste-premiereservsystem.ochfördelningssystembeståndsdelar: ettett

premiere-ochålderspensionindividens%90för knapptkommer attmet avsvara
Ålderspension båda dessafrånutbetalasalltsåkommer attför resten.servsystemet

olikadockkommerpensioner attberäkningforReglerna varam.m.system. av
tvåinom deutformade systemen.

avsnittIbådaför deprincipergenerella systemen.vissaredovisasavsnitt 7.9.1I
principervid deuppehållahuvudsakisedan7.9.2-7.9.4 kommer somatt oss

fördelningssystemet.ålderspensioner inomberäkningförgällaföreslår skallvi av
7.9.5.avsnittibehandlarpremiereservsystemetsinomfrågorMotsvarande ram

Pensionskonton7.9.1

på tvâtillväxtoch derasavgifterinbetaldabokförsförsäkradvarjeFör
premiereservkonto.ochfördelningskontopensionskonton: ettett

föreslår ärpensionssystemreformeradeför detprincipgrundläggandeEn som
premiere-fördelningssystemetfrån såvälålderspensionernastorleken somatt av -

iinteochlivsinkomstsamladeindividensskall bestämmas somservsystemet av-
livet. Somunderinkomstårenbästadepensionering baraallmännadagens av

förvärvs-inkomsteremellertid inte enbartskallkapiteli dettatidigareframhållit av
förvärvsinkomstföri ställetträderersättningarsocialaoch gearbete som --

s.k. bar-förtillgodoräknasocksåskallpensionsrättpensionsrätt,tillupphov utan
värnpliktstjänstgöring.vidstudier ochvidnâr,

pensions-grundarverksamheterochersättningarinkomster,slagallaFör somav
Ålderspensionens skall kopplasstorlekpensionsavgifter.erläggasocksåskallrätt

räk-individensförpensionssystemettillbetalatsavgifter hartill dedirekt som
ning.

året inbe-den detalltsåvisst årintjänaspensionsrätt motsvarasDen ett avsom
ochfördelnings-mellanfördelasskallAvgiftenålderspensionsavgiften. pre-talda

respektivetillskall de avsattaföreslår systemviEnligt vadmiereservsystemen.
fördelnings-pensionskonton:upprättadeindivid ettvarjeförbokförasavgifterna

premierreservkonto.ochkonto ett
löneindex,medpensionskontotbeloppetuppräknasfördelningssystemetInom
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vilket kan sägas utgöra form ränta på kontot. De avgifter för individenen av som
avsätts år för år jämte räntan dessa kommer utgöra fiktivt pensions-att ett - -
kapital, vid varje enskilt tillfälle utvisar det sammanlagda värdet individenssom av
intjänade pensionsrätt. Kapitalet fiktivtär såtillvida det inom fördelningssystemetatt
inte någon faktisk fondering;motsvaras de till fördelningssystemet influtnaav
avgifterna används i första hand till finansiera års pensionsutbetalningar.att samma

Inom premiereservsystemet växer medlen pensionskontot med den faktiska
avkastningen. Behållningen på kontot vid varje tillfälle faktiskamotsvaras av
tillgångar hos den kapitalförvaltare handhar medlen.som

Pensionskapitalets storlek individens totala livspension beror således på- -
individens samlade förvärvsinkomster, avgiftsprocenten för ålderspension och
lönetillväxten respektive avkastningen under den tid varunder pensionsrätt intjänats.
Den sammanlagda livspensionens storlek beror också på pensionskapitalets för-
räntning eâer det ålderspension börjat uppbäras.att

7.9.2 Delningstal

Inom fördelningssystemet bestäms det årliga ålderspensionsbeloppet genom
pensionskapitalet divideras medatt s.k. delningstal. fastställsDettaett på

grundval olika faktorer. En dessa är den vid pensioneringstidpunktenav av
återstående medellivslängden för män och kvinnor sammantaget.

Inom fördelningssystemet utgör de under förvärvstiden intjänade pensionsrättig-
heterna, uppräknade med löneindex, form pensionskapital. Storleken dettaen av av
avspeglas i behållningen på individens fördelningskonto. Detta fiktiva pensions-- -
kapital skall räcka till ålderspension under genomsnittlig pensionärstid. Pen-en
sionskapitalet måste därför delas på årligaantal pensionsutbetalningar.ettupp

För bestämma den försäkradesatt årliga ålderspension måste alltså pensions-
kapitalet delas med visst tal. Detta tal, sålundaett har central betydelse försom en
pensionsberäkningen, benämner delningstal. det följandeI kommer iatt
korthet beskriva principerna för bestämmande detta delningstal och översiktligtav

vilka faktorer skall i beaktande det fastställs.när avsnitttas l 10.2ange redo-som
gör sedan utförligt för hur delningstalet skall fastställas.mer

Behållningen på fördelningskontot skall, framgått, räcka till ålderspensionsom
under viss tidsperiod. Denna period skall det årantal erforder-ären motsvara som
ligt för pensionskapitalet skallatt räcka till pensionsutbetalningar under alla åren

pensionär för lever lika länge genomsnittetsom befolk-en person som som av
ningen. Delningstalets storlek beror således till större delen på den återstående
medellivslängden i genomsnitt. Härvid räknas, i enlighet med vad vi slagit fast i
avsnitt 7.3, med den genomsnittliga livslängden hos ochmän kvinnor sammantaget.
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tillhänsyndessutomförslag,enligt vårtskall, tasgenomsnittsberäkningenVid
medellivs-kortarei hardagMän,kvinnor.ochmellan mäninkomstskillnader som

pensionsbeloppenhögreDekvinnor.pensioner änochinkomsterhögrelängd, har
beloppen tillde lägretidkortare änundergenomsnittisåledesutbetalastill män

tillupphovalltsåochlägregrund härav sättaskanDelningstaletkvinnor. ge-
inkomstskillnaderna.tillintehänsynpensioner än tashögre om-

andel devissbeaktasocksåskalldelningstalet attbestämmandet avVid enav
arvsvinster.s.k.efterlämnarpensioneringen ochföreavliderförvärvsverksamma

pensions-delningstalet ärfastställandetvidbeaktafaktorYtterligare att aven
intjänadiöneindexmeduppräkningpensionårstiden. Denundertillväxt avkapitalets
formlivet utgörförvärvsaktiva delenunder dengörs avpensionsrätt enavsom
påkalladförräntning ärmotsvarandepensionskapitalet. Enfiktivapå detförräntning

bestämmandeFörbörjat utbetalas.ålderspensionefter det avtidenockså för att
fördelas överskallpensionskapitaletbetydelse hurdärförblir detdelningstalet av

sig tillförhållaskallstorleksmässigtpensionenårligaförstadenpå hurdvs.tiden,
uppräkningförväljsmetodvilkenavgörsDettarealtföljandedärpåde somsett. av

delningstaletbestämmakunnapensionsförmåner. Förutgående attindexering av
frågan.dentillställningdärförmåste tas

pensionerutgåendeIndexering7.9.3 av

följsamhetsindexerasochpris-fördelningssystemetinompensionerUtgående
årligaförstakanHärigenomår.reallönetillväxt%1,5med peromnormen

hade till-löneindexeringbetydligt högre änbliålderspensionen renom en
låmpats.

skalldetärpensionssystemreformerat attställer varakravde ettEtt somav
4.3. Vårtavsnittutvecklingen sesamhällsekonomiskadenföljsamt gentemot

pensionsrätterintjänadelöneindexeringtillprisindexeringfrånövergåförslag avatt
samhällsekono-görspensionssystemettillutsträckningbetydandei att merbidrar

förmånerna ärutgåendedeindexeringväljs förmetodföljsamt. Denmiskt avsom
avseendet.i detbetydelseockså av

också detpåverkarpensionerutgåendegällerdetindexeringsmetod närValet av
intjänadelöneindexeringenGenomindivider.enskildaförpensionsutfallet avårliga

fråntidenunderägtlönetillväxtdendelpensionärenfårpensionsrätter rumsomav
ävenpensionärernarimligtdetVi attpensioneringen.tillframintjänandet anser
för-kanstandardhöjningallmännadenfår delpensioneringstidpunkten somefter av

olika sätt.åstadkommaskanDettaväntas.
skullelöneindexeradepensionerutgåendelåta ävenväljaskulleOm att varaman
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pensionäremas standardutveckling följa löntagarnas. Pensionerna skulle därigenom
förändras för varje år i takt med den allmänna lönenivån. Vid positiv reallönetill-

skulleväxt pensionerna således iöka fasta priser år för år, dvs. deras köpkraft
skulle stiga. Omvänt skulle under perioder med sjunkande reallöner även pensions-
beloppet sjunka i fasta priser.

Från stabilitetssynpunkt ordningär med löneindexering löpande pensions-en av
förmåner betydelse. såvälOm utgående pensioner intjänade pensions-storav som
rättigheter räknas i relation till löneutvecklingen, får totalt godsettupp man en
anpassning till den samhällsekonomiska tillväxten och därmed till avgiftsinbetal-
ningarna.

Perioder med låg eller sjunkande tillväxt följs erfarenhetsmässigt perioder medav
högre tillväxt och tvärtom. Enligt vår uppfattning är rimligt antagande denett att
genomsnittliga årliga realtillväxten långsiktigt kommer ligga l,5 % seatt runt
kapitel 3. Med löneindexering utgående pensioner skulle pensionärensen av
standardnivå därmed på sikt stiga och bli högre äldre han eller hon blir. Be-
gynnelsepensionen skulle dock bli tämligen låg.

Frågan är emellertid det såär pensionärer i allmänhet önskar ha sinom som
totala livspension fördelad: lägre begynnelsepension på sikt ökar äldre deen som
blir. Många kanske hellre skulle mellan lön och pension blev så litetatt stegetse

möjligt och de alltså fick relativt hög begynnelsepension. sådantatt Isettsom en
fall skulle pensionen fortsättningsvis inte samtidigt kunna räknas i takt med deupp
förvärvsaktivas löneutveckling. Uppräkningen den framöver löpande pensionenav
kunde i stället med prisindex.göras För tillfredsställa önskemål nämndat.ex. att av

skulleslag livspensionen sålunda fördelas i tiden, så begynnelsepensionenattom
blev högre och pensionen på äldre dagar lägre än vad löneindexerad pensionen
skulle till resultat.ge

Med fördelning livspensionen på detta skullesätt begynnelsepensionens nivåen av
fastställas med utgångspunkt från den förväntade framtida realtillväxten. Denna kan

framhållit långsiktigt uppgå till 1,5 % år. fortsattaDe årligaantassom nyss per
pensionerna skulle sedan skrivas med enbart prisindex.upp

diagram 7.1 visasI det årliga pensionsbeloppets utveckling över tiden i de två nu
diskuterade alternativen.
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Ålderspensionens pris- löneindexe-i fasta priser vidDiagram årsbelopp7.1 resp.
livspension. Reallönetillväxt 1,5 % årpension, totalarad persom ger samma

l

löneindexerad
pension

1 l
,

prisindexerad
pension

0,9

0,8
151050

Pensionsår

känsligare förprisindexerade är avsevärtutgående pensionema ärdär deEtt system
fallI detalltigenom löneindexeratsamhällsekonominvariationer i än system.ett

pensionen bestämtsprisindexeradehar denexemplifieras i diagram l som ensom
framtida realtillväxten1,5 % bas, denOmannuitet med årlig realrånta somen

genomsnittsindivid ochförlivspensionen1,5 % år blir den totalaligger runt enper
i de två altema-längre period likakostnadsammanlagda över storsettsystemets en

underskulle ligga ellerlångsiktigt överårliga realtillväxtentiven. däremot denOm
prisindexera-inom delvisuppstå det% respektive underskottnivån 1,5 skulle över-

alternativ.löneindexeratjämfört med heltde ettsystemet
tillväxtkänslighet ärprisindexeradedelvisminska det attEtt sätt systemetsatt

1,5 % reallönetill-medpensionemade utgåendeinföra följsamhetsindexering aven
pensioner-prisuppräkningenföljsamhetsindexering justerasMedväxt avnorm.som

utvecklingen. Vidsamhällsekonomiskafaktiskatill denefter hand med hänsynna
prisförändringama. Ommedi paritet% räknas pensionema1,5 realtillväxt upp

påslagprisuppräkningenpensionärerna utöverfårtillväxten högre, ett extraär --
1,5 %, inte full kom-tillväxten lägre änå andra sidan ärpensionen. Om utges

prisökningama.pensation för
följsam-med sådanpensioner kompletterasutgåendeprisindexeringenOm enav

medsamhällsekonomin sättföljsamhet tillhetsindexering uppnås samma som en
formnämligenföljsamhetsindexering ärPrisindexering medlöneindexering. enren
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löneindexering. Uttryckt på kan med löneindexeringsättannat ett systemav av
utgående pensioner prisindexeringsägas detsamma kompletterad medvara som en
följsamhetsindexering med 0 %. välja 1,5 %,Genom högreattnormen en norm,
får emellertid ñr individen fördelenden begynnelsepensionen blir högre änattman
i med löneindexering.ett system ren

Valet mellan ha ordning med pris- och följsamhetsindexerade pensioner ochatt en
löneindexerademed pensioner såledesär enbart val hur detett system rent ett

sammanlagda pensionskapitalet skall fördelas tiden. pris- och följsam-Enöver
hetsindexerad pension förhållandevisär högre i början pensionärstiden. Skillna-av

Åden förvärvsinkomstmellan och pensionsinkomst blir inte lika andra sidanstor.
kommer den standardnivå pensionären uppnått inte i utsträckningattsom samma

vid löneindexering höjas tiden.med Med löneindexeradatt rentsom en ren en
pension blir standardsånkningen för den nyblivne pensionären större äldremen
pensionären blir, desto högre blir också hans standardnivå vid allmän standardhöj-
ning i samhället.

Enligt vår uppfattning den skillnad i standardnivåär övergången från för-som
värvsarbete till pension i allmänhet innebär kännbar för den enskilde detänmer
förhållandet han under delen sin tid pensionär har lägreatt senare av som en
inkomststandard än vad löneindexerad pension skulle ha Vi förordar därförgett.en
alternativet med pris- och följsamhetsindexering.

Vi föreslår således begynnelsepensionens belopp skall fastställas med utgångs-att
punkt %framtida reallönetillväxt på 1,5i år, den därefter utgåendeatten per
ålderspensionen skall och följsamhetsindexeraspris- och det för följsamhetsin-att
dexeringen %skall tillämpas 1,5 år reallönetillväxt.inormen per

7.9.4 Avgiftsprocent

Till ålderspensionssystemet avgift 18,5 %skall pensions-uttas om aven
grundande inkomster Pensionsrätt alltså intjänaskommer varje årattm.m.
med belopp Med avgiftsnivådenna avgift. denna kommerett motsvararsom

med drygt 40 intjänandeår medellivslängdmed dagens fåatt runten person
%60 medelinkomsten i årlig pension. den totala avgiften 18,5Avav om

% grundar 16,5 procentenheter pensionsrätt i fördelningssystemet 2och pro-
centenheter pensionsrätt i premiereservsystemet.
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förslag avgiftsbestämtreformerade ålderspensionssystemet skall enligt vårtDet vara
dennuvarande förmånsbestämt. betyder storlekeni stället för, ATP, Det att avsom

pensionsrättstorleken denpensionsavgift kommer bestämmaut atttas av somsom
vissPensionsavgifter erläggs medtjänas in och därmed ålderspensionen. enav

desto störreförvärvsinkomsten Ju högre denna är,procentsatsprocent m.m.av
blir pensionema.avgiftsbetalande och desto högrepensionsrätt tillgodoräknas de

pensions-ålderspensionsavgift till det reformeradeStorleken den tas utav som
kompensationsnivån ibetydelse försåledes faktor harär storsystemet en som

storleksmässigt skall förhålla sig tillför begynnelsepensionendvs. hursystemet,
avgift skallbestämma nivån på denmedelinkomsten livet. Föröver tas utatt som

kompensationställning därför till vilkentill ålderspensionssystemet måste tas som
rimligen i det reformerade pensionssystemet.bör ges

pensioneringenpensionssystem får förvärvsarbetande vidl nuvarande enen
55 %på mellan ochkompensationsnivå ålderspension i slutlönenprocent av ca

förutsättningar i% % årlig realtillväxt och under vissa65 slutlönen vid 2av
övrigt, avsnitt 2.4.se

kompensationen inte på dettareformerade ålderspensionssystemet skallI det vara
slutlönenivå livsinkomstprin-i kopplad till individenssätt dag utan, genomsom

till hans ellercipen, till individens alla inkomster eller, uttryckt sätt,annat
jämn löneutveckling undermedelinkomst under livet. medhennes För personer

medinte någon skillnad mellan slutlön och medellön. Förlivet detär personer
slutnivångenomsnittsnivån ochfördelad livsinkomst kan däremotojämnt vara

intekan såledesväsentligt olika. Med reformerade pensionssystemetdet man
för kompensationsnivå i betydelsenvad viss avgiftsprocentgenerellt säga geren

på det kan innebärapension i slutlön, endast exempel vadprocent utanav ge
genomsnittligt eller för olika typindivider.sett

jämnavgiftssats för medtabell 7.1 visas vilken krävsI att en person ensom
50,reformerad ålderspensioninkomst under livet skall erhålla motsvararsomen

vid% börja förvärvsarbeta 2455, 60 respektive 65 slutlönen. Personen antasav
65i pension vid fyllda år.års ålder och sedan arbeta tills han eller hon går ln-

reallöneökningen iförutsätts öka varje år i takt med den allmännakomsten sam-
intjänar alltså pensionsrätt på realthället. tabellen illustrerarDen enperson som

ske förvärvsarbeteoförändrad nivå under 41 års tid. Detta kan, angetts, genomsom
förvärvas påtiden, motsvarande pensionsrätt kan också sätt,hela annat t.ex.men

tillgodoräknas.barnårsrätt pensionsrätt för värnpliktstjänstgöringellerattgenom
börja tidigare avstå från förvärvsarbete ellerAlternativt kan arbetapersonen men

tabell 7.1pensionsgrundande verksamhet under nâgra år i livet. Isenareannan
följsamhetsindexerad.redovisas erforderlig avgiftssats då pensionen pris- ochär

% visas iförutsätts 1,5 år. jämförelse tabellenReallönetillväxten Somvara per en
fall utgående ålderspension hadeockså den avgiftssats skulle ha krävts i attsom

varit löneindexerad.rent
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Tabell 7.1 Erforderlig avgiftsats för reformeradutgående ålderspension påen
olika kompensationsniváer för individ förvärvsarbetat 41 jämnår meden som
inkomstutveckling. Reallönetillväxt 1,5 Dagens medellivslängd% år.per

Ålderspension Avgiftsats pensionen årom
följsamhets- löne-
indexerad indexerad

50 % slutlön 15,7 % 18,3 %av
55 slutlön% % %17,3 20,1av

slutlön60 % %18,9 22,0 %av
65 % slutlön 20,5 % %23,8av

%avgiftssats 19Med bortemot uppgår den nybeviljade, pris- följsam-ochen
hetsindexerade %pensionen i det här exemplet till 60 individens slutlön. Enav

%avgiftssats på 16 begynnelsepension drygt 50 % och med avgift påger en om en
% första 66-67 %21 blir den ålderspensionen slutinkomsten.av

framhållitvi i avsnitt 7.2 har vån arbete inte syftat till åstadkomma någraSom att
generella förändringar genomsnittliga förmånsnivåerde i dag inom denav som ges

för ålderspensionsavgiftallmänna pensioneringen. Procentsatsen den tilltas utsom
det reformerade bör alltsåpensionssystemet sättas så högt försäkrade i allmänhetatt
inte får lägre pensioner enligtän de nuvarande regelsystem. Samtidigtutgessom

avgifterfinns inte för så höga till ålderspensionssystemetutrymme att ta ut att gene-
rella höjningar förmánsnivåema uppkommer.av

avgiftsnivå ocksåVid valet måste hänsyn till vilken pensionsavgifttasav som
faktiskt krävs för finansiera de pensionsförrnâner under övergångstidatt som en

tillämpningkommer fortsätta med hittillsvarande regelsystem.att att utges av
Avgiftsnivån måste därför väljas så tillsammans med buffert-avgiftsinkomsternaatt
fonden inom förslår till och framtida åtaganden enligtnuvarandetäckasystemet att
dagens folkpensions- och ATP-system.

Det reformerade ålderspensionssystemet delvis utformas premiere-skall ettsom
har sålundaSom utvecklat i avsnitt 7.6.2 skall del denservsystem. en av pen-

sionsgrundande ålderspensionsavgiften, %, till premiereserv,10 avsättasdrygt en
medan huvudelen avgiften tillförs fördelningssystemet. avgift tillDen tas utav som
pensionssystemets premiereservdel avgiften för-kan inte, sätt tillsamma som
delningssystemet, användas till löpande finansiering de Övergångsvisa pensions-av
utbetalningarna enligt hittillsvarande Vid bestämmandet det totalaregelsystem. av
avgiftsuttaget till reformeradedet ålderspensionssystemet måste hänsyn härtill.tas

Mot bakgrund det sagda beräkningaroch på grundval totala kostnaderöverav av
för pensionssystemet och utfall för individer i reformeratöver enskilda ålders-ett
pensionssystem vi har låtit utföra, föreslår den totala pensionsavgiftenattsom
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%18,5 pensions-skalltill reformerade inkomstrelaterade utgöradet systemet av
försäkradegrundar pensionsrätt. Deförvärvsinkomster ochgrundande annat som

%18,5 förvärvs-pensionsrättalltså varje år intjänakommer motsvararatt avsom
inkomsten m.m.

tidigare anfört omfatt-överenstämmelse med vadVi föreslår vidare i om-
denna totalarespektive premiereservsystemetfördelningssystemetningen att avav -

tillföras fördelningssystemet och18,5 % 16,5 procentenheteravgift skallom
till premiereservsystemet.procentenheterresterande 2 avsättas

pensionsrättvilket avgift beräknas ochpåpekas det underlagDet bör här att
underlaget för dagensinte detsammaintjänas inom det reformerade ärsystemet som

ordning skall medtilläggspensionsavgifter. Till skillnad från nuvarandefolk- och
ersättningar sjuk-för pensionsgrundandereformerade avgift erläggasdet systemet

värnpliktstjänstgöring.barnår ochför pensionsrätt grundadpenning ochm.m.
ålderspensionssystemet kommeravgifter tillförändringEn är att tas utattannan

till fråganavsnitt 7.12 återkommertill taket.endast på lönedelar I omupp
avgiftsunderlaget.

inkomstrelaterade% enbart det18,5 sålundaavgiftDen tas ut avsersomom
finansiera grundskyddetföreligger behovålderspensionssystemet. Därutöver ett att

övrigaefterlevandepensionerförtids- ochinom ålderspensioneringen, samt pen-
behandlar vi ipensionssystemets skilda delarFinansieringensionsförmåner. av

kapitel framöver.olika
blir resultatetålderspensionssystemetföreslagna avgiftssatsen tillMed den att en

medellivslängd fåmed dagens40 intjänandeår kommerhar drygt attperson som
% för dessa år.60 medelinkomstenålderspensionårlig runtmotsvarar avsomen

18,5 %pensionsavgift påkompensationsnivåytterligare belysa vilkenFör att en
det årligaberäkningar. hela7.2 utfallet vissa Därredovisas i tabell attantasavger

Kompensationsni vånfördelningssystemets princip.enligtpensionsbeloppet beräknas
nuvarande befolkningsdödlig-delningstalet. Medtidigare bl.a.beror nämntssom

från 65 årstill 12,9 vid pensionsuttagdelningstaletåren 1988-1992 beräknashet
öka fram-medellivslängden fortsättakommerålder. Enligt SCB:s att attprognos

därför höjas tilldelningstalet kommaför år 2010 och framåt skulleochöver att
dåpensionsbeloppet således lägreavgiftssats blir det årliga14,0. Med fixen

skall dålivspensionen blir likaökar. sammanlagdamedellivslängden Den stor men
år.fördelas större antalöver ett

års inkomstdel varjevisas, för olika delningstal, hurtabell 7.2I stortre somav
sedan påPensionens storlek berorframtida årliga pensionsbeloppet.läggs till det

tillgodoräknas pensionsgrundandeförvärvsarbetar ellerantalet år individensom
% varje12,9 läggs 1,43bamâr delningstalet ärinkomst på grund Om avav m.m.

intjänandeår förvärvatfall efter 30till pensionen. Individen har i sådantårs inkomst
% dessa 30 år43 sin medelinkomst underårspension motsvarandetillrätt aven

%6545 intjänandeâr blir pensionenstandardnivå. Medtill slutåretsuppräknad
medelinkomsten.av

år 2010 delnings-kommer eftermedellivslängden ökar enligt SCB:sOm prognos,
% varje årsin-i stället 1,3214,0 vid 65 års ålder. Då läggstalet uppgå tillatt av
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till årspensionen. vid 65 års ålderkomst Med 45 intjänandeår pensionenkommer
59 %då den uppräknade medelinkomsten under livet.att motsvara av

För har jämn inkomst livet och har löneutveck-underen person som en samma
ling den generella i samhället medelinkomsten, uppräknad med löneindex,ärsom
och slutlönen lika Med således i det reformeradesådan livslönekurva kanstora. en

enkelt beräknas kompensationsnivå i förhållande till slutlönen tabellsesystemet en
7.2. med begränsade inkomster under livet eller intjänatFör personer som pen-
sionsrätt under bara begränsat kompensationsnivån i förhållan-antal år kommerett
de till slutlönen höjas till följd få tillskott till sin ålders-de kommeratt att att ettav
pension redovisar förslag till i avsnittdet garantipensionssystemgenom som
7.10.

7.2 Kompensationsnivå vid 65 inom reformeradeTabell års ålder det ålderspen-
olika delningstal intjänandeár pensionsavgiftsionssystemet vid och antal med

18,5 %

Återstående in- Pension iBefolknings- Delnings- Procent procentav av
vid jämn livs-dödlighet medellivs- tal komsten slutlönsom

till inkomst för olikaår längd läggs års- an-
pensionen tal intjänandeår

1,43 % intj.år %1988-1992 17,2 12,9 30 43år
intj.år %40 57
intj.âr 65 %45

1,37 % intj.âr %17,9 13,5 30 411996-2000 år
%intj.år 5540

.intj.år %45 62

% intj.âr %1,32 30 402010- 18,4 år 14,0
intj.år %5340
intj.ár 59 %45

ålderspensions-inkomstrelateradeEnligt vårt förslag skall avgiftsprocenten till det
inbetalda avgiften förssåledes uppgå till % den18,5 sammanlagt. Avsystemet

% Premie-% till 10 till premiereserven.knappt 90 fördelningssystemet och drygt
successivt från det regelsystemetskommer byggasattreservsystemet nyaupp

innan detdröja längeinförande kapitel 8. innebär kommerse Det det attatt
uppnår motsvarandefaktiskt utgående pensionsbeloppet från de två systemen

fördelningssystemet% sin pension frånandelar, dvs. pensionären får 90att ca av
fullfunktionsstadium det% i äroch 10 från premiereservsystemet. hellerInte ettca

uppräkningenemellertid påsäkert så blir fallet. Det beror bl.a. räntanattatt av
för-i två Inomintjänade pensionsrätter väsentligt olika dekan systemen.vara
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intjänadedelningssystemet räknas den pensionsråtten i takt med den allmännaupp
löneökningen. fonderade bestämsInom det uppräkningen i stället densystemet av
faktiska avkastningen på det förvaltade kapitalet. Den schablonmässigamer pen-
sionsberäkningen i fördelningssystemet kan också skilja sig från strikt försäk-en
ringsmässig kalkyl, tillämpas inom premiereservsystemet.som

7.9.5 Premiereservpensionen

Ålderspensioner inom premiereservsystemet försäkringsmässiberäknas ga
grunder enligt de principer gäller för frivilliga, individuella pensions-som
försäkringar. Förmånema inom premiereservsystemet skall dock bestämmas
på lika villkor för kvinnor Individen bör möjlighet inomoch män. attges
vissa själv bestämma hur premiereservmedlen skall disponeras.ramar

Storleken ålderspension från premiereservsystemet utifrånskall beräknasav pen-
sionskapitalets och individens ålder vid pensioneringstillfállet i enlighetstorlek med
principerna för inom frivilliga,de försäkringsmässiga metoder tillämpassom
individuella pensionsförsäkringar.

Emellertid principen likabehandling kvinnor och män iattanser om av pen-
sionshänseende, inom fördelningssystemet,tillämpas också skall gälla inomsom
det allmänna premiereservsystemet. Enligt vår mening skall sålunda årspensionen
inom det offentliga premiereservsystemet, till skillnad från vad för närvarandesom

förallmänt gäller inom privat pensionsförsäkring, beräknas på lika villkor kvinnor
och Lika förvärvsinkomster alltså innebär likamän. somstora stora av-m.m.
giftsinbetalningar skall årspension till kvinnor och män. Detta betyderge samma

kvinnor grund sin längre medellivslängd för närvarande 4 âr räknat frånatt av ca
65 års livet, iålder, på basis lika intjänade pensionsrätter understoraav genom-

%snitt 25kommer erhålla sammanlagd livspension är högre än vadatt en som ca
får i genomsnitt.män

Eftersom det del ålderspensionsavgiften till premiereservenär avsättsen av som
dessa medel i första hand avsedda användas för ålderspension. reglerär Sammaatt

tidigaste förinom fördelningssystemet bör gälla vad ålder uttagsom avser av
välja själva hurpension. övrigt bör de försäkrade i viss utsträckning kunna få deI

vill disponera sin premiereservpension.
individuellpremiereservssystemet bör alltså finnas flexibilitet ochInom störreen

valfrihet vad blir fallet inom fördelningssystemet. kan dock finnas skälän Detsom
något valmöjligheterna för undvika onödigt höga administrativabegränsaatt att

kostnader.
Möjligheter finnas pensionsutbetal-bör exempelvis för individen begränsaatt

år för pensio-ningarna från premiereservsystemet till visst antal i stället att ta utett
livsvarigt. Premiereservpensionen kan därvid karaktär antingen delpen-avnen ges
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eller högrepensionen från premiereservsystemet utsion endastom tas av en
från för-vid omställningenpension under de första pensionärsårensammanlagd

fördelnings- och premiereserv-ålderspension pensionen frånvärvsarbete till om
samtidigt.börjar utsystemet tas

premien tillvälja delförsäkrade bör också kunna fâ avsättaDen ettatt aven
ålderspensiontill begränsasefterlevandeskydd, samtidigtförstärkt rätten egensom

i motsvarande mån.

7.10 Grundtryggheten

skall tillgodosesålderspensioneringeninomgrundtrygghetBehovet av en
garantipension,teknisktutformasgrundpension. Denna som engenom en

Garantipen-pensioneninkomstrelateradeutfyllnad till den m.m.ger ensom
högrenettoutfallet blir någotsåoch nivån bestämssionen beskattadgörs att

Alla pensionärernuvarande regelsystem.blir fallet medvadän ges ensom
särskilt utfor-ålderspension. Genomsammanlagdgaranti viss lägstaom en

reelltfâralla pensionäreråstadkoms nästanavtrappningsreglermade ettatt
pension ochintjänade inkomstrelateradesinekonomiskt utbyte att pen-av

visst tillskotterhållerinkomstrelaterad pensionbegränsadsionstagare med ett
med prisindex.Garantipensionen räknasgarantipensionssystemet.från upp

bosättning iminst 40 årsgarantipension skall krävastill oavkortadFör rätt
Sverige.

7.10.1 Allmänna synpunkter

bestårochfolkpensioneringenpensionssystemGrundskyddet i dagens utgörs avav
bestånds-bostadstillägg KBT. Dessapensionstillskottfolkpension, och kommunalt

grund-särskildaverkningarna dettillsammans medgrundskyddetdelar avgerav -
socialbidragsnivånligger väl överför pensionärer nettopensionavdraget en som-
bostadskostnaden.delenbostadstillägg täcker störreoch därutöver ett avsom

iSKBT,bostadstilläggkommunaltGrundskyddet kompletteras särskilt somav
heladisponibel inkomst näringen pensionär fär lägreprincip garanterar att -

socialbidragsnivån.betald vadbostadskostnaden är än motsvararsom-
för inkomsterpensionsskyddetfolkpensionendet nuvarande regelsystemet utgörI

pensionsskydd förATP-pensionenmedanunderstiger basbelopp ettett gersom
ATP-pensionärer saknartillPensionstillskott utgår endastinkomster däröver. som
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pension eller har låg sådan pension. Pensionstillskottet avräknas till %100 motsom
ATP-pensionen.

tidigareSom har framhållit är det angeläget grundtrygghetsprincipenatt upp-
rätthålls framöveräven och det sålunda även fortsättningsvis grundskyddatt ettges
för olika skäl inte har tjänat in någon eller bara begränsadpersoner som av en

Äveninkomstrelaterad pension. i fortsättningen bör alltså finnas motsvarighet tillen
folkpensioneringen för tillgodose behovet garanterad lägsta pensionsnivä,att av en

oberoende förvärvsarbeteär och avgiftsbetalning. förSystemet inkomstrela-som av
terad pension i det reformerade pensionssystemet måste därför kompletteras med
regler alla rimlig pensionsnivå.garanterarsom en

I det reformerade kommer inkomstrelaterad pension tjänas in från isystemet att
princip första kronans inkomst. Innebörden härav ikan viss mening sägasen vara

dagens folk- och ATP-pensionering med det reformerade slåsatt ihop. Påsystemet
grund härav kan folkpensioneringen i utformningnuvarande inte följa med in i det
reformerade pensionssystemet för där utgöra grundskydd för dem får sinatt ett som
pension beräknad helt eller delvis enligt reformerade regler. reformeradeDet

för inkomstrelaterad pension får därför till följd också folkpensio-systemet att
neringen måste förändras.

Vid våra diskussioner reformerat grundskydd har emellertid funnit detettom
lämpligt lösningarpröva inte endast innebör nödvändig anpassningatt som en av
grundskyddet till den föreslagna pensionsreformen i övrigt.

En utgångspunkt har därvid varit önskemålet fortsatt god grundtrygghet påom en
åtminstone nivå i dag.samma som

En strävan har varit alla pensionärer skall få i fall något reelltatt vartannan
utbyte den inkomstrelaterade pensionen. har samtidigt funnitsDet ambitionav en

få till stånd begränsning det antal berörs de marginalef-att en av personer som av
fekter grundskydd obönhörligen till.upphov De marginaleffekterettsom ger som

Ävenföljer folkpensioneringen har ingående beskrivits i avsnitt 5.3. margi-av om
naleffekter denna för framtiden inte helt kan undvikas, har dettyp settav som

viktig uppgift försöka begränsa dessa.atten
Ytterligare utgångspunkt har varit pensionärer fortsättningsvis inte böratten

särbehandlas i skattehänseende. Vi alltså pensionärer framöver skallattanser
beskattas enligt regler förvärvsaktiva och därmed det särskildaattsamma som
grundavdraget för pensionärer bör avskaffas.

Givetvis är det också nödvändigt kostnaderna för grundskyddet kan hållasatt
inom samhällsekonomiskt rimliga ramar.

7.10.2 Utformning grundtrygghetenav

Med reformerat pensionssystem där inkomstrelaterad pension tjänas från iett -
princip första kronan varje års inkomst bör, tidigare framhållit,harav som-
grundskyddet inte utformas med folkpension i botten i princip alla etten som ger
fullt pensionsskydd för inkomster under viss nivå. sådanEn konstruktion skulleen
få till följd dessa inkomster skulle kompenseras dubbelt i pensionshänseendeatt och
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kostnadsskäl utesluten.därförär av
därförmåstereformeradegrundskyddet inom detutformningenVid systemetav

förgrundskyddet ochmellanväljas. För samspeletväg systemetattannanen
grundskyddetskall få rimliga konsekvenser,inkomstrelaterad pension attmenar

inkomstrelateradedenutfyllnad överså detframöver bör konstrueras att enger
lägregrundskyddet börnivå, dvs.till viss garanteradpensionen att ge meren

viss måndärmed iGrundskyddet skullehar.inkomster i övrigt som personen
pensionstillskott.principerna för dagensutformas enligt

teknisktgrundpension,alltså grundtryggheten börVi utgörasatt av enmenar
haruzyfyllnad till de pensionärerutformad garantipension, somsom ger ensom en

pensionsnivågaranteradgrundpension i forminkomster Dennalåga i övrigt. av en
pensionsinkomster.vissa andrasåledesskall trappas motav

genomsnittliganivåpå sådan ävenGarantipensionen bör inte läggas atten --
uppfattning det också under över-vårtäcks. Detbostadskostnader därmed är att

riktattill pensionärersärskiltfinnas behovframöver kommerskådlig tid ettatt av
ekono-princip främst syfta tilldärför iGarantipensionen börbostadsstöd. att trygga

boendekostnaden.min vid sidan av
avräkningmedförainkomster skallsig vilkafråga inställer ärEn avensomsom

pensionärenstill allafinns möjlighet hänsynTeoretisktgarantipensionen. att ta egna
sådanockså till makes inkomster. Enoch kanskeskiftande slaginkomster av

tillåtaekonomisktskulle visserligeninte rimlig. Denemellertidlösning är att
ändåkostnadernaförhållandevis högre nivå eftersomgrundskyddet läggs på en -

administratio-skullesamtidigtgodtagbara gränserhållas inomskulle kunna men-
kontrollapparaten växa.ochnen

garantipensio-uppfattning inte påverka utfalletenligt vårinkomster börMakes av
avräkningförregler gällerinnebär degäller inkomsterNär det som nuegnanen.

beskattningenvidsärskilt grundavdragreduktionenpensionstillskott och för avav
inte iförmögenhetsinnehavkapitalinkomster ellerförvärvsinkomster och tasatt

indivi-frivilliga,pensioner fråntill härrörhänsynbeaktande. hellerInte tas som
1993:931pensionssparande enligt lagenpensionsförsäkringar eller frånduella om

de allratillkommit underregler harpensionssparande.individuellt Dessa nuvarande
effek-beträffande bl.a.övervägandensig särskildaåren och har grundatsenaste
kapi-omdisponeringföljdtillarbetsutbudet och snedvridningseffekterpåter avav

tal.
inom detgarantipensionenvår uppgift i frågaVi har inte detansett att omvara

för vilka formerprinciperändradereformerade pensionssystemet föreslå några av
inivågarantipensionensavräkningeni vidinkomster skall beaktandetassom

grundavdra-särskildaavseende bl.a. detsålundaförhållande till vad gällersom nu
för-påverkasinte skallgarantipensionenföreslår därför utfalletVi attget. avav

frivilliga, individuellafrånpensionervärvsinkomster, kapitalinkomster eller pen-
sionsförsäkringar.

garantipensionen skall avräknasnaturligtvis självklartdetDäremot är motatt
Även tillmed hänsynpensioneringen.från allmännainkomstrelaterad pension den

änkepensionutgivenövergångsvisefterlevandepension i forminkomstrelaterad av
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från börATP avräkning göras. Garantipensionen bör också trappas motav av-
talspensioner i form egenpension och efterlevandepension, enligt hittills-av som
varande regler minskar det särskilda grundavdraget för pensionärer. Utländska pen-
sioner medför i dag avtrappning såväl det särskilda grundavdrageten av som av
pensionstillskottet och det därförär naturligt också de framöver får påverkaatt
garantipensionen.

Garantipensionen bör således inkomstrelaterad frånpension dentrappas motav
allmänna pensioneringen, avtalspensioner och utländska pensionermot mot men
inte inkomster i övrigt och inte heller i förhållande till förmögenhetsinnehav.mot

I det reformerade pensionssystemet finns ingen åldersgränsövre attsom anger
pensionsrättigheter inte därefter kan intjänas. Den tjänat in pensionsrätt eftersom
pensioneringen och därmed får högre inkomstrelaterad pension får därmed sin
eventuella garantipension minskad.

Folkpensionen fullgör i intedag bara funktionen alla pensionsskydd föratt ettge
förstadet basbeloppets inkomster. Den också högre kompensation för dessager en

inkomster än den för inkomster däröver inom ATP-systemet. Sålundasom ges ger
folkpensionen för inkomster understigande basbelopp kompensation %med 96ett

basbeloppet för ensamstående %och med 78,5 basbeloppet for giftav av en pen-
sionär. Kompensationsgraden inom ATP-systemet lägreär och uppgår till 60 %.
Detta betyder, har redovisat i avsnitt 2.3, med inkomsterlägreattsom personer
under livet får högre total faktisk kompensationsgrad i pensionshänseende änen

i högre inkomstlägen.personer
Enligt vår mening inombör för det reformerade pensionssystemet tillska-ramen

motsvarighet härtill. viktigtEtt skäl för detta är velat undvika denattpas atten
reformerade pensioneringen för med lägre inkomster systematisktpersoner ger
andra fordelningseffekter än den nuvarande.

En sådan ordning for högre kompensation för lägre inkomster bör enligt vår
mening åstadkommas reglerna för grundtryggheten och dess samspelattgenom
med den inkomstrelaterade pensionen utformas så de önskvärda effekternaatt
härigenom uppnås. En lösning med denna innebörd ställer sig mindre kostnads-
krävande andra möjligaän alternativ, den på träffsäkert sätt kan riktasatt ettgenom
enbart till dem förhållandevismed låga inkomster under livet.

hittillsDet sagda sammanfattningsvis vid handen garantipensionenattger som-
alltså bör flestade pensionsinkomster i övrigt intetrappas andramot motav men
inkomster bör utfyllnad till nivå överstiger dagens grund-nettoge en en som-
skyddsnivå, det särskilda grundavdraget bör avskaffas, alla bör få någotatt att
reellt ekonomiskt utbyte intjänade pensionsrättigheter och den därutöver börattav
lösa vissa folkpensionens effekter med högre faktisk kompensation förav av pen-
sionärer med lägre tidigare inkomster.

7.10.3 Garantipensionens nivå

Vi har låtit utföra omfattande beräkningsarbete såvitt garantipensionen.ett avser
Därvid har försökt finna nivå för garantipensionen och modell för garanti-en en
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pensionens avtrappning tillsammans resultat tillgodoser deettsom ger som ovan
uppställda önskemålen och bättre genomsnittligt utfallett än dagens grund-som ger
skyddsregler. Avtrappningen garantipensionen kan med våra utgångspunkter inteav
ske %med 100 lägre, generösa måsteutan tillämpas. Av kost-procentsatsermer
nadsskäl är det emellertid samtidigt nödvändigt väga önskemålet högatt om en
garantipensionsnivå generositeten i avtrappningsreglema.mot

Folkpensionen iär dag högre för ensamstående pensionär än för pensionären en
giftär med pensionär. Den princip alla i pensionssammanhang börsom attannan

betraktas självständiga individer, till del ligger bakom vårt ställnings-som som en
tagande inte låta makes inkomster påverka utfalletatt garantipension, talar förav en

det för framtiden bestäms garantinivåatt oberoendeär civilstånd ochen som av
samlevnadsförhållanden. Emellertid har det rimligt tillansett attvara mer an-
gelägna ändamål inom grundskyddet använda de betydande medel skullesom
behöva tillföras nivåerna för gifta skulle höjas tillsystemet nivån for ensamstå-om
ende och frigörs behåller dagens ordning med olika nivåer försom om man ensam-
stående och gifta.

En garantipensions syfte är rimlig försörjningsnivåyttersta och giftaatt ge en
pensionärers sammanlagda behov inkomstskydd ligger normalt påett lägreav en
nivå än de hade varit ensamstående. Vi har således den skillnadom attmenat
nivåerna emellan i dag föreligger får rimlig och sålunda garanti-som attanses vara
pensionens nivå även framgent bör ligga något lägre för gifta förän ensamstående.

Med hänsyn till det anförda föreslår den framtida garantipensionen skallatt
utformas så alla pensionärer lägstagaranti föratt sammanlagd ålderspen-ges en en
sion för år räknat åtminstone 2,1 basbelopp för ensamstående och 1,87om en
basbelopp för gift pensionär. övrigt föreslårl garantipensionen teknisktatten
skall utformas på så sätt det fastställs basnivå 2 basbelopp föratt en om en ensam-
stående och 1,77 för gift pensionär och denna basnivå andraatt trappas moten av
pensionsinkomster enligt särskilda regler. Garantipensionen skall, förut harsom
framhållit, bli föremål för beskattning enligt regler gäller för förvärvs-samma som
aktiva.

De angivna lågstagarantinivåema brutto 74 000 kr respektive 65 800motsvarar ca
kr kronor året eller 6 170 respektive 5 480 kr i månaden år 1994 och inne-om ca
bär viss höjning grundskyddsnivån jämför med utfallet från deten av om man
nuvarande grundskyddet. En ensamstående pensionär pensionsinkomster iutan
övrigt kommer enligt förslaget vid kommunalskattesats 31 % haatten om en
garanterad årlig pensionsnivå ligger 2 000 kr högre än med dagensnettosom ca
regler.

Vidare föreslår vi avtrappningsreglerna i det reformeradeatt grundskyddssyste-
utformas på så sätt pensionärmet utöver garantipensionensatt garanteras atten

basnivå få behålla minst 25 % sina andra pensionsinkomster i intervallet tillav upp
2 respektive 1,77 basbelopp och 50 % pensionsinkomsternai intervallet däröverav

till 3 respektive 2,655 basbelopp. Tekniskt utfomias reglerna så det görsupp att en
avtrappning den fastställda basnivån, 2 respektive 1,77 basbelopp, i tvåav steg:

75 %med pensionsinkomster till 2 respektive 1,77mot basbelopp och med 50upp
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varefter2,655 basbelopp,respektivetill 3,0däröverpensionsinkomster% mot upp
bortreducerad.heltgarantipensionen är

fåkommerpensionärerflesta ett extrade attblir resultatetreglerMed dessa att
inom detintjänatdepensionsrättdenpensionsammanlagdatill sintillskott genom

underpensionsgrundande inkomsterLågaålderspensionssystemet.inkomstrelaterade
intjänandeårantalbegränsatgrund isinharlivsinkomstlåg ettlivet eller somen
inkomstrela-till depension rättfaktisk änberättiga till högrealltidkommer att om
förslagetföljdblirförvärvats. Detta attinte hadepensionsinkomsternaterade aven

ärmedskall göraspensionsinkomster procentsatsövrigaavtrappning sommot en
inkomstrelaterade25 % denmed minsthöjs%. Totalpensionen100änlägre av

allra lägstadebeträffandeeffektinte dennauppkommerEmellertidpensionen.
den lägstaga-följdTillpensioneringen.allmännainom denpensionsrâttigheterna av

0,4 basbe-understigerpensioninkomstrelateradföreslår kommerranti somsom
innebärnämntsutfall. Somekonomisktnågot reelltår intelopp ovanatt geper

pensions-medpensionärerförtillskottnågothellerintegarantipensionssystemet
2,655 basbelopp.respektive3inkomster över

angivnaavtrappningsintervallen ärochgarantipensionenförnivåernaangivnaDe
199435 år200 krsådantprisbasbeloppethar använtsHärvidbasbelopp.i som

basbeloppetdvs.pensioner,beräkningvidtillämpasoch inte det avannarssom
respekti-2,1lägstagarantinivåerna1994. Om496 år% 34 kr2medreducerat om

skulle de utgörabasbeloppetreduceradei detuttrycktsbasbelopp hade1,87 cave
basbelopp.1,91respektive2,14

inte tillutformningenföreslagna attmed dengrundskyddet kommerEffekterna av
respektiveöverstiger 3pensionsinkomstermeddel beröranågon sompersoner

någotfåkommerpensionsinkomster attlägremedallamedan2,655 basbelopp
garanti-effekternaföljdtillhar dettasinI attmindre.ellerstörre avtillskott, tur

något ärinkomstskikten,ihögtmed ganskaföljakommer sompensionen att upp
harföregåendevi i deti övrigtsyftenuppnå devilloundvikligt sommanom

redovisat.
avtrappningeninomintervallenförnivåernanivågarantipensionenssåvälAtt som

kom-framövergrundskyddet ävenmedföri basbeloppbestäms attenligt förslaget
syfte ärhuvudsakligaGarantipensionens attprzlsindex.medräknasatt uppmer

skallautomatisktinte dendärförlevnadsnivå och attrimliggarantera anseren
pensio-lägstadeuppnårprisindexering attstandardutvecklingen. Genomfölja man

reallöneutveck-med negativtideriköpkraft ävenoförändradgaranteras ennerna
itillväxtår medföljdefternivåernahöjningkrav sam-ling. De avensomav

fortsättningsvisuppfattning ävenenligt vårbörhällsekonomin kommakan att resas,
politiskai denställningstagandeochprövninghanteras processen.genom

sådantillintjänande råttreglersärskildagällagarantipensionen börFör avom
folk-förgällerår 1993fr.o.m.reglerdei huvudsakpension motsvarar somsom

tidslångkrävasgarantipension böroavkortadtillfå rått an-pension. För enatt
grund-påintjänasskallgarantipensiontillföreslår rättViSverige.knytning till att

oavkortadfördet65 års ålder,och16mellan attSverigebosättningstid ival av
vidgarantipensionenochbosättningsår härminst 40 attskall fordrasgarantipension
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kortare bosättningstid skall reduceras proportionellt. Garantipension i olika former
skall enligt vårt förslag kunna utbetalas enbart till är bosatta i Sveri-personer som

Till den närmare utformningen reglerna på dettage. område återkommer iav
avsnitt 9.

Garantipension bör enligt huvudregeln kunna börja utbetalas först från 65 års
ålder under vissa förutsättningar bör finnas möjlighet fåmen del pension frånatt av
garantipensionssystemet redan dessförinnan, dock tidigast vid 61 års ålder. Vi
kommer närmare beskriva bl.a.att de särskilda reglerna för garantipensionuttag av
i samband med förslaget grundtrygghetsområdetatt utvecklas ingående imer
kapitel 11.

Inom förtidspensioneringen och efierlevandepensioneringen bör framöver liksom
i dag finnas grundskydd. Våraett överväganden i dessa avseenden kommer vi att
redovisa i avsnitt 12.9 och 15.5.

Det bör anmärkas avtrappningenatt garantipensionen med olikaav procentsatser
i olika intervall inte har konstruerats enbart med hänsyn till hur grundskyddet enligt
vår uppfattning bör konstruerat i det reformerade pensionssystemet.vara Det har
också funnits strävan undvika markantaatt tröskeleffekter ien Övergången mellan
det nuvarande och det reformerade grundskyddssystemet. Vårt förslag till över-
gångsregler på detta område kommer redovisa i kapitelatt 11. Det innebär i
korthet födda år 1935att eller och pensioneraspersoner år 2000 ellersenare som
därefter kommer helt omfattas detatt redovisade garantipensionssystemetav ovan
och grundskyddet även föratt alla andra vid ingången år 2000 kommer attav
omvandlas till beskattad garantipension enligt särskilda regler härför.en

7.11 Förtids- och efterlevande-

pensioneringen

Förtids- och efterlevandepensioner också fortsättningsvisutges finan-men
sieras vid sidan ålderspensionssystemet. Principemaom för beräkning av
dessa former pension till det reformeradeav âlderspensionssys-anpassas
temet.

Som vi framhållit i avsnitt 7.2 fordras också för framtiden riskskydd i formett av
förtids- och efterlevandepensionering. Ett inkomstskydd bör alltså beredas personer

under den yrkesaktiva delen livet är förhindradesom förvärvsarbeta påav att grund
sjukdom eller handikapp. Dessutom bör förtidspensioneringenav på sättsamma

ålderspensioneringen tillförsäkra pensionstagamasom tillfredsställandeett grund-
skydd. Förtidspensionärer med inkomstrelaterad pension bör också möjligheterges
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fått deskulle hadedenålderspensiontillin motsvarartjäna rätt omsomatt somen
Ävenpensionsfallet.föreutsträckningiförvärvsarbetafortsatthade att somsamma

reformeradei detmotiveratframstårefterlevandeskyddvisst mått pen-somett av
sionssystemet.

regleroch delivsinkomstprincipenföreslagnaålderspensioneringenför somDen
på förtids-återverkningarautomatisktpension fårberäkningförgällaskalldär av
pensionersådanaberäkningförPrincipemaefterlevandepensioneringarna.och av

avseenden.i olikadärförmåste anpassas
framtidenförålderspensioneringenvaritför harutgångspunktväsentlig attEn oss

Förtidspensionering-försäkringssystem.avskiltutformasochrenodlasskall ettsom
frånföras bortñnansieringshänseendeiochförvaltningsmässigtdärförbören

utformassjukförsäkringen,medsammanföraskanDenålderspensionssystemet. som
efterlevande-Ocksåsätt.byggasellerförsäkringsgren annatsjälvständig uppen

ålderspensioneringen.vid sidanñnansieringsmässigt hanterasbörpensioneringen av
ochförsäkringskassomaadministrerasfortsättningsvisdockbör ävenDen av

Riksförsäkringsverket.
på dessaförslagochövervägandenvåraredovisarrespektive 13kapitel 12I

områden.

avgiftsuttagochFinansiering7.12

avgiftsunderlagochAvgiftsuttag.12.17

anställningsinkomst-% på18,5ålderspensionsavgiften tas uttotalaDen om
hälftentillarbetsgivaravgift ochhälftentill en egen-genomgenom ener,

arbetsgivaravgifter tillfråninnebärdettaväxlingavgift. Den egenav-som
mån. Egen-motsvarandehöjs ibruttolöneranställdasdegifter bygger att

förmåns-inkomstdelar underEndastsjälva.avgiftenhelabetalarföretagare
dock arbets-betalastaketinkomster överFöravgiñsgrundande.taket är
statskassan.tillgodoräknasintäkterskatt,formgivaravgift i varsav en

65 årförsäkrade ärföri dag, ävenskillnad fråntillbetalas,Avgifter som
ålderspensions-grundocksåutvidgasAvgiftsunderlaget attoch äldre. av

påavgift frånegenavgift och stateni formbetalasavgifter skall enav --
vidgasVidaresocialförsäkringsersättningarpensionsgrundande av-m.m.

barnårsrätt 0.d.föravgifterbetalaskallföljdtillgiftsunderlaget statenattav
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Vårt förslag innebär den reformerade âlderspensioneringenatt skall utformas som
blandat och knapptett 90 %system formenatt fortsatt fördelningssystemettges av

och drygt 10 % byggs premiereservsystem.ettupp som
Inom fördelningssystemet finansieras de pensioner utbetalas med de avgiftersom

samtidigt erläggs eller för de försäkrade. Dessutomsom används härför avkast-av
ningen och kapitalbeloppen från viss fondering görs för täcka demog-en attsom
rafiska förändringar och för buffert förändringaratt i avgiftsinkomster-motge en

utveckling i förhållande till pensionsutbetalningarna.nas
Inom premiereservsystemet betalas utgående âlderspensioner med användning av

de där faktiskt fonderade medlen och avkastningen dessa.
Som föreslagit i det föregående skall ålderspensionsavgift erläggas med totalt

18,5 % det avgiftsunderlag skall gälla i det reformerade pensionssystemetav som
nedan.se dennaAv avgift tillförs 16,5 procentenheter fördelningssystemet och 2

procentenheter premiereservsystemet. skälAv kommer utveckla i kapitelattsom
14 föreslår avgifter i formatt både arbetsgivar-tas ut och egenavgifter. Avav
den totala ålderspensionsavgiften %18,5 skall hälften, dvs. 9,25 %,om tas ut som

egenavgift och resterande del, likaledes 9,25 %, betalasen fortsatt arbets-som en
givaravgift. Egenavgiften erläggs den anställde själv medan arbetsgivaravgiftenav
naturligtvis erläggs arbetsgivaren. Försäkrade har inkomst för-av som annatav
värvsarbete än anställning betalar hela avgiften 18,5 % själv.om

Både egenavgiften och arbetsgivaravgiften betalas i sin helhet till ålderspensions-
Av de medel sålundasystemet. inflyter dit förssammantaget vadsom motsva-som

2 procentenheter ålderspensionsavgiften till premiereservsystemet.rar Dettaav
innebär den eller andra avgiftenatt inte specialdestineras till visstena ett system
och inte kan säga detatt är eller arbetsgivaravgiftenattman sådanegen- som som
avsätts dit. Det sagda betyder vidare avgifter kommeratt på identisktatt tas ut

underlag till såväl fördelnings- premiereservsystemet,samma liksomsom att pen-
sionsrätt intjänas inom båda dessa grundvalsystem inkomstunderlagav samma
och andra pensionsgrundande verksamheter.samma

Denna ålderspensionsavgift skall enligt vad föreslår deersätta folkpensions-
och tilläggspensionsavgifter i dag enligt 1981:691lagen socialav-tas utsom om
gifter. Förändringen föreslås dock inte bli genomförd vid och tillfälleett samma

får ske successivtutan under tid.en
I kapitel 14 redovisar våra närmare förslag växlingen mellan arbetsgivarav-om

gifter och egenavgifter och övergången även i frånövrigt dagens folkpensions-om
och tilläggspensionsavgifter till de ålderspensionsavgifterna.nya

Den avgiftsväxling föreslår förutsätter förutom för den förstasom procenten--
heten egenavgift de anställdasatt bruttolön höjs med beloppett motsvarar- som
växlingen till egenavgift samtidigt arbetsgivaravgiften sänks i motsvarandesom
mån. Detta kommer, särskilda åtgärder inte vidtas, få effekter inte baraom att
avgiftssidan också beträffande intjänandetutan pensionsrätt inom det reformera-av
de pensionssystemet. När i de närmast följande kapitlen redovisar våra närmare
förslag till utformning det reformerade ålderspensionssystemet kommer inteav

behandla dessa konsekvenseratt intjänandesidan. l stället dessa frågortar upp
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socialförsäk-på andraåterverkningarfår dessutomVäxlingen14.i kapitelsamlat
Även 14.kapitelvi iberördettaringssystem m.m.

föreslår viålderspensionsavgifler attförunderlagetgällerdet av-När uttag av
lönform kontantanställning iinkomsterskall erläggasi daggifter liksom avav

förvärvsar-på inkomsterrespektivearbete annatutförtersättning föreller avannan
bör i likhetArbetsgivaravgiftemanäringsverksamhet.från aktivhuvudsakibete,

debiterasocharbetsgivarenhoslönesummanbetalasgällermed vad nusom
ochinkomstskattuppbördenmedsamordnasbörEgenavgiftemakollektivt. av

inkomsttaxeringen.samband medifastställasför demunderlaget
be-således kunnaålderspensioneringenarbetsgivaravgifter tilli dag börLiksom

individuellNågonlönebelopp.avgiftsgrundandegrundvalpåräknas summan avav
Även ordningnuvarandealltså inte.krävsarbetstagarevarje enskildförredovisning

kvarståkunnaförsäkrade bördeförinkomstpensionsgrundandeberäkningför av
ochinkomstskattförtaxeringenliggerhärförgrundTilloförändrad.huvudsaki
börframöverhellersjälvdeklaration. Inteförsäkradsenskildvarjeuppgifter ialltså

pensionsgrundande inkomstbestämmandetsamband mellanfinnas avsålunda ett av
skallarbetsgivaravgifter. T.ex.betalningenindivider ochföranställning pen-av

arbetsgivar-betalarfaktisktarbetsgivarenoberoendetillgodoräknassionsrätt av om
beräkningförnågot kravdet inteLikaså skallinte.elleravgift för inkomsten vara

faktisktegenavgiftfastställdanställninginkomstpensionsgrundande attavav
sättarbetsgivarenskall skedennauppbördeneftersom sammaerläggs, genomav

gäller,vadmedi likhetbör,skatt. Däremotpreliminäruppbördför nusomavsom
förutsättningunderbaraegenföretagare attförberäknasinkomstgrundandepensions

betalas.faktisktpensionsavgift
be-någonhela lönesummanarbetsgivaravgifter utanbetalasnärvarandeFör

striktprincipenupprätthålla ettförmånstaket. Förgränsning uppåt att sam-omav
avgifter fort-sådanaföreslåravgifterålderspensionsförmåner och attband mellan

framtidenfördetöverstigerinkomstdelarpåskallintesättningsvis somtas ut -
såväl arbets-förslagbasbelopp. Detta7,5-förmánstaketlöneindexerade avserom

parallellitetsåledesuppkommerHärigenomegenavgifterna.givaravgiftema som
liggerinkomsteroch deålderspensionsrättgrundarmellan de inkomster somsom

ålderspensionsavgifter.grund förtill uttaget av
ocksåpå inkomsterarbetsgivaravgifter skall utdock tasföreslårSamtidigt att

pensionsavgifterintehänseende utanemellertid i dettasigtaket. Det röröver om
skall intehärtillmotsvarighetNågoninkomster.på högaskattett uttag avom

skall begränsasdessaförunderlagetegenavgiftema uttagsåvittfinnas utan avavser
övervä-våra närmareutvecklarhänseendenämndaOckså iförmånstaket. nuav

kapitel 14.iganden
vidareinnebärtilläggspensionsavgifterfolk- ochförreglerNuvarande uttag av
fyllerförsäkradeår då dendetenbartavgifter betalas t.o.m.begränsningenden att

reformeradetill detavgifternaavseendebegränsningmotsvarandeNågon64 år.
innebärförslagvårteftersom attupprätthållas,intekanålderspensionssystemet

föreslårViåldersgräns.någon övreintjänasskall kunnaâlderspensionsrätt utan
övergångs-Särskildaålder.försäkradesdenbetalasskallavgifterdärför oavsettatt
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regler är dock påkallade i detta hänseende. Till dessa återkommer senare.
framgåttSom det föregående innebär våra förslag inte bara förvärvsinkom-av att

skall pensionsgrundandester i det reformerade ålderspensionssystemetvara utan
också vissa andra verksamheter socialförsäkringsersättningarsamt I principenm.m.

strikt samband mellan förmåner och avgifter liggerom allt intjänandeatt av pen-
sionsrätt inom pensionssystemet förutsätter avgifter härför faktiskt inbetalasatt till
ålderspensioneringen. Till skillnad från vad gäller i dagens regelsystem måstesom
med hänsyn härtill betalas avgifter för sådanäven pensionsrätt harinte sinsom
grund förvärvsinkomster. ii

När det gäller de ersättningar från olika socialförsäkringssystem och andra sociala
förmåner, enligt vad föreslagit i avsnitt 7.4 skall grunda pensionsrätt,som skall
således erläggas avgifter till ålderspensionssystemet. enlighetI med vad föreslår
beträffande förvärvsinkomster bör dessa avgifter till hälften, dvs. %med 9,25 av
ersättningen, alltid betalas den försäkrade själv i form egenavgifter. Utrymmeav av
härför kommer finnas till följd den inkomstatt för den berättigadeatt liggerav som
till grund för beräkning ersättningen förutsätts ha blivit höjd i paritet medav
egenavgiftens nivå till den del den växlats från arbetsgivaravgifter, och därmedatt
även ersättningen sådan höjts i motsvarande mån. Resterande del, likaledessom
9,25 %, kan inte arbetsgivaravgift,uttas eftersom här inte finns någonsom en
arbetsgivare. Denna del får därför i stället betalas de försäkringssystemav som

ersättningen. Sålunda blirutger sjukförsäkringen avgiftsskyldig till pensionssyste-
för sjukpenningen, föräldraförsäkringenmet för föräldrapenningen, arbetslöshets-

försäkringen för arbetslöshetsersättningerretc.
I fråga de övriga sociala förmåner exempelvis Vårdbidragom och kontant-

arbetsmarknadsstöd skall grunda pensionsrätt, dvs. sådana liggersom utan-som-
för olika socialförsäkringsgrenar, får arbetsgivardelen ålderspensionsavgifternaav
betalas över respektive departementsstaten anslag med användningav allmännaav

Ävenskattemedel. på dessa sociala förmåner föreslår egenavgifter skallatt tas
med den generellaut För åstadkommaprocentsatsen. oförändratatt nettoutfallett

för den enskilde behöver därför beloppen för förmånerna i fråga höjas. Vad nu
i frågasagts egenavgifteruttag och betalning arbetsgivardelenom medav av

statsmedel bör tillämpas också beträffande avgiftsuttag studiebidragsdelen inom
studiemedelssystemet. Vid avvägningen nivån för framöverde skattepliktiga ochav
pensionsgrundande studiebidragen måste således ocksåhänsyn tilltas att egenav-
gifter skall betalas på bidragsdelen.

Beträffande sjukpenning och arbetslöshetsersättning föreslår pensionsrättatt
under viss tid skall grundas inte bara den faktiskt utgivna ersättningen påutan
den bakomliggande inkomst ersättningen beräknas efter. På detta tillägg mellansom
den verkliga ersättningen till nivån för den bakomliggande inkomsten,upp som
alltså skall grunda pensionsrätt, får sjukförsäkringen respektive arbetslöshetsförsäk-
ringen betala hela ålderspensionsavgiften 18,5 %.om

Också vad sådan pensionsrätt tillgodoräknas för barnår och vidavser värn-som
pliktstjänstgöring föreslår skall betala hela ålderspensionsavgiften,att staten

%.18,5 Detsamma föreslår skall gälla beträffande den pensionsrätt för ålders-



pensionssystemreformeratförPrinciper224 ett

grund-påintjänarkapitel 12iförslagvårtenligtförtidspensionärerpension som
antagandeinkomster.s.k.val av

betala tillskallsålundaochsocialförsäkringssystem statenolikaavgifterDe som
ochvarjeindividuellt förprincipiberäknasbör personålderspensionssystemet

idetta göraskanpraktikenintjänas. Ipensionsråttenanslutning tillierläggas att
pensions-beräkningendärmedochinkomstskatt,förtaxeringenmed avsamband att

därefter.på åretinstyckeblir klarår,visstför ettinkomstgrundande ett
olika social-förpensionssystemetavgifter tillbetalningförslagvåraDessa avom

avgifter tillförunderlagetinnebär uttagbamårförsäkringsersättningar, att avm.m.
utgifternaSamtidigt ökarnuvarande.till detförhållandevidgas ipensionssystemet

avgifterblir de tas utföljdenoch attsocialförsäkringsgrenarandra somför dessa
Även kommerstatsbudgetenpå attutgifternahöjas.fårdessafinansieringför av

och påsocialaandrabelastningen systemmånmotsvarandepåverkas. I som
tillavgifterhållaspensionsavgiftemaemellertidkanökarstatsbudgeten nere; om

hadeavgiftsunderlagvidgadedettatagitshadeinte pro-ålderspensioneringen ut
%18,5 ochänhögrefått sättasålderspensioneringentillavgiftsuttagförcentsatsen

förmåner ochmellansambandprincipenupprätthållakunnatintehade omman
belastningden störreberäkningarNärmarepensionssystemet.avgifter inom om

pensionssystemetutanförhållandrapåkostnaderökadeuppkommer genomsom
förslagochövervägandenför deockså redogörvidärkapitel 14, somiredovisar vi

föranleder.detta
hänse-dessaförslag iför vårautgångspunkterframhållaredanvill dock attVi nu

ålderspen-skall ökaintebruttolönekostnaderföretagensvarit genomharenden att
påverkamånnämnvärd statensfår ihellerintereformenochsionsreformen att

negativt.budgetsaldo

AP-fonden.12.27

åvilaskallbuffertfonderingålderspensionssystemetsförUppgiften att svara
ingaföreslårVirealt.minskaförutsättasAP-fondenPå sikt kanAP-fonden.

fonden.förplaceringsreglemaellerorganisationAP-fondensiändringar av

vissskerdetfortsättningsvisockså attföregående krävs enframhållit i detSom
Enfördelningssystem.ålderspensioneringensförinombuffertfondering ramen

avgiftsinkomsterivariationertillfälligautjämnaförbuffertfond behövssådan att
fondbild-âlderspensionssystemetfordrarDessutompensionsutbetalningar. enoch

grund i de-sinharutgifterochinkomsterivariationerklara somning för att av
avgifts-andelenmellanrelationernaiförskjutningarförhållanden, dvs.mografiska

ålderspensionärer.andelenochbetalare
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Denna uppgift för pensionssystemetsatt buffertfondering skall enligt vårtsvara
förslag ligga kvar hos AP-fonden. Emellertid bör kommer framgå i detattsom-
följande fonden fortsättningsvis ha förenbart den inkomstrelateradeett ansvar-
âlderspensioneringen och inte för finansiering andra pensionsförmâner.svara av
AP-fondens funktion förändras alltså till utgöra buffertfond för bara ålders-att en
pensionssystemet, vilket innebär de medel ifinns AP-fonden i sin helhetatt som nu
tillförs den reformerade älderspensioneringens fördelningssystem. Under över-en
gångsperiod bör dessa medel dock i anspråk för utbetalningartas också andraav
former pension inkomstrelateradän ålderspension.av

Vi föreslår för vår del inte några förändringar beträffande AP-fondens organi-nu
sation eller de placeringsregler gäller för fonden.av som

Med de uppgifter sålunda i framtiden skall ankomma pâ AP-fonden behöversom
denna inte ha höga fondstyrka, dvs. inte omfattning i rela-samma vara av samma
tion till pensionsutbetalningama visst år, den har i dag.ett Den uppgift attsom
tillgodose behovet samhälleligt sparande hittills ålegat AP-fonden kommerav som
framöver, i takt med fonder byggs inom föratt det föreslagnaupp ramen nu pre-
miereservsystemet, inte lika framträdande.att vara

Våra närmare förslag och beräkningar AP-fondens utveckling framöverom
redovisar vi i kapitel 14 och l7.

7.12.3 Förvaltning medel inom premiereservsystemetav

I ålderspensioneringens premiereservsystem åtskillnadgörs mellan försäk-
ringsfunktionen och förvaltningsfunktionen. Försäkringsfunktionen handhas

Riksförsäkringsverket. Förvaltningen premiereservmedlen skall kunnaav av
ske i varierande former. Förutsättningar skapas för konkurrens mellan olika
offentliga och privata kapitalförvaltare. Särskilda statliga kapitalförvaltare
inrättas för förvaltningen frånmedel inteförsäkrade aktivt valtav som
kapitalförvaltare.

Som framgått skall den allmänna pensioneringen framöver utformas blandatettsom
dvs. den skall utgörasystem, kombination fördelningssystem ochett etten av

premiereservsystem. De huvudsakliga skälen för del den allmänna pensio-att aven
neringen utformas premiereservsystem möjliggörett är det ökatsom att ett sparan-
de och det innebär viss riskutjämningatt för pensionstagarna.en

I det föregående har vi föreslagit drygt %10 den totala ålderspensions-att av
avgiften 2 procentenheter skall tillavsättas premiereservsystemet, och vi har
också framhållit värdeökningen skeratt avkastningen på de förvaltadegenom
medlen. Vidare har vi där slagit fast förmånema inom premiereservsystemetatt
skall bestämmas på lika villkor för män och kvinnor.
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pensionssyste-i det allmännapremiereservdelför inrättamotivviktigtEtt att en
pensionsmedlenförvaltningendelaktighet iochvalfrihetenskildesdenär att avmet

möjlighetsådantiindividen börenskilde attökas.därigenom Den systemett ges
sannolik-med allförsäkringstagamablandEftersom detförvaltningen.delta iaktivt

medel inomplaceringarnabeträffandeprefenserfinnas skildakommerhet att av
utformningengrund förtillläggaspluralistiskt synsättbörpremiereservsystemet ett

ordning däreftersträvasdet börbl.a.innebärförvaltning. Dettadenna att enav
Härigenomförvaltningsuppdragen.konkurrerarförvaltareolikamånga upp-om

förvaltaspremiereservsystemetmedlen inomförförutsättningargodakommer att
effektivtpå sätt.ett

harförsäkringselementförenat medkommerPremiereservsystemet att somvara
livförsäkringsbola-handhasi dagförsäkringssystemmed delikheter avstora som

premiere-praktisktdetkanske kunna tyckasdärför attskulle mestDet att voregen.
Emellertid skalllivförsäkringsbolagensinomfick hanterasservsystemet ram.
pensionssystem.obligatorisktochi allmäntdelpremiereservsystemet ettvara en

åtskill-förskäl talar göraövervägandehärtill atthänsyn bl.a.Med att enanser
Försäkrings-kapitalförvaltningsfunktionen.ochförsäkringsfunktionenmellannad

Riksförsäkringsverket.centralt,handhasdecentraliserasintefunktionen bör utan av
spridaskankapitalförvaltningsfunktionenförutsättningar förskapasbörDäremot att

valfrihet och kon-måttförocholika händer stortpå många ettutrymme avut ge
kurrens.

administrationförsäkringensallmännautanför denhandhaskommerVad attsom
Omfatt-försäkringsinslag.kapitalförvaltningblisåledes utankommer att en ren

beror bl.a.förvaltningdennaanförtroskunnakommerningen den krets attsomav
kapitalförval-innebärutformningskall attpremiereservsystemet somengesom
särskilt högaställernågotavkastning,viss minstamåste garantera somtaren en

pensionssparande såväli dagmarknaden finnsprivataPå denpå förvaltaren.krav
således redanfinnsavkastning. Detsådanavkastninggaranteradmed utansom

pensions-gällerrisktagande vadpåskildaindividers synsätttillgodosemöjlighet att
skallpremiereservsystemetoch dådettabakgrund bl.a.sparande. Mot vara enav

pensionssparandetpensionssystem,obligatorisktoch attallmäntdel anserettav
avkastning.garanteradvissomfattasskallinom detta system av en

Fi-meddelastillståndefterbedrivas endastfåKapitalförvaltningen bör avsom
i frågakommakanden kretsavgränsningennansinspektionen. Den närmare somav

under dentillståndsgivningen får bestämmasförriktlinjerochkapitalförvaltaresom
betänkande.dettaberedningenfortsatta av

mångfaldeninnebäraavkastning kommergaranterad attförslag attVårt avom
viktigtdockmening detvâr ärEnligt attviss mån begränsas.ikapitalförvaltare

garanteradedenäveninte äventyras,premiereservsystemetpensionsmedlen i om
försäkrings-fördelaktig förmindresigavseenden visarandraiavkastningen vara

förvalt-placeringsregler förbestämmabli frågadet inteSåledes kan atttagaren. om
avkastningen.garanteradefrån denbortseendepremiereservmedlen medningen av

för för-funktionenbörkonkurrensenstärkaoch attvalfrihetenökaFör svaraatt
Denintressenter.till privatapremiereservmedlen inte begränsasvaltningen somav
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så börönskar möjlighet välja offentlig kapitalförvaltare.attges en
medelDe inomavsätts premiereservsystemet alltsåkommer kunna förval-som att

den kapitalförvaltare och dettas sätt den enskilde försäkrade själv väljer.av som
Emellertid måste det ñnnas lösning tillgripa beträffande premiereservmedelatten

avsätts för inte själva vill sådantgöra aktivt val. Förvalt-som ettpersoner som
ningen sådana medel bör ske i statlig regi flera olika statliga kapitalförvalta-av av

Det kan naturligt denna förvaltning bedrivs inom föratt AP-fondensre. vara ramen
verksamhet. Med avseende medel förvaltas hos dessa statliga kapitalförval-som

bör -till skillnad från vad blir fallettare beträffande medel förvaltas eftersom som
individuellt val tillämpas avkastningsutjämning.-

För upprätthållande konkurrensneutralitet måste eftersträvas privata ochattav
offentliga kapitalförvaltare villkor och förutsättningar för sitt agerande.ges samma

Våra närmare överväganden och förslag angående förvaltningen medlen inomav
premiereservsystemet och försäkringsfunktionen i detta kommer visystem attom

iredovisa avsnitt 14.5. Som kommer framgå där finns det flera frågor viatt som
berör bara översiktligt och huvudsakligen måste överlämnas till fortsattasom
överväganden under den vidare beredningen.

7 .12.4 Finansieringen andra pensionsområdenav

Förtids- efterlevandepensioneringama finansierasoch vid sidan ålders-om
pensionssystemet. inte ställning tillVi den framtida finansieringentar av
förtidspensionema. Efterlevandepensioneringen finansieras med allmänna

Även inomskattemedel. grundskyddet ålderspensionssystemet finansieras
med allmänna skattemedel.

I enlighet med den principiella inställning redovisat i föregåendedetharsom
skall ålderspensioneringen för framtiden renodlas utformasoch avskiltettsom
försäkringssystem. Detta betyder övriga måste finansieraspensionsformer vidatt
sidan ålderspensioneringen.av

avsnittl ll har föreslagit förtidspensioneringen framöver skall föras bortatt
från ålderspensionssystemet och antingen sammanföras med sjukförsäkringen eller
också utformas självständig försäkringsgren. lösningVilken härvidlagsom en som
bör väljas får, kommer utveckla i kapitel 12, avgöras l anslut-attsom senare.
ning därtill får också ställning till hur förtidspensioneringen finansieras:tas skall
med specialdestinerade försåkringsavgifter, över statsbudgeten eller genom en
kombination avgifter och allmänna skattemedel. såledesVi inte ställningav tar nu
till dessa frågor. I kapitel 14 redovisar dock förslag finansieringen förtids-om av
pensioneringen under de närmaste åren efter ikraftträdandet det reformeradeav
ålderspensionssystemet.
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Administrativt i fall tills vidare avsnitt 12.3 förtidspensionering-bör sevart- -
liksom i ligga kvar inom för försäkringskassoma och Riksförsäk-dag ramenen

ringsverket.
frånOckså efterlevandepensioneringen bör i finansieringshänseende föras bon

ålderspensionssystemet. Vi föreslår efterlevandepensioner till ochbarnatt vuxna
framöver skall finansieras över statsbudgeten med allmänna skattemedel. Detta

efterlevandepension sådan pension på grundtrygg-gäller såväl inkomstrelaterad som
Ävenhetsnivå. på efterlevandepensioneringens område föreslår dock vissa

finansieringsmässiga särlösningar i kapitel 14.
7.10 redovisat principiella förslag grundtryggheten i detavsnitt har våral om

ålderspensionssystemet. framhållit föreslår nuvarandereformerade Som där att
grundpension, tekniskt utfor-folkpensionering skall avvecklas och ersättas somav

garantipension till utfyllnad inkomstrelaterad ålderspension. Frånmas en avsom
detta garantipensionssystem skall kunna dels grundskydd tillett utanges personer

tilläggsbelopp till inkomst-intjänad ålderspensionsrätt, dels större eller mindreett
pension för pensionärer med sådan pension.relaterad begränsad

beståndsdelar garantipensionen finansieras med utnyttjandeBåda dessa skall avav
sålunda inte någon omfördelning inom det in-allmänna skattemedel, och genom

garantipensions-ålderspensionssystemet. föreslår vikomstrelaterade Däremot att
skall administreras i ordning de inkomstrelaterade ålderspen-systemet samma som

sionerna och de belopp i form garantipension skall utbetalasatt utgessom av
ålderspension. innebärtillsammans med eventuell allmän Detta detattannan person

garantipensionssystemet.för får räknas hur tillskottut stort som genomperson ges
beloppfår till det inkomstrelaterade ålderspensionssystemet betalaStaten sedan ett

sålunda sammanräknade kostnaderna för garantipensionerna.demotsvararsom
ålderspensionssystemet ske gångavräkning mellan och kanDenna staten t.ex. en

år.per
pensioneringen också vissa s.k. särskildanärvarande omfattar den allmännaFör

områdefolkpensionsförmåner. Till följd våra förslag på grundtrygghetensav
pensionstillskotten avvecklas. kommer vidare för framtiden intekommer Detatt att

folk-motsvarighet till särskilda pensionstillägg tillfinnas behov någon dagensav
pensions-pension för långvarig vård sjukt eller handikappat barn. Genom attav

från 61 ålder kanåldern i det reformerade ålderspensionssystemet flexibel årsgörs
föreslagit avsnitt 7.8, viss sikt. Pådelpensioneringen, har i avvecklassom

hustrutillägg barntillägg avvecklas.tidigare fattade beslut skall ochgrund ävenav
sedan gäller handikappersättning och Vårdbidrag föreslår dessa skallNär det att

pensionssystemet och lagstiftningsmässigt i särskilda författ-föras bort från tas upp
finansierasningar vid sidan lagen 1962:381 allmän försäkring. börDeom om

särskilda anslag i socialdepartementets budget.över
framhållit avsnitt 7.10 förutsätter översiktlig tid fram-i det underSom att

kommer kvarstå behov till pensionärer särskilt riktat bostadsstöd.över att ett ettav
fram förslag beträffande bostadstilläggen tillVi lägger inte några de kommunalanu

finansieringenfolkpension KBT och SKBT eller dessa.om av
för administration ålderspensionssystemetKostnaderna det inkomstrelateradeav
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föranledsfår täckas pensionsavgifter erläggs. administrationmed de Densom som
garantipensionssystemet eñerlevandepensioneringen i förekommandeoch samt-av

förtidspensioneringenfall får bekostas statsmedel.avav-

7.13 beständigaochAutonoma system

såväl fördelningssystemet premiereservsystemetInom uppkommersom en
tydlig individuell till intjänad pensionsrätt. följsamhet till samhälls-rätt Den
ekonomin kommer föreligga med reformerade pensionssystemetdetattsom
får till följd kontinuerliga ingrepp i från lagstiftarens sidaregelsystemetatt

erfordras.inte Härigenom skapas och beständiga och denautonoma system
reella rättssäkerheten inom ålderspensioneringen ökar.

beskrivit i det föregående innebär våra förslag den reformerade allmännaSom att
pensioneringen skall byggas blandat med del uppbyggdett system,upp som en
enligt fördelningsprincipen och mindre del konstruerad renodlat premie-etten som

Inom båda dessa delar pensionssystemet skall intjänas till ochrättreservsystem. av
utbetalas ålderspensioner. Vid sidan härav skall ligga förtids- och efterlevandepen-
sioneringama finansieras i särskild ordning.m.m., som

försäkradeavgifter för de betalas till ålderspensioneringensDe premiere-som
skall till den framtida pensioneringen kapitalförvaltareavsättas hos olikaservsystem

enligt de försäkrades försäk-i princip val. Vårt förslag betyder alltså denattegna
vissainom skall kunna välja förvaltare premiereservmedlen.rade själv ramar av

skall har i det föregående kunna både privata ochDessa angettsom vara- -
statliga kapitalförvaltare.

premiereservsyste-pensionsrättigheter enskilda försäkrade förvärvar inomDe som
räknas år från årpensionavgifter avsätts dit och meddemet, genom som som upp

faktiska till-avkastningen kommer alltsåpå de medlen,avsatta att motsvaras av
gångar för försäkrade slags tillgodohavande medelsförvalta-den i form hosettav

pensionsmedel tiden bestå den faktiskaDen enskildes kommer hela attren. av
behållningen premiereservkontot värdet hans tillgodohavandepå motsvararsom av
hos kapitalförvaltaren. Avsikten inte skall lämna några garantierär att staten gent-

förluster förvaltadede medlen eller sätt lämna säkerhet avseendeemot annat
dessa.

föreslår det lagstiftningen skall läggas fast särskilda reglerDäremot iatt om
förvaltare premiereservmedlen fårvilka kan godtas, hur och placeras,varsom om

tillsyn Finansinspektionen, för det tillgodose kravet påsättetattom av m.m.
vilkatrygghet för de försäkrade. I kapitel 14 kommer utveckla grundläggandeatt

krav bör kunna ställas samtliga kapitalförvaltare.som
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medelDe avsätts i premiereserverna ikommer civilrättsligt hänseende attsom
utgöra slags tillgodohavande för försäkrade,den alltså har form rättett som en av
till dessa medel. De för den enskilde fönnögenhetstillgång,representerar en vars
värde kan bestämmas vid varje enskild tidpunkt på kapitalvärdetsättsamma som

frivillig, privat pensionsförsäkring.av en
Några möjligheter ifrån den enskilde detta anspråk framtidahansatt ta en

pension eller sätt förändra de grundläggande förutsättningarna kommeratt annat
inte finnas för kapitalförvaltaren och i princip inte heller för lagstiftaren, ävenatt

garanti naturligtvis inte kan framtida skatteregler. Det kommer inteom en ges om
möjligt framöver ändra grundprincipema för redan intjänade premiere-att attvara

servråttigheter och exempelvis bestämma de medel i premiereserv-att avsattssom
fonderna skall i anspråk för pensionsändamålän åt den försäkrade själv.tas annat
Däremot kommer det naturligtvis stå lagstiftaren fritt medändra villkorenatt att
avseende på avgiftsbetalning framöver till premiereservsystemet, höja ellerattsom
sänka pensionsavgiften till det eller, så skulle framstå motiverat,systemet om som

besluta vidare avsättningar inte skall ske till väsentligaDet äratt att systemet.
emellertid de rättigheter dessförinnan byggts oantastliga.äratt som upp

Det sagda gäller den formella tryggheten rörande premiereservfordringarna.nu
det sådan formell säkerhet emellertidAtt inte någon absolututgörgaranteras en

materiell ekonomisk trygghet. Kapitalförvaltaren kan olika skäl bli urståndsattav
fullgöra sina ekonomiska förpliktelser, till följd de förvaltade medlenatt t.ex. attav

undergår kraftig värdeförsämring. riskEn kan också uppstå avkastningen påatten
de medlen blir mycket låg och värdet fondmedlen därigenomavsatta att succes-
sivt inflationen.gröps vi betonat i 7.6.1Som avsnitt är i detta avseende ettur av
premiereservsystem inte ekonomiskt säkrare fördelningssystem,än eftersom detett
till sist ändå de samtida förvärvsverksammaär för pensionsrättigheter-svararsom

reella värde den produktion Samtidigt emellertidde skapar. börnas genom som
understrykas placeringsreglema för kapitalförvaltarna syftar till tillgo-att attm.m.
dose kraven på ekonomisk så riskertrygghet berört slag inte behövaskallatt av nu
materiali seras.

pensionsavgifterDe till ålderspensioneringensfördelningssystem kom-tas utsom
inte på sätt sker i premiereservsystemet faktiskt i fond.sättasattmer som av en

bokförsDe emellertid på för varje försäkrad individuellt fördelningskonto ochett
utgör grundval för den ålderspension beräknas inom fördelningssystemet enligtsom

i föregåendede det föreslagna reglerna. Det regelsystem föreslår för-försom
delningssystemet innebär de avgifter inbetalas tillsammanstill detta, medatt som
buffertfondens medel och dennas avkastning, skall räcka till pensionsutbetalningar-

Några ingripanden från lagstiftarens sida kommer i principsåledes inte attna.
erfordras framöver, till skillnad från vad falletär med nuvarande ATP-system.som

De regler enligt vårt förslag skall för fördelningssystemetgälla attsom avser
tillskapa stabilt med i princip fullständig följsamhet till samhällseko-ett system en
nomins utveckling anpassning till demografiska förändringar beträffandesamt en
medellivslängden och variationer i försörjningskvoten. blir härigenomSystemet
kostnadsmässigt i huvudsak helt oavhängigt faktorerdessa och kan därför sigklara
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kontinuerliga ingripanden lagstiftningsvägen.utan
Ålderspensioneringen blir sålunda också såvitt fördelningssystemet vadavser som

skulle kunna betecknas ett autonomt system.som
De pensionsfordringar de försäkrade bygger i fördelningssystemetsom upp

kommer manifestera sig på individemas pensionskonton där. dockDet är enligtatt
vår mening inte möjligt eller lämpligt till fördelningssystemet försöka överföraatt
vanliga försäkringsrättsliga regler oantastlig till pensionsfordringar,rättom m.m.

Emellertid kommer den rätt intjänas till ålderspension inom fördelningssyste-som
förenad med väsentligt större mått trygghet förändringar förmet att ett motvara av

de försäkrade än vad falletär med utformningnuvarande den allmännasom av
pensioneringen. Genom pensionssystemet blir uppbyggt grundval livsin-att av
komstprincipen med direkt samband mellan avgifter förmåneroch innehål-ett samt
ler ordning med individuella pensionskonton på vilka bokförs behållningen en som
vid varje tillfälle direkt den pensionsrätt individen fram till dess harmotsvarar som
intjänat, uppkommer lika tydlig individuell till intjänad pensionsråtträtt ien som
premiereservsystemet.

innebärDetta möjlighetäven denna formellt kommer stå öppen,att, sett attom
det inte i frågabör komma statsmakterna för framtiden fattar beslut ändring-att om

pensionssystemets regler innebär den försäkraderätt de dess-attar av som som
förinnan intjänat enligt gällande bestämmelser på eller förändras tillsättett annat

Ävendet intjänadsämre. pensionsrätt i fördelningssystemet formellt inte kom-om
oantastlig, den reellt bör det. För denatt allmännaatt settmer vara anser vara

tilltron till fördelningssystemet är det vikt de försäkrade kan förvissadeattav vara
löftenutställda hålls och gjorda åtaganden uppfylls. På detta kommersättatt attom

enligt vår mening den rättssäkerheten ireella fördelningssystemet i detatt vara
närmaste lika i premiereservsystemet.stor som

Däremot naturligtvis förändringar framöverär inte uteslutna. förProcentsatsen de
pensionsavgifter till fördelningssystemet kan givetvis höjas eller sänkastas utsom
i framtiden, då under förutsättning den ändrade berör endastatt procentsatsenmen
pensionsrätt intjänas under tiden efter ändringens ikraftträdande. Det kansom
därvid inträffa relationen mellan ålderspensioneringen,de olika delarnaatt av
fördelningssystemet och premiereservsystemet förändras för tid därefter. Likaså kan
inte föreligga några hinder framtida ändringar avseende tidigaste tidpunktmot t.ex.
för ålderspension eller andra regler för flexiblainom den pensions-uttag av ramen
åldern. inte heller kan utfärdas några garantier för villkoren för tillgodoräknan-att
de barnårsrätt, förutsättningama för pensionsrätt på olika sociala förmåner ochav
andra bestämmelser liknande slag kommer kvarstå oförändrade för all fram-attav
tid. så skulle kommaOm framstå befogat, kan självfallet beslut fattasatt som
framöver ändringar regler detta slag med avseende på pensionsrättom av av som
intjänas efter ändringens ikraftträdande.

Vad ihar detta avsnitt har enbart ålderspensionema inomsagts avsettsom ramen
för det reformerade pensionssystemet. gällerNär det garantipensionema, som
finansieras med allmänna skattemedel, kommer det stå statsmakterna frittatt att
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beaktandenivåerna härför medställning till utformningen ochfrån tid till taannan
skallLikasåi pensionssystemet.syftet med beståndsdel det samladedennaav

efterlevandepensionertill nivåerna för förtids- ochnaturligtvis villkoren för ochrätt
sigsamhällsutvecklingen rörtill vad kräver. Detförändras med hänsynkunna m.m.

medoch det kan interenodlade riskförsäkringar,sistnämnda hänseendeni dessa om
gällandevid viss tidpunktinrättar sitt liv efter defog gällande någongöras att en

medefterlevandepension. kantill förtids- eller Ingenförutsättningarna för rätten
framöverviss tidpunktutgått från han fr.o.m.hävda hansäkerhet attatt t.ex. en

förtidspension.börja uppbärakommer att
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Principer för8

övergångslösningar

Övergången8.1 förmånssidan

8.1.1 Inledning

Vi har i föregående kapitel redovisat de principer enligt vår mening bör liggasom
till igrund för reform det allmänna pensionssystemet. Reformen kommeren av
första omläggning ålderspensioneringen. Emellertid måstehand innebäraatt aven

förtids-den föreslagna reformen ålderspensionsområdet få till följd ocksåatt
sådan mån anpassning mellan regelver-pensionsreglerna ändras i åtminstone att en

Ävenstånd. beträffande efterlevandepensioneringen måste skeken kommer till en
till förändrade för ålderspension.anpassning de reglerna

hittillsprinciper för reform har redovisats har pensionssystemetsDe avsetten som
fråga övergångenuppbyggnad i fullfunktionsstadiet. Nästa uppkommer är hursom

reformerade ske.mellan det hittillsvarande och det pensionssystemet skall Denna
fråga kräver ytterligare och väl så ingående principiella överväganden.

särskilda hand inkomstrelateradeBehovet övergångslösningar första deniav avser
ålderspensioneringen. Också förtidspensions- efterlevandepensionenngarnasoch
område uppkommer behov övergångsregler. Därtill kommer över-särskilda attav
gången till defrån de nuvarande reglerna för grundskyddet inom pensionssystemet
reformerade grundtrygghetsreglerna särskilda ställningstaganden.kräver

det följande kommer överväganden i dessa avseenden ochl redovisa våraatt
översiktligtde principiella ståndpunkter intagit. kommer vidarehar Vi attsom

beskriva våra förslag till övergångsreglering. detaljerad redogörelse för deEn mer
föreslagna övergångsreglerna i kapitel 15 och, såvittkommer lämnaatt avser
grundtryggheten, i kapitel ll.
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8.1.2 Inkomstrelaterad ålderspension

Det reformerade ålderspensionssystemet föreslås träda i kraft år 1995. Det
skall sikte främst kommande generationers förvärvsverksamma och deta

reglerna börjar tillämpas successivt. vidPersoner ikraftträdandetnya som
redan ålderspensionuppbär och alla andra är födda år 1934 eller tidiga-som

står kvar i nuvarande regelsystem. födda 1954Personer är år ochre som
omfattas fullt reformeradeden ålderspensioneringen. mel-Förutsenare av

langruppen, dvs. födda åren 1935-1953, mjukär skerpersoner som en
övergång i form metod ZO-delsinfasning.med kommer fåDe attav en en
del sin ålderspension beräknad enligt reformerade resteranderegler ochav
del beräknad enligt nuvarande regler, varvid andelen beräknad enligt det nya
regelsystemet försäkradeär större den är.yngre

principerDe för pensionsreformen har redogjort för i föregående kapit-desom
len innebär betydande förändring den allmänna ålderspensioneringen. kanDeten av
emellertid på sin plats erinrahär det reformerade pensionssystemetatt attvara om
inte systematiskt kommer för alla försämrat pensionsutfalleller förbättratatt ettge
i jämförelse med vad skulle ha blivit fallet med dagens regler. Individuellasom
variationer kommer uppkomma. Pensionsutfallet påverkas bl.a. förvärvs-att av
mönster och inkomstproñl den samhällsekonomiska deltillväxten. Ensamt av

kommer få lägre pension än de skulle ha fått med dagens pensions-attpersoner en
åtminstone under förutsättning där utställda pensionslöften skulle hasystem, att

kunnat infrias. andraFör kommer pensionsutfallet bli tämligen oförändrat.att
Ytterligare andra kommer med det reformerade pensionssystemet få bättreatt ett
pensionsutfall än de skulle ha fått med de hittillsvarande kapitel 16reglerna. I
lämnar ingående redovisning pensionsutfallet från det reformerade syste-en av

för olika och typindivider.met grupper
Reformens syfte är bl.a. pensionssystemet skall bli följsamt i förhållandeatt mer

till samhällsekonomins utveckling föroch därmed bli pålitligt och trovärdigtmer
dem befinner sig i förvärvsaktiv ålder. iMed allmän pensioneringsom en som
huvudsak fördelningssystemär synnerligär det vikt de förvärvsaktiva harett attav
förtroende för pensionssystemet och bär sigde med förvissning deatt atten om
själva de blirnär äldre kommer få pensionsförmåner ungefärligen motsvarandeatt
dem finansierarde avgiftsbetalning under sin aktiva tid, för dådem ärgenom som
pensionärer.

Som har framhållit i föregåendedet finns med dagens pensionssystem be-en
tydande osäkerhet inför framtiden. demografiskaDen utvecklingen och den förvän-
tade i förhållande tillväxtentill tidigare något lägre i samhällsekonomin skulle- -
framöver innebärakunna pensionsförmånerna från bibehållet ATP-systematt ett
skulle få isänkas betydande mån de förvärvsaktivaeller skulle få vidkännasatt en
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stagnerad eller sänkt standard.t.0.m.
Den reform föreslår kommer innebära framtidens pensionärer underatt attsom

sin förvärvsaktiva tid i större utsträckning i dagän kommer kunna säkra påatt vara
de pensionslöften ställs också kan infrias fullt såFöratt ut ut. att snartsom som

möjligt minska den osäkerhet inför framtiden dagens pensionssystem medförsom
bör pensionsreformen genomföras omedelbart och träda i kraft vid tidigast möjliga
tidpunkt. Vi föreslår därför det reformerade regelsystemet skall träda kraftiatt
redan vid ingången år 1995.av

reformDen genomgripande föreslår så tidigoch ikraftträdandetidpunktsom en
den föreslagna kräver omfattande övergångsreglering. ålderspensions-Attsom en

måste upplevas trovärdigt och pålitligt medför nämligen ocksåsystemet attsom
reformen pensionsområdet inte kan genomföras fullt från den dagen tillut ena
den andra. De i dag pensionärerär eller har delen sitt förvärvs-störresom som av
aktiva liv bakom sig har rätt ställa lika krav pensionssystemets pålitlig-att stora
het de pensionslöftenär De har ställts inom det nuvarandeutsom som yngre. som
pensionssystemet måste därför i möjligaste mån uppfyllas.

Motstridiga intressen sig alltså gällande.gör
Å sidan det från samhällsekonomiskaär synpunkter för-angeläget detattena

pensionssystemetändrade får genomslag så möjligt. detta talar ocksåFörsnart som
hänsynen till kommande generationer och till de i dag förhållande-ärpersoner som
vis Vi det också viktigt relativt snabbt minska skatteinslaget iattunga. anser vara
pensionssystemet.

Ä andra sidan det väsentligt för dem redanär pensionärer pensions-är attsom
reglema ligger fast eller pensionsreform i fall inte medför drastisktatt varten
försämrade pensionsvillkor. intressen kanSamma föreligga hos dem vidsom
ikraftträdandet redan har del sitt förvärvsaktiva liv bakom sig. Destor aven som
i dag âlderspensionärer harär och de bara några få förvärvsaktiva framförärsom
sig har inga möjligheter påverkaeller mycket små pensionsutfalletatt ettgenom
förändrat förvärvsbeteende. i dessa kategorierFör viktigt inteär det deattpersoner
berörs några genomgripande förändringar pensionshänseende.iav

En allmän utgångspunkt för våra ställningstaganden har varit dessa motstridi-att
intressen och för sig har båda därför bör tillgodosestyngd ochvart ett stor attga

i så utsträckning möjligt. avvägning olika intressena emellan måsteEn destor som
därför göras och resultatet härav framstå rimligt.måste totalt sett som

Enligt vår mening lösningarbör från reformeradesökas med utgångspunkt detatt
pensionssystemet främst skall sikte kommande generationers förvärvsverk-ta

Samtidigt går det emellertid inte, samhällsekonomiska skäl ochsamma. av om man
vill motverka generationsmotsättningar framöver, låta alla dagens förvärvs-att

förbliverksamma oberörda reformen. tidigare har framhållits kommerSomav
dessutom många dagens förvärvsaktiva fâ bättre pensionsutfall med detatt ettav
reformerade pensionssystemet än med det nuvarande, vilket medför det liggeratt
i individersdessa intresse de framdeles får sin pension från det reformeradeatt
systemet.

självklar förutsättningEn för är de i dag âlderspensionärerär ävenattoss som
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reglerna.huvudsakligen enligt de gällandefå sin pensionfortsättningsvis skall nu
årreformerade regelsystemetikraftträdandet detockså de vidVi att avsomanser

nuvarandeuppnår pensionsåldem i detfå år kvar till dess de1995 bara har några
långtde underdet regelsystemskall omfattas enbartpensionssystemet ettav som

fyllt 60 årår 1995 harefter. vid ingångeninrättat sig Dearbetsliv kan ha avsom
intjänanderegler.reformeradeberöras det pensionssystemetsbör därmed inte av

ellerfödda år 1934omfattandeaktuella åldersgruppema,de härFör personer
fastpensionslöften liggerutställdagenerella intressettidigare, bör således det attav

få väga över.
oför-totaltgarantier kan utställasemellertid inte någrasagda innebärDet att om

kommit till slutsatsenharframöver för denna Tvärtomändrade regler attgrupp.
nuvarandevissa förändringaråtminstonebl.a. stabilitetsskäl krävsdet pen-avav

framtidens pensionärerdagens och den närmastesionsregler, sikte äventarsom
trädaenligt förslagethär kommer8.1.5. förändringaravsnitt Dese attavsessom

hittillsvarande regler kommerpensioner enligtår 2000. Utgåendei kraft först att
härtill det inte uteslutas2001. Med hänsyn kanjanuaripåverkas först fr.o.m. den l

innebärakommautveckling dessförinnan kannegativ ekonomisk attattatt en
och beslut.särskilda ingreppekonomiskpolitiska skäl kan krävastabiliserings- och
avtagandemedförändringar försvagasgenomgripandeskyddBehovet motav

inteikraftträdandetför dem vidinte föreliggaför huvudålder, över tagetatt som
låtaintjänande pensionsrätt.16 år, för Attnedre åldersgränsen,har uppnått den av

reformerade16 år omfattas detikraftträdandet undervid ärbara dem avsom
genomslagetlösning skulle skjutai fråga. sådandock inte komma Enkansystemet

demografiskadeframtiden den inte skulle kunna mötaså långt påreformen attav
första pensionernabit på 2000-talet. Derådaförhållanden kommer att ensom

2040-talet.först i mittenskulle då betalasfrån reformeradedet utsystemet av
effek-stabiliserandesamhällsekonomisktfall de nödvändiga,Vidare skulle i sådant

Även något högredrogsinträda tidigt gränsenreformen inteterna uppomnog.av
omfatta i regel ännufick demreformerade regelsystemeti åldrarna och det som

år videxempelvis 19 eller 20fyllti arbetslivet, dvs.inte kommit in personer som
alltförgenomslag blifördröjningen reformensikraftträdandet, skulle stor.av

vid ikraftträdandetoundvikligtvår meningsåledes enligtDet är att sompersoner
reformera-regler detpensionsrätt enligt nuvarande berörstjänat inredan kan ha av

tillgodo-de kanSamtidigt måste dessapensionssystemet.de garanteras attpersoner
detpensionsrätt, vilket betyderintjänadeföre ikraftträdandeträknas denna att

pensionshänseendemöjligt idetbehov övergångsregler göruppstår attett somav
1995.till inkomster före århänsynta

pensionsrättföra dengick ñnna sätt överIdealiskt det att ett att somvore om
detill det reformerade ellerhittillsvarande pensionssystemetinom dettjänats in om

förhittillsvarande reglernapension enligt dekunde fåaktuella personernanu
för inkomsterreformerade reglernaår 1995 och enligt deinkomster intjänade före

möjligt.emellertid olika skäl intedärefter.under tid Detta är av
pensionsrättighetergårhärvid det inte översättaproblemet ärDet största attatt

till15- 30-årsregler,med dess ochålderspensionssystemet,inom det nuvarande ett
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framfå värdeekonomiskt vid viss tidpunkt för på den vägenvisst värde ettatten
dagens ATP-system.ditintills intjänade pensionsrättigheterna inomdeav

varjeförpensionsrättighetemahade varit möjligt skulle värdetdettaOm av
beräknas ikraftträdan-pensionssystemet kunnatindivid inom det nuvarande ha per

intjänas enligt depensionsrättigheter skullemedan för fortsättningendedagen,
Ålderpensionen skulle sedan kunna utgörasreformerade reglerna. summan avav

uppräknad medreglerna,ikraftträdandedagen enligt de nuvarandepensionen ettper
tjänaspensionsrättigheterpension blir resultatet deindex, densamt somsom avav

ålderspensio-ochmellan ikraftträdandedageninom det reformerade systemet
neringen.

antydda hadeberäkning sådan denalternativ skulle,Enligt ett annat somom en
nuvarande ha kunnatpensionsråttighetema inom detmöjligvarit göra, systemetatt

ikraftträdande-reformeradetill pensionsrättigheter inom detöversättas systemet per
för där utgöraindividuella pensionskontotdärefter föras in på dettidpunkten och att

enligt reformerade regler.fortsatta intjänandetbas för det
emellertidkanenligt dagensintjänade pensionsrättigheter ATP-systemVärdet av

vilka 15 årpensioneringstillfället. Då förstvidinte fastställas förrän vet man som
vid vissalltså beräkninglS-ärsregelnindividens bästa inkomstår. görär enen

Även i30-årsregeln vållar problemålderspensionstillfället omöjlig.företidpunkt
intetidpunktenvid den aktuella ännusåvitt desammanhanget personer somavser

förvärvsår bakom sig.har 30
intjänad ATP-rättförsöka bestämma värdeeller formiAtt ettatt peraven annan
beräkningsunderlagetdetta värde utgöra delikraftträdandetidpunkten och låta en av

möjligt, vill undvika slump-alltså inteframtida ålderspensionen ärför den manom
Även skullemed prognosformel,resultat.mindre rättvisandemässiga och somen

framtidaantaganden angåendeöversättningen vissa skulle görasinnebära vidatt
enskildaunderkompensation i detför ellerpåtaglig risk över-inkomster, skulle en

föreligga.fallet
skulle och denden naturligametod för övergången,Denna somvarasom annars

principiellttekniskt ellerligga till hands, alltsåskulle närmast utgör varken sett
alltså sökas. Oavsettmåsteframkomlig övergångslösningnågon väg. En annan

heltvilka åldersgrupperväljslösning måste först bestämmasvilken somannan som
alltså läggasmåsteDetomfattas det reformerade âlderspensionssystemet.skall av

ikraftträdandet äninnebörd vid äråldersgräns har till defast att yngresomsomen
Ut-det reformeradefullt omfattasvad åldersgränsen skall systemet.ut avanger

år eller äldre inteikraftträdandet 60fortfarande vid ärgångspunkten deär att som
de reformeradebör beröras reglerna.av

lågtsåinte kan sättasframgått åldersgränsenföregående harI det att attanser
Åldersgränsen vilken ålderhögre. Vidalltså sättastill 16 eller 20 år. börsom

bedömningfåravseende görasinte givet iskall dras är även dettagränsen utan en
vårredogjort för. Enligt be-motstridiga intressen tidigare harutifrån de som

det gälleravvägning. Närvid 40 år rimligdömning åldersgränsutgör perso-enen
snabbtintressetsåledesvid ikraftträdandet 40 år eller börär ettavyngrener som
40 årsVidoförändrat regelsystem.intressetgenomslag få större tyngd än ettav
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ålder har individen fortfarande typiskt delenstörre sitt förvärvsliv framförsett av
sig och har alltså fortfarande möjlighet sitt dearbetsutbud efteratt anpassa m.m.

reglerna inom pensionssystemet.nya
Personer vid ikraftträdandet 40 år eller bör alltså enligt vår meningärsom yngre

helt omfattas det reformerade pensionssystemet. Därmed kommerav personer som
födda år 1954är eller falla helt inom för reformeradedetattsenare ramen pen-

sionssystemet.
Vi har ägnat betydande uppmärksamhet frågan huroch det reformera-en om

de regelsystemet skall påverka pensionsutfallet för vid ikraftträdan-personer som
det mellan 41 och 60 år, dvs. för dem föddaär åren 1953-1935.är som

Ett alternativ för övergångslösning för dessa åldersgrupper, vid första på-som
seendet skulle kunna förefalla tilltalande, är individen själv får valgöraatt ett
mellan det hittillsvarande och det reformerade pensionssystemet. Reglerna kunde
då utformas så valrätt skulle föreligga antingen i anslutning till ikraftträdandetatt
eller också först vid ålderspensioneringstillfället.

En ordning skulle innebära det skulle krävas val individen vidatt ettsom av
ikraftträdandet emellertid inte rimlig. sådant fåEtt val skulle kunnaser som
relativt betydelse för det framtida pensionsutfallet samtidigt det vid denstor som
tidpunkt då valet görs inte kan förutsägas vilket de båda skullesystemenav gesom
det förmånligaste utfallet för individen, i fall inte för åldersgrupper-devart yngre
na.

Om reglerna däremot utformades så enskilda individer skulle få valgöraatt ett
först vid ålderspensioneringen, skulle det innebära full information pensions-att om
utfallet från respektive pensionssystem förelåg vid valtillfället. vidEn valrätt en
tidpunkt då facit sålunda föreligger skulle emellertid ställa sig mycket kostnadskrä-
vande för pensionssystemet, eftersom varje individ i så fall naturligtvis väljaskulle
det alternativ factode det bästa utfallet. Dessutom skulle förlorastatensom ger
kontrollen över hur snabbt pensionsreformen får genomslag. fall utveck-För det
lingen framöver skulle bli sådan det reformerade pensionssystemet visar sigatt
förmånligt för de flesta, skulle genomslaget komma förhållandevis snabbt. Skulle
utvecklingen emellertid bli sådan de flesta i de aktuella åldersgruppema skulleatt
välja få sin pension beräknad enligt det hittillsvarande regelsystemet, skulleatt
genomslaget reformen låta vänta på sig länge.av

enligtDet år vår uppfattning, samhällsekonomiska aspekter och med tillhänsynur
efterkommande generationer, nödvändigt de årskullama föddes påatt stora som
1940-talet får i fall i någon utsträckning omfattas de reformeradevart av pen-- -
sionsreglerna. Vi är därför inte beredda föreslå valrätt mellangruppema.att att ges
De föddaär på 1940-talet och de något äldre kommer emellertid i regel haattsom

del sitt förvärvsaktiva liv bakom sig vid ikraftträdandet det reformera-storen av av
Önskemåletde pensionssystemet. omedelbart ikraftträdandet för dennaettom grupp

måste därför självklaravägas det kravet pensionsutfallet reformenmot att genom
inte påverkas alltför mycket. Vi har därför också avvisat tanken på låta detatt
reformerade pensionssystemet få genomslag fullt för de årskullar härut som avses.

Allmänt vi det inte godtagbart med kraftiga tröskeleffekter, dvs. över-sett anser
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I

omfattas helt det hittills-gångslösningar exempelvis medför årskullatt avsom en
reformera-omfattas helt detde födda året eftervarande medan ärsystemet avsom

ochalltså enligt vår uppfattning principielltde Detta gäller oavsettsystemet. var
funnit övergången bör skeVid våra överväganden har därförläggs.gränsen att

utfall. flera teknisktenligt regler mjukare Detta kan göras settett mersom ger -
eller mindre svårtillämpade sätt.-

41-59 fort-ikraftträdandet i åldern år ävenalternativ alla vid ärEtt är att som
samtidigtomfattas detsättningsvis i princip det nuvarande attsystemetav men

skulle slagskonstrueras särskilda regler inom dagens pensionssystem utgöra ettsom
reformerade reglerna. sådant tillväga-mellanting mellan de nuvarande och de Ett

skulle i funktion undergångssätt skulle innebära olika pensionssystematt tre vara
lösning enligtövergångstiden vid sidan varandra. lämpligheten sådan kanav enav

inte minst administrativa skäl. skulle detvår mening ifrågasättas, Dessutomav
för mellangruppema såinnebära svårigheter bygga regelsystemetuppenbara att upp
gäller för dem ärblir rimligt i förhållande både till vaddet avvägtatt somsom

Vi avvisar därför lösningföräldre och till vad gäller dem är ensom som yngre.
detta alternativ.enligt

meningslutligen för och enligt våralternativ harDet stannat gersomsom -
metod innefattartillfredsställande resultatet totalt ärdet settmest succes-en som-

metodenligt kan benämnas ZO-delsinfasning. Dennasiv infasning ett system som
41-59 år får vissavid ikraftträdandet år 1995 i ålderninnebär äratt personer som

och resterande delarpension beräknade enligt det reformeradedelar sin systemetav
respektive kvotdelar deenligt reformerade Dessa utgörberäknade det systemet.

framgår tabell 8.1.som av
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Tabell 8.1 Förslag till övergångsregler för födda 1935-1953. An-årenpersoner
delen pension beräknad enligt reformerat respektive pensionssystemnuvarande

ÅlderPersoner Kvotdelar
födda år 1995 Reformerat Nuvarande

pensionssystem

1935 59 år 120 1920
1936 58 år 220 1820
1937 57 år 320 1720
1938 56 år 420 1620
1939 55 år 520 1520
1940 54 år 620 1420
1941 53 år 720 1320
1942 52 år 820 1220
1943 51 år 920 1120
1944 50 år 1020 1020
1945 49 âr 1120 920
1946 48 år 1220 820
1947 47 år 1320 720
1948 46 år 1420 620
1949 45 år 1520 520
1950 44 år 1620 420
1951 43 år 1720 320
1952 42 år 1820 220
1953 41 år 1920 120

sålunda föreslagnaDen metoden med ZO-delsinfasning innebär det för försäkra-att
de omfattas denna kommer beräknas dels pension enligt nuvarandeattsom av en
regelsystem, dels pension enligt de reformerade reglerna. Vid beräkningarnaen

dessa pensioner enligt äldre respektive regler måste i beaktande inkom-av tasnya
såväl i tiden före i tiden efter det regelsystemets ikraftträdan-ster m.m. som nya

de.
Också i fråga helt hålletoch kommer omfattas refor-detattom personer som av

merade pensionssystemet, dvs. de är födda år 1954 eller krävs attsom senare,
hänsyn till inkomster före âr 1995. Dessa bör grunda pensionsrätt förtas m.m.
reformerad ålderspension, och tillgodoräknandet pensionsrätt enligt det reforme-av
rade regelsystemet inkomster i förfluten tid bör ske på försättm.m. samma
dessa åldersgrupper för de omfattas 20-delsinfasningen. Dessasom grupper som av
principer beskriver översiktligt i det följande.

förslagDet till 20-delsinfasning lägger fram innebär alltså det för deattsom
åldersgrupper omfattas härav, dvs. de födda åren 1935-1953, måsteärsom som
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förut-regler.enligt Dettaäldre ochålderspensioner: enligttvåberäknas nyaenen
registreraspensioneringstidpunkten1995 tillår framparallellt fr.o.m.detsätter att

inom detpensionsrättigheterdelsregelsystem,enligt hittillsvarandedels ATP-poäng
gällande regler-enligt de hittillsberäknasregelsystemet. ATP-poängenreformerade

med tillämpningberäknasreformeradei detmedan pensionsrätthärför, systemetna
fullt de reglerna.ut nyaav

Även fram ATP-poängregisterföring.parallell Attförfluten tid behövsför taen
Riksförsäkringsver-registrerade ifinnsinga problem. Deför förfluten tid innebär

i registretockså föras inmåste emellertidförfluten tidforkets register. Inkomster
individuellaförsäkradesbokföras på deochpensionsystemetför reformeradedet

respektive år, medförske ATP-poängenkanpensionskonton. Detta attgenom
gjorts, räknasbasbeloppsavdragför detför kompenseratillägg poäng att somav en

därefterbörinkomsterupphov. Dessahar varit derasinkomstertillbaka till de som
löneindex.räknas medfrån respektive år upp

reformeradetid i detför förflutenpensionsrätttillgodoräknandedet gällerNär av
pensionsgrundan-Ocksåförvärvsinkomster.tillinte baramåste hänsyntassystemet

tillmåste upphovförfluten tid,utgivna isocialförsäkringsersättningarde gem.m. ,
automatiskttillgodoseskravreformerade Dettainom detpensionsrätt systemet.

till pensionsrättskall översättasregistrerade ATP-poängenförslaget denattgenom
Även tidtillgodoräknas förbamårsrätt bör kunnareformeradeinom det systemet.

små barntagit handdessförinnanikraftträdandet, så ävenföre att ompersoner som
reformerade Däre-pension från detberäkningenhärför vidutbyte systemet.avges

förtillgodoräknandemotsvarandeföreslå någotfunnit möjligtinte dethar attmot
studier.ellervämpliktstjänstgöringgrundvalförfluten tid på av

inom detberäkning pensionsrättföri vissa avseendenregler behövsSärskilda av
indexuppräkningen denna.liksom förför förfluten tidreformerade systemet av

tekniska spörs-ocksåtill ATP-takethänsynstagandetreglerDessa mermenavser
prak-uppkommerpensionsrätt ävenberäkningenretroaktivamål. Vid den merav

beakta inkomstermöjligheterExempelvis finns intesvårigheter.tiskt betingade att
basbeloppuppgått till mindre ändärefterinkomster1950-talet ochunder ettsom

kapiteliredovisas närmareavseenden kommerförslag i dessaår. Våraunder attett
15.

pensioneringstidpunkten beräknasalltså vidregler skalltillämpning dessaMed av
pensionssyste-reformeradedels detdet nuvarande,pensionsrättigheter inom dels
årliga pensio-beräkna denberäknats blir nästasålunda hardessaNär steg attmet.

gällande regler-respektiveenligt de förfrån båda dessastorlek systernsystemnens
helaskall därvid utgörafram från respektiveräknasårspensionDen systemsomna.

tillämpligt. Ihade varitdetutgått endastskulle haden pension systemetomsom
i bilden.kommit inintealltså kvotdelsberäkningen ännuhardetta skede
på inkomster överATP-pensionenberäknasnuvarande pensionssystemetdetInom

basbe-förstakompensationen för detfolkpensionenmedan utgörbasbeloppett
folkpensio-sålundaförvärvsinkomster utgörmedinkomster. Förloppets personer

års-inkomstrelateradedepensionen. Förinkomstrelateradedel den attavnen en
förmåste därförjämförbara,skallfrån respektivepensionerna de systemen vara
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det hittillsvarande del folkpensionensystemets och den årliga ATP-summan av
pensionen den relevanta uppgiften.vara

När årspensionen från respektive sålunda fastställdär skall faktisksystem som
pension vissa 20-delar årspensionenutges från det nuvarandesumman av syste-av

och resterande ZO-delar årspensionenmet från reformeradedet pensions-av av
Kvotdelama deutgör isystemet. tabell 8.1.angettssom

Fördelarna med övergångsreglering den föreslagna enligt vårären som upp-
fattning många. För individen genomslaget pensionsreformen till åldernanpassas av
och därmed till den tid i förvärvsarbete han eller hon har framför sig. Densom

har förhållandevis kort tid kvar till pensionsåldem i det hittillsvarandesom systemet
kommer påverkas litetmycket det reformeradeatt medan de ärsystemet,av som

eller medelålders kommer helt eller i betydande utsträckning omfattasattunga av
det reformerade Detta intestämmer bara med vår inställningsystemet. redanatt ut-
ställda pensionslöften i möjligaste mån bör lämnas oförändrade. liggerDet också
i linje med tanken övergången bör mjuk, tröskeleffekteratt bör undvikasattvara
och det således inte bör dras skarpatt gräns i pensionshänseende mellan tvåen

med likvärdiga inkomstförhållanden föddaär åren intill varandra.personer som
Samtidigt kan med den valda övergångslösningen åstadkomma samhälls-ettman ur
ekonomisk synvinkel rimligt snabbt genomslag. Exempelvis kommer personer
födda år 1944 få hälften sin pension från detatt nuvarande och densystemetav
andra hälften från det reformerade Detta betyder, i generell bemärkelse,systemet.

är födda på 1940-taletatt genomsnittligt kommer få sinpersoner settsom att
pension till hälftenän från det reformerade pensionssystemet.mer

Sammanfattningsvis innebär den valda övergångsmodellen såvitt gällerav oss
intjänandereglema endast de år 1995 59är år eller kommeratt attsom yngre
omfattas det reformerade pensionssystemet, de då är mellan 41 och 59attav som
år kommer beröras enligt glidande skala i förhållandeatt till födelseåret och atten
endast de 40är år eller kommer helt och hållet omfattas detattsom yngre av
reformerade pensionssystemet.

Vad hittills har i detta avsnitt har primärt tagit sikte det reformeradesagtssom
fördelningssystem. Medsystemets avseende premiereservsystemet siggör sär-

skilda hänsyn gällande och det krävs till följd härav kompletterande övergångregler,
utöver de generella har lämnat förslagsom ovan om.

Premiereservsystemet skall faktiskt fonderat inbetalningochett systemvara av
avgifter till premiereserven kan ske först fr.o.m. den tidpunkt då härförreglerna
träder i kraft. Uppbyggnaden premiereservsystemet kan således påbörjas förstav
fr.o.m. ikraftträdandetidpunkten och pensionsrättigheter inom det kansystemet
därmed enligt vår mening baseras enbart på avgiftsinbetalningar därefter görs.som

Vi således det inte kan komma i fråga vid ikraftträdandetatt fonderaanser att
avgifter för förfluten tid premiereservsystemet hade funnits tiden.helasom om
Någon fondering i individuella premiereserver medel motsvarande pensionsrättav
intjänad före ikraftträdandet skall inte ske. Några medel i anspråk för dettaatt ta
ändamål finns inte. Det kan inte gärna åläggas eller AP-fondent.ex. staten att
överföra medel till premiereservsystemet i sådan omfattning det skulle sigrörasom



243övergångslösningarförPrinciper

pensionsrättintjänatberördabetalas för allaavgifter skullefallför det att somom,
tid.i förfluten

förframöver skehellerenligt mening inteavgifter bör vårFondering personerav
förvärvsliv bakom sig. Desitthar delenikraftträdandet redan störrevid avsom

till pensione-fonderas framhinnaräkning skulleavgifter för dessa personerssom
litet utbyte itämligennämligen typiskt baraskulleringstidpunkten ettsett pen-ge

äldrevid dem ärskall dras gränsföreslår därför detVisionshänseende. att somen
enbartpremiereservsystemetavgifter tillikraftträdandet så50 år vid tas utän att

1944 eller Förfödda årdvs. ärför är senare.somyngre, personersompersoner
1953-födda åren41-50 år, dvs. ärikraftträdandet i åldernvid ärsompersoner

premiereservsystemet.avgifter tillavsättningföreslår dock sårregler1944 avom
denhelaskall däremot avsättas1954år ochföddaärFör senaresompersoner

ålderspen-procentenheter2premiereservsystemet,föravgift avseddär avsom
förstavsättningar görsEftersom%, till just detta18,5sionsavgiften system.om

hinna byggakategori intei denna1995 mångakommerfr.o.m. år att upp en
intjänasdenpremiereservsystemetinompensionsrätt motsvarar av perso-somsom

yrkeskarriär.påbörjar sinikraftträdandetförst eftersomner
ellerfå ingenförslagdessa våragrundförvärvsaktiva kommer attDagens av

depremiereservsystemet änpension frånsinmindre andelrelativt sett somaven
denpensionsrättigheter. Förintjänat någrainte har attikraftträdandetvid ännu

systematiskt skallövergångsgenerationer inteför dessaålderspensionenårlitotala ga
tillutgåkommermotsvarande förhållandenunderden pension attbli änlägre som

övergångsgenerationernatillfullfunktionsstadiet, måsteikommande generationer
tillFramfrån fördelningssystemet.pensionhögrei formkompensation av enges

fördelnings-alltsåmåstefullfunktionsstadietnåttpremiereservsystemetdess att
individer i över-enskildaföråtagande ochåläggas större attettsystemet svara

nivåungefärligen denålderspension på mot-får totalgångsgenerationema somen
helafunnits underskulle hapremiereservsystemetfåttvad de skulle ha omsvarar

övergångs-utformning särskildatillförslagförvärvsliv. Våra närmarederas av
15.i kapitelredovisaranknytning till premiereservsystemetregler med

uppbyggnadsuccessivförslag lägger framdeKonsekvenserna enomsomav
tillutbetalaskommerförmånsbeloppdepremiereservsystemet är attatt ensomav

omfattasfödelseårgångarnasmå, eftersom de äldstabörjan kommer avatt somvara
Medpensionskapital.något störreinte hinner byggafonderadedetta system upp

förbetydelsefå störrefrån premiereservsystemetpensionentiden kommer att
nåttharinnan50 årdröja ettbortemotdet kommer systemetindividen, attmen

därifrån.utsträckningutbetalas i fullpensionerfullfunktionsstadium och
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8.1.3 Rätt till hittills intjänad pension

föddaPersoner åren 1935-1953, dvs. de i ellerstörre mindre utsträck-som
t ningå inte helt omfattas det reformerade pensionssystemet, skallmen av

särskild garantiregel tillförsäkras minst folk-den och tilläggspen-genom en,
sion de skulle ha erhållit pensionen hade beräknats helt enligtsom om
nuvarande regler ingången 1995.årper av

Med de principer för övergångslösning redovisats kan i fåtal falletten som ovan
inträffa i övergângskohortema vid ålderspensioneringen får lägreatt personer en
pension än den skulle ha utgått de vid ingången 1995år hade varit 65som om av
år och då hade gått i pension enligt nuvarande regler. Detta gäller främst de något
äldre har dragit maximal 15- och SO-årsreglema i det nuvarandenyttasom av

har förvärvsmönster inte motsvarande pensionsutfallsystemet ettmen som som ger
från det reformerade systemet.

Det enligt vårär mening inte acceptabel konsekvens övergångsregleringenen av,g med längre tids förvärvsarbete bakom sig kan förlora pensionsrättig-att personer en
heter redan kan intjänade i det pensionssystemet.nuvarande framstårDetsom anses
därför motiverat med kompletterande övergångsregler garanti motsom som ger en
sådana förluster. Personer omfattas 20-delsinfasningen, dvs. 40 årär översom av
vid ikraftträdandet, bör fortsatt rätt till minst den pension skulle hagaranteras som
utgått pensionen beräknats enligt nuvarande regler 1995ingången år påom per av
de pensionsrättigheter dessförinnan intjänats och i fråga dåsom som om personen
varit 65 år. Vi föreslår därför särskild garantiregel denna innebörd införsatt en av
övergångsvis.

Ãlderspensionen bör således, enligt vad 15 .3.5,närmare utvecklar i avsnitt
beräknas tillämpningmed denna särskilda garantiregel för det fall attav summan

folkpension och den årliga ATP-pensionen ingången år 1995, uppräknadav per av
med gällande prisindex till pensioneringstidpunkten, blir större än den årliganu
pension blir följden ZO-delsinfasningen.som av

Det skulle naturligtvis kunna diskuteras låta denna särskilda garantiregelatt ta
sikte också på helt och hållet omfattas det reformerade pensions-personer som av

Emellertid blir behovet sådan regel naturligtvis mindresystemet. av en yngre
i fråga är. Vi har därför inte funnit det påkallat utsträcka tillämpningenattpersonen

den särskilda garantiregeln till dessa åldersgrupper. tillämpnings-Regelnsav yngre
område skall således enligt vårt förslag begränsas till de egentliga övergångskohor-

till vid ikraftträdandet 41-59är i års ålder.terna, personer som
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pensionsformerAndra8.1.4

övergångsregle-krävsefterlevandepensioneringenförtids- ochinomOckså
område börgrundtrygghetensgarantipensionssystemetDetringar. nya-

1935 ellerföddaärår 2000 förfr.0.m.gälla fulltbörja ut personer som
senare.

föregående har,iredovisats detövergångslösningartillprincipförslagDe somsom
ålders-Reformenålderspensionssystemet.inkomstrelateradedetframgått, avavsett

efterlevandepen-på förtids- ochâterverkningar ävenemellertidfårpensioneringen
ålderspension.förregelsystemettill detmåstesioneringama, nyaanpassassom
för dessaövergångshänseendeockså ikrävsanpassningarbetyderDetta pen-att

påövergângsregleringenförriktlinjerredovisar vissa15kapitelsionsformer. I
områden.dessa

inkomstrelateradinnefattar förutomålderspensionssystemetreformeradeDet pen-
beskrivitavsnitt 7.10 hargarantipension. Ii formgrundtrygghetsion även av en

Ocksågarantipension bör byggastill hur dennaprincipiella förslagvåra upp.
frånskall skeövergångentill hurställningområde måstegrundtrygghetens tas

garantipensionen.grundskydd till dennuvarande nya
påkallatinteålderspensioneringen ärinom attgarantipensionssystemetSåvitt avser

inkomstrelateradföreslår förden viövergångsuccessivmotsvarandeha någon som
kraft ochträda ii ställetgrundtrygghet börförålderspension. Det systemetnya

2000.fr.0.m. årsketidpunkt. börbestämd Dettavid vissfulltbörja tillämpas ut en
ikraftträdandegarantipensionssystemets attförtidpunktenkommerPå så sätt sam-

enligtberäknasnågon delålderspensioner tilldåtidpunktmed denmanfalla som
detomfattadebetyderutbetalas. Dettabörjarregler först attreformerade nyaav

föddaärområdegrundtrygghetens kommerregelsystemet att sompersonervara
våraredovisarkapitel 112000. Ifyller 65 årår1935 dvs.år eller somsenare,

hänseende.förslag i detta
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Ändringar8.1.5 inom for det nuvaranderamen

pensionssystemet

Fr.o.m. år 2000 dagensersätts folkpensionering medett systemm.m. av en
särskild beskattad garantipension för födda årär 1934 ellerpersoner som
tidigare. Vid tidpunktnämnda räknas då utgående pensioner med hänsynom
till de reglerna.nya

tillämpningMed fr.0.m. årsskiftet 2000-2001 införs vidare ordningen
med pris- och följsamhetsindexering alla pensionsförmåner utom garanti-av
pensionen och således även dem börjat utbetalas redan dessförinnan.av som

Vi lägger inte fram förslag höjning den allmänna pensionsåldernom av
från 65 till 66 år.

Som har föreslagit kommer helt för grundtrygghetenett nyttnyss system att
gälla för går i ålderspension fr.0.m. år 2000 och föddaär årpersoner som som
1935 eller En beståndsdel i detta är, framgått avsnittsystemsenare. nya som av
7.10, pensionsinkomster fortsättningsvisatt skall beskattas fullt enligtut samma
regler gäller för förvärvsinkomster.som

Pensioner med tillämpning dagens regler i formutges folkpension ochsom av av
pensionstillskott, liksom ATP till pensionstillskottsnivå, förär närvarande iupp
praktiken befriade från inkomstskatt. Enligt vår mening detär angeläget detatt
också för inte i och för sig omfattas det garantipensionssyste-grupper som av nya

inom inte alltför avlägsen framtidmet kommer gälla Skatteregleratten samma som
för andra inkomsttagare. De det här sigrör delsär de redangrupper som om som
i dag uppbär folkpension, dels de kommer nybeviljas sådan pension före årattsom
2000.

För få till stånd sådan likabehandlingatt i beskattningshänseende krävs deten att
också för de angivna införs regler på grundskyddets område ochnu grupperna nya

alltså förändringar görs dagensatt regler. Nuvarande bestämmelser folk-av om
pension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag för pensionärer därförbör
ersättas andra regler innebörd grundskyddet görs beskattat samtidigtattav av som
den enskilde ionären minst nettoutfall hittills från detgaranterasn samma som
allmänna Denna överföring från obeskattad till beskattadpensionssystemet. pension
bör ske på så sätt det också för beståndet pensionärer införsatt form garantien av
pension, emellertid beträffande de här aktuella byggs påsom ettgrupperna upp

Ävendelvis annorlunda sätt. dessa våra förslag redovisar i kapitel 11.
Under vårt arbete har funnit det motiverat i ytterligare hänseende läggaatt ett

fram förslag förändringar kommer beröra inte bara iattom som personer som
större eller mindre omfattning omfattas det reformerade ålderspensionssystemet,av
dvs. födda år 1935 eller Det är här alltså fråga förslag sikteett tarsenare. om som
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hittillsva-delvis dethelt ellerfortsättningsvis omfattaskommerpå alla att avsom
60 år ellerockså ärberöradvs. kommerrande attsystemet, sompersonersom

ålderspension elleruppbärredan1995 alltså demäldre år och ävenavser somsom
pensionsförmåner.andra

stånd stabilitetfå tillindexeringen utgående pensioner. AttförslagDetta rör enav
samhällsekonomins utveckling harpensionsutbetalningama tillföljsamhetoch aven

Samtidigtreformförslag.för våragrundläggande utgångspunktemavarit deen av
det regel-infasningentidigare redovisats,föreslår dock, skäl att nyaavav som

enligt vårövergångstid. Det ärsuccessivt under långskall skesystemet upp-en
fast vid detövergångsperiod hållalångafattning möjligt under hela dennainte att

tillhuvudorsakemapensionssystemet utgörinslag i det hittillsvarande en avsom
prisindexeringennämligenbristande följsamheten,instabiliteten ochden nuvarande

också påstabiliserande åtgärderområde fordraspensioner. På dettalöpandeav
sikt.kortare

förföreslås gälla-i parallellitet med vadhärtill föreslårMed hänsyn pen-som
för pensionerregler detenlighet med reformeradeskall isioner attutgessom -

följsam-ordning med pris- ochskall införasenligt reglerutbetalas dagens ensom
bara% Härigenom uppnår inte1,5 realtillväxt.kringhetsindexering mannormen

ocksåpå kortare siktstabiliseras ävenfördelen pensionssystemetden utanattstora
med ingreppinte blir nödvändigtsamhällsekonomisk tillväxtvikandedet vidatt

Ytterligare positivpensionsutgiftema.begränsafrån lagstiftarens sida i syfte att en
också dagens och dendäråstadkommereffekt detta sättär ett systematt man

standardök-automatiskt få delframtidens pensionärernärmaste garanteras att av
%.1,5blir positiv överstigertillväxten ochrealekonomiskaningen denom

före-följsamhetsindexering utgående pensionerpris- ochordning medDenna av
förtids- efterlevandepensionerochålderspensioner ävenbaraslås gälla inte utan

delpensioner mån de kommerliksom och i denreglersåväl äldreenligt som nya -
bamtilläggfolkpensionsförmånema hustrutillägg, ochsärskildafinnas kvar deatt -

frånpensionen härrörskall den delpensionstillägg.särskilt Däremot garan-av som
räknas prisindex.tipensionssystemet med ett rentupp

angående in-våra förslag15.7 redovisar den innebördenavsnitt närmareI av
regler.enligt dagens2000-2001fr.o.m. årsskiftet pensionerdexering utgessomav

innebärålderspensionssystemdet gäller del andra inslag i dagensOckså när en
i syfteföljdändringar,krävsreformerat detvåra förslag till pensionssystemett att
kom-ändringaradministrationen. Dessaparallellitet ochfå till stånd underlättaatt

pension kommerden del övergångsgenerationernasalltså beröra attatt somavmer
omfattas pensionerenligt hittillsvarandeberäknas regelsystem. Däremot utgessom

förslag iförslag. Vårapensionärer dessaredan intetill dem är nuavsom nu
följan-i detolika sammanhangredovisa ihänseenden, kommeraktuella attsom

åldersgränsenoch den nedreframöver ATP-taketbl.a. uppräkningende, avser av
ålderspension.för uttag av

oss särskildaanförtrottsaktualiseratsspörsmål är detEn annat genomsom som
tidenhöjning under den närmastefrågan successivtilläggsdirektiv, nämligen om en

65från tillpensionssystemi nuvarandeframöver den allmänna pensionsåldemav
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66 år. skäl kommerAv närmare redovisa i avsnitt 15.10 har vi emeller-attsom
tid vid inte föreslå någon sådan höjning.stannat att

Övergången8.2 ñnansieringssidanpå

På avgiftssidan bör de reglerna börja gälla i princip fullt fr.o.m. årutnya
1995 Då skall börja betalas avgifter det utvidgade avgiftsunderlaget, dvs..
på socialförsäkringsersåttningar för bamår 0.d. På inkomsterm.m., som
uppbärs 65 årär eller äldre betalas dock avgifter bara iav personer som
relation till den rätt till reformerad ålderspension grundas på inkomster-som
na.

detNär gäller den med vilken den âlderspensionsavgiftenprocentsats nya
skall och såvitt fördelningen mellantas arbetsgivar-ut ochavser egenav-
gifter sker dock successiv infasning. Under övergångstid får ålders-en en-
pensionssystemet finansiellt för utbetalningar också vissa andrasvara av
pensionsförmåner inkomstrelateradän ålderspension. Till premiereservsys--

avsätts avgifter fr.o.m. år 1995,temet och uppbyggnaden detta kommerav
därmed ske successivt framöver.att

Når det gäller beräkningen ålderspensionsförmåner föreslår vi, framgått,av som en
omfattande och tämligen långtgående övergångsreglering. Någon motsvarighet
härtill enligt finansieringssidan,är vår inte påkallad dvs. detnär gäller uttaget

ålderspensionsavgifter och det underlaget för beräkningen sådanaav nya av av-
gifter. De principer för avgiftsuttag och avgiftsberäkning i det reformerade pen-
sionssystemet har redovisat i avsnitt 7.12 bör alltså tillämpas i huvudsaksom
fullt direkt fr.o.m. ikraftträdandet år 1995.ut

Detta innebär avgifter pâ förvärvsinkomster erläggs fulltatt i utsträck-ut samma
ning oberoende arbetstagaren eller egenföretagaren omfattas helt, bara delvisav om
eller inte alls det reformerade âlderspensionssystemet. Någon metod för kvot-av
delsinfasning eller liknande på avgiftssidan, dvs. med differentiering avgiftenav
efter födelseår, kan inte gärna komma i fråga. I den mån försäkrad inte tillgodo-en
räknas pensionsrätt i det reformerade får han i stället del motsvarandesystemet av
pensionsrätt med tillämpning dagens regelsystem. Avgifter tillerläggs redanav
dagens pensionssystem, och avsikten är dessa nuvarande avgifter skall ersättasatt

den ålderspensionsavgiften.av nya
Vidare betyder förslaget det fr.o.m. år 1995 bör gälla huvudregelatt attsom

ålderspensionsavgift på det utvidgade avgiftsunderlag vi föreslår skall gällatas ut
inom den reformerade ålderspensioneringen. Detta innebär bl.a. avgifter fr.o.m.att
då bör betalas till det reformerade ålderspensionssystemet på socialförsäkrings-
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bamårsråttliksom förträder i stället förvärvsinkomster,ersättningar förm.m. som
m.m.

särskilda övergångsregler. Detñnansieringssidan finnashänseende bör påI ett
65tillkommer äravgifter på förvärvsinkomstergäller uttaget personer somsomav

antingen intefödda 1953 tidigare kommerår äldre. Försäkrade är år ellereller som
få sinregler eller kommerenligt reformeradefå någon ålderspension alls attatt

till viss kvotdel. Omålderspension beräknad enligt regler baraframtida dessa en
i65 års ålder förpensionsavgifter i full utsträckning efterskulle tas ut personer

verkligen skulledelavgiften inte alls eller till baradenna betyder det att engrupp
pensionsrått intemotsvarandetill reformerad pension, samtidigtgrunda rätt som

påhänsyn härtill börMedkan intjänas på grundval dagens ATP-system. av-av
avgiftsuttaget försuccessiv infasninginföras regler innebärgiftssidan avsom en

skall gälla påparallell till vad64 års ålder och utgöröver somsom enpersoner
förmånssidan.

reformeradepensionsrätt i detföregående kommerhar utvecklat i detSom
beräkningenfr.o.m. år 1995, vidintjänas inte barapensionssystemet utanatt av

dessförinnan.till inkomsterålderspensioner skall hänsyn ävenreformerade tas
1995 skallbarnår för tid före årsocialförsäkringsersättningar ochOckså m.m.

Några häremotreformerade ålderspensionssystemet.pensionsrätt i detgrunda
inteför förfluten tid skall docksvarande avgifter tas ut.

ålderspensionsavgzftenvilken denmedgäller dendet sedanNär procentsats nya
egenavgijier börmellan arbetsgivaravgifter ochfördelningenoch såvitttas ut avser

omläggningsig omfattandehärsuccessiv infasning. Det rörske somom enen
tilläggspensionsavgifter till denfolk- ochöverföring nuvarandeberör dels nyaaven

avgiftsbelastning, införandetarbetsgivamas delsålderspensionsavgiften, dels av
arbetsgivaravgifterväxling mellan sänktapensionsområdet, delsegenavgifter på en

omläggning inte genomföras vid ochkanhöjda löner. En sådanoch ett samma
januaritill stånd så i tiden till den ltillfälle och kan inte heller komma snart som

för anpassning på lönesidanlämnas den1995. måste tillräckligtBl.a. utrymme som
förEffekternamellan arbetsmarknadensmåste ske förhandlingar parter.genom

istatsbudgeten måste också beaktande.tas
tilläggspensionsavgifterochdärför omläggningen från folk-Vi föreslår dagensatt

avgifts fördelningsistnämndaålderspensionsavgiftentill den liksom dennanya
sexârs-underegenavgifter och ägaarbetsgivar- och skall ske stegvismellan enrum

2000.ingången årgenomförd vidinnebär omläggningenperiod, vilket är heltatt av
år 1995 skallfr.o.m.förslag arbetstagare egenföretagareled i våra är ochEtt att
omfördelning% ligger denegenavgift 1 inkomsten utöverbetala om av somen

avgiftshöjning totaltskall i övrigt. sig alltsåske Det rör här sett somsom om en
successivtdenpensionssystemets ekonomi. delsyftar till stärka Dennaatt av -

eller kommaegenavgiften avsedd dåupptrappade är sålunda inte attatt senare-
arbetsgivaravgift.sänkti motsvarande mån höjd lön ochväxlas motav en

ålderspen-upptrappning denvi, föreslår stegvisOavsett att antytts, nyaavsom en
naturligtvis sikte på enbartförslagsionsavgiften under övergångstid dettataren

intjänar ochenskilda individerfinansieringssidan. Den pensionsrätt somsom
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bokförs på deras respektive pensionskonton påverkas inte härav, dennautan grun-
das redan fr.o.m. år 1995 på avgift %.18,5en om

Vidare innebär vårt förslag till successiv infasning i ñnansieringshänseende att
denna skall beröra enbart âlderspensioneringens fördelningssystem. Till premiere-

skall fullt redan fr.o.m. år 1995 faktisktservsystemet sättas medelut av som
%2 försäkradesde inkomster respektivemotsvarar den mindre andel häravav

enligt särskilda regler för olika kohorter, nedan, grundar ipensionsrätt dettasom se
system.

Den del avgifterna förs till fördelningssystenzet infasningsperiodenunderav som -
och därefter används till betala inkomstrelaterad ålderspension. Avgiftenatt tas-
i anspråk inte bara för betalning ålderspensioner i det reformerade systemet utanav
används också till betala ATP-pensioner till följdatt de föreslagnasom av ovan-
övergångsreglema på förmånssidan kommer fortsätta på grundatt att utges av-
nuvarande regelsystem. successivt framöver kommer ATP-pensionema minskaatt
i betydelse. Samtidigt kommer utbetalningarna ålderspensioner från det reforme-av
rade växa i omfattning.systemet att

Om hela ålderspensionsavgiften till fördelningssystemet 16,5 procentenheter- -
skulle utnyttjas uteslutande för finansiering inkomstrelaterad ålderspension enligtav
reformerade och hittillsvarande regler, skulle resultatet bli det under tämligenatt en
lång övergångstid sker omfattande fondbildning hos AP-fonden, går vidaen som
utöver den krävs för buffertändamål. Samtidigt skulle konsekvenserna bli storasom
underskott i statsbudgeten.

sådana effekterAtt uppkommer bl.a.är följd de förslag lämnaren av som om
omfördelningar rörande finansieringsansvaret olikaavseende former pension ochav

förslagen till utvidgning avgiftsunderlaget. härrörDe också från förslagetav attav
nuvarande folkpensions- och ATP-avgifter på viss sikt skall förvandlas till en ren
ålderspensionsavgift och denna avgift 18,5 % avgiftsunderlaget i sinatt om av
helhet tillförs ålderspensioneringen.

Med hänsyn till de beskrivna konsekvenserna krävs åtgärder under övergångs-en
tid. Vi föreslår de avgifter till ålderspensionssystemet fr.o.m. 1995att årtas utsom
övergångsvis skall i anspråk för finansiering också del andra pensions-tas av en
förmåner inkomstrelateradän ålderspension. Härför bör användas även delar av
AP-fondens medel och avkastningen på dessa. andraDe pensionsförmåner visom
föreslår skall finansieras AP-fondenöver under infasningsperiod är folkpensio-en

pensionstagare med ATP-pension, änkepensioner enligt påäldre reglerner
efterlevandepensioneringens område förtidspensioner åt vissa äldre sådanasamt
pensionärer. Våra närmare förslag härom redovisar i avsnitt 14.7.

De totala effekterna dessa våra övergångslösningar på finansieringssidan iav
kombination med den totala ålderspensionsavgiften föreslås höjdatt med en pro-
centenhet i jämförelse med de avgifter innebär viss förstärkningtas utsom nu en

den samlade konsoliderade offentliga sektorn.av - -
De här redovisade förslagen framhållits naturligtvis enbartavser, som ovan,

finansieringssidan. Varken den successiva infasningen avgifterna eller det över-av
gångsvisa ianspråktagandet AP-fonden för ålderspensionsutbetalningaränannatav
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berör givetvis förmånssidan. Pensionsrätt kommer i full utsträckning fr.0.m. år
1995 intjänas inom fördelningssystemet på grundval avgiftssatsatt av en som

16,5 procentenheter.motsvarar
Vad sedan kommerpremiereservsystemet uppbyggnaden detta skeattavser av

successivt. medelDe avsätts dit för framtida ålderspensioner frånsom reserveras
det och förvaltas olika kapitalförvaltare i enlighet med de principersystemet av som

i avsnitthar 7.12.3.angett
Inom premiereservsystemet kommer ålderspensioner framöver betalas medatt

användning de medel faktiskt har till det och avkastningenavsatts systemetav som
härpå. Någon pensionsrätt i det kan alltså, framgått avsnitt 8.1,systemet som av
inte grundas på inkomster ligger i tiden före ikraftträdandet det reformeradesom av
pensionssystemet. Uppbyggnaden premiereservsystemet kan sålunda påbörjasav
först avgiftsinbetalningarmed baserade på inkomster tillgodoräknatsm.m. som
individen fr.0.m. ikraftträdandetidpunkten.

Det kommer således lång tid innan fonderna inom premiereservsystemet haratt ta
vuxit till full storlek. Det aktualiserar frågan inbördesdet förhållandet avseendeom
fondstorlek, sparandefunktion, mellan AP-fonden fondernaoch inom premie-m.m.

under den långa uppbyggnadstiden. Dessa frågor behandlar ireservsystemet
kapitel 14 17.och

Avgifter till premiereservssystemet kommer bara föravsättas äratt personer som
födda 1944år och och fullt enbart för försäkrade födda 1954är årutsenare som
och Innebörden detta förslag har redovisat i avsnitt 8.1 finans-Isenare. av ovan.
ieringshänseende betyder förslaget hela den pensionsavgift %18,5att tasom som

1943för är födda och tidigare förs till fördelningssystemet. Detut personer som
innebär vidare det för födda åren 1944-1953 blir större andelatt personer en av
den avgiften 16,5totala än procentenheter kommer tillföras fördelnings-attsom

Enbart för födda år 1954är och förs den ograveradesystemet. personer som senare
premiereservavgiften 2 tillprocentenheter premiereservsystemet. Samtidigtom
får fördelningssystemet för födda föreär år 1954 åtagandestörreettpersoner som

gäller ålderspensionnär det beträffandeän vad blir falletsom yngre personer.
Eftersom avgifterna betalas innan åtaganden behöver infrias blir effektendessa
emellertid fördelningssystemet övergângsvis få tillfällig inkomst-kommeratt att en
förstärkning.
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Intjänande9 pensionsrättav

m.m.

9.1 Försäkringsbegreppet m.m.

föreslår:Vi Nuvarande definition vilka försäkradeär och har möj-av som
lighet tjäna till inkomstrelateradrätt pension kvarstår tills vidareatt
oförändrad. Försäkringsbegreppet bör dock utredas vidare i lämpligtannat
sammanhang.

Inkomstrelaterad pension skall kunna utbetalas oberoende i vilket landav
den berättigade bor eller vistas, medan garantipension enligt den svenska
lagstiftningen skall tillkunna enbart bosatta i Sverigeärutges personer som
och har tjänat till sådanrått pension tidigare bosättning här igenom
landet.

Garantipensionen 40-delsberäknas enligt regler gäller församma som nu
folkpension.

Enligt nuvarande regler i lagen 1962:381 försäkringallmän AFL gäller attom
försäkrade för folkpension och ATP är dels svenska medborgare, oberoende av var
de bor, dels utländska medborgare är bosatta i Sverige. För bosättning skallattsom
föreligga krävs i princip vistelsen i Sverige stadigvarande eller för-äratt avser
värvsarbete eller studier och är ämnad än år. Den lämnaratt ettvara mer som
Sverige för kortare tid årän alltjämt bosatt här i landet. Statligtett anses vara
anställda sänds till land för arbete Sverigedär bosatta i underannatsom anses vara
hela utsändningstiden. Detta gäller också deras familjemedlemmar. Såvitt gäller

dessutomATP försäkradeär utländska sjömän svenska handelsfartyg, även om
de inte bor i Sverige. Därjämte tjänat inär alla ATP-poäng försäkrade isom
försäkringen för tilläggspension.



Intjänande254 pensionsrätt m.m.av

härtill intjänas på grundvalvidarefråga folkpensioneringen gäller rättI att avom
förstaSverige tid för bosättning här i landet. Iantingen tid för förvärvsarbete i eller

folkpension. andrai Sverige för oavkortad lfallet krävs 30 år med ATP-poäng
Sverige fr.0.m. 16sådan pension 40 års bosättningstid ifallet fordras för oavkortad

regler tillbosättningstid gäller särskilda64 års ålder. Vid beräkningent.o.m. av
flyktingar.förmån för bl.a. vissa

tillenligt enbartbosättningstid utbetalas AFLFolkpension grundar sig påsom
lagstift-och därav tillkommeni Sverige. Till följd EES-avtaletbor avpersoner som

social trygghetsamordning för1992:1776ning i Sverige lagen systemenavom
måsteekonomiska samarbetsområdet, EESflyttar inom Europeiskanär personer

emellertidSverigebosättningstiden isådan folkpension relaterad till längden av --
EES-landoch till medborgare iockså till svenska medborgareutbetalas annat som

inombor i land EES.ett
ATP-tid till svenska medborgareFolkpension på utbetalasgrundas oavsettsom

till sådanhar enligt AFL rätti världen de bosatta. Utländska medborgareärvar
med-dockSverige. stöd EES-avtalet harfolkpension vid bosättning i Medbara av

folkpension tillockså 30-delsberäknadtillborgare i EES-land rättannat export av
i del andra länderfinns också för medborgareländer inom Sådanandra EES. rätt en

socialförsäkringskonventioner.följdtill av
gällerhuvudregelinkomster förvärvsarbete.intjänas på grundval SomATP avav

fallvissa särskildaför pensionsrätt. Iarbetet måste utföras i Sverige grundaattatt
pensions-tilli anställning utomlands upphovinkomster förvärvaskan även gesom

privatbeträffande anställda iockså enligt konventioner falletför ärrätt ATP. Detta
år. det gällerför längre tid Närutsänds för arbete i land äntjänst ettannatsom

bedrivs härinkomst aktiv näringsverksamhetegenföretagare det enbartär somav
föri grundar pensionsrätt ATP.landet som

itill reglerna AFLförändringar i förhållandeTill följd EES-avtalet gäller vissaav
frånEnligt det EGEES-ländema och arbete inom EES.såvitt gäller medborgare i

socialförsäkringenförvärvsarbetande omfattasregelsystemet skallövertagna aven
bestämmel-enligt särskildahuvudregel det landi land, nämligenbara ett som som

följdbestämmelser har till bl.a.sysselsättningslandet. Dessaär attatt anse somser
avgifts-ochSverige tidigare varit pensions-sidoinkomster arbete ivissa somav

situationeri delinte det. Vidare grundargrundande för ATP i Sverige längre är en
i Sverige.avgiftsskyldighetEES-land till ATP ochinkomster från rättett annat

ochi EES-landmedborgareYtterligare konsekvens ärär annatatt personer somen
intjänatid år kanSverige arbetar här för kortare änkommer till och ett pen-som

grundval arbetsinkomsterna.sionsrätt för ATP här av
oberoendetill svenska och utländska medborgareintjänad ATP-pension utbetalas

i världen de bosatta.ärav var
dendvs.i reformeratdet gäller försäkringsbegreppet pensionssystem,När ett

nuvarandevill framhållaskall tjäna pensionsrätt,personkrets kunna attsom
generell översyn.försäkringsbegreppet i torde i behovregler AFL av enom vara

principiellt alltid börmedborgareT.ex. kan ifrågasättas svenska rent varaom
ocksåde bosatta. Det kanförsäkrade svenska socialförsäkringen äri den oavsett var
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diskuteras inte de utvidgningar och inskränkningar följdenär EES-om som av
avtalet såvitt gäller tillhörigheten till svensk socialförsäkring tillrespektive annat
EES-lands socialförsäkring för arbetar i Sverige respektive i annatpersoner som
EES-land för kortare tid årän borde i större eller mindre mån utsträckas tillett att
gälla generellt redan den svenska lagstiftningen och därigenom til-görasgenom
lämpliga iäven förhållande till länder utanför EES och medborgare i sådana länder.
Det bör här övervägas bl.a. det finns skål vid kortare tids arbete i Sverigeattom
öppna möjligheter till svenskt socialförsäkringsskydd också församma personer som
är medborgare i länder utanför EES, inte minst därför avgifter erläggs i dessaatt
fall och det allmänt önskvärtär med bättre samband mellan avgiftersett ochett
förmåner.

Dessa frågor berör emellertid inte bara det allmänna pensionssystemet ocksåutan
bl.a. sjuk- och föräldraförsäkringama. Härvid aktualiseras även medsystemet
inskrivning i försäkringskassa och frågan detta bör bibehållassystem ettom som
försäkringsvillkor. Vi inskränker därför till enbart behovetatt noteraoss av en
översyn och förutsätter sådan kommer till stånd i sammanhang.att annaten

När det gäller inkomstrelaterad allmän pension och garantipension föreslår- -
därför nuvarande regler vilka skallatt försäkra-om persongrupper som anses vara
de Sverigei ioch vilka fall inkomster i land skall pensionsgrundandeannat vara
tills vidare behålls i princip oförändrade. Dessa regler kommer gälla bådeatt
tördelnings- och premiereservdelen i det reformerade pensionssystemet.

En grundläggande förutsättning för inkomst skall bli pensionsgrundandeatt en
skall enligt vårt förslag dock avgifter erläggs till det svenska pensionssyste-attvara

ålderspensionering. förvärvsinkomsterDetta skall gälla inte bara avseendemets
också beträffande de olika socialförsäkringsersättningarutan grundarm.m. som

pensionsrätt vad bamårsrätt och pensionsrätt vid vämpliktstjänstgöringsamt avser
liksom för förtidspensionärers antagandeinkomster se kapitel 12. För pensionsrätt

grundas på förvärvsinkomsterän vårt förslagår andra socialförsäk-annat attsom
ringssystem respektive skall betala ålderspensionsavgifter.staten

Vi föreslår, liksom fallet beträffandeär nuvarande inkomstrelateradATP, att
allmän pension från fördelnings- och premiereservsystemen skall kunna utbe-- -
talas oberoende i världen den berättigade är bosatt eller vistas. Liksom i dagav var
är fallet med tilläggspensionen kommer den inkomstrelaterade ålderspensionen i det
reformerade pensionssystemet alltså kunna helt fritt. Svenska ochatt exporteras
utländska medborgare kommer således kunna få inkomstrelaterad ålderspensionatt
i förhållande till de pensionsrättigheter de tjänat förvärvsverksamhet igenom
Sverige de vid tidpunkten för ålderpensioneringen eller därefteroavsett ärom
bosatta här eller i utlandet.

frågaI garantipensionen föreslår det skall gälla delvis reglerattom samma om
intjänande pensionsrätt för sådan pension förde folkpensioneringen nyligenav som
införda. Rätt till garantipension skall alltså enligt vårt förslag kunna intjänas
grundval bosättningstid i Sverige fr.o.m. 16 64 års ålder, dvs. den skallt.o.m.av
40-delsberäknas. För tillrätt oavkortad garantipension dvs. det eller mindrestörre-
tillägg enligt de särskilda reglerna härför från garantipensionssystemetutgessom
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bosättningstid reducerasVid kortare40 bosättning här.krävs alltså minst års-
fördet liksominnebär vidareproportionellt. Vårt förslaggarantipensionen att

för minsttillgodoräknats i Sverigebosättningstid harskallnärvarande krävas treatt
garantipension.föreligga till någonår för rätt skallatt

garantipension.tillför förvärv rättden enda metodendetta skall utgöraMen av
ATP-till år med30-delsberäkning i relationtill nuvarandeNågon motsvarighet

pensionssyste-för reformeradefinnas inom detföreslår inte skallpoäng ramen
intjänas från första kronansinkomstrelaterad pension skall kunnaeftersommet,

blir knutendagens ATPpensionsrätten inte på sättinkomst varje år och somsamma
till vissa bestämda år.

lagstiftningenenligt svenskagarantipension denföreslår 40-delsberäknadVi att
måstei Sverige. EESbosatta Inomenbart till årskall kunna utbetalas personer som

garanti-tillregler.på grund EES-avtalets Rättdockden exportexporteras, avav
mellansocialförsäkringskonventionerockså kunna öppnaspension bör genom

och andra länder.Sverige

inkomsterPensionsgrundande9.2

förvid 16 årföreslår: åldersgränsdag skall gälla nedreVi Liksom i en
finnas. Pen-skall inteNågon åldersgränsintjänande pensionsrått. övreav

ochanställning, uppdragpå grundval inkomstersionsrätt intjänas av av
principernäringsverksamhet enligtaktivförvärvsarbeteannat somsamma

varjeinkomstenförsta kronantillgodoräknas från denPensionsrätti dag. av
%25 bas-minstuppgå tillsammanlagda inkomsten måsteår, den avmen

inkomsterpensionsgrundande. Endast8 800 kr förbeloppet att uppvara
pensionsgrundande.pensionssystemets tak ärtill

vämplikts-bamâr eller vidtillgodoräknats förpensionsrätt,För att som
resulteraålderspensionsavgiñ, skallvilka betalattjänstgöring och för staten

efterföre elleravgifterhuvud fordrasålderspensioni över taget atten
viss storlek.viss tid ochförvärvsinkomster undererlagts på av

tillämpasregelsystemetikraftträdandet dettid föreMed avseende av nya
refor-i detpensionsgrundande inkomstfastställanderegler försärskilda av

regelsystemet.merade
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Enligt nuvarande regler i AFL kan ATP intjänas fr.o.m. fyllda l6 år fylldat.0.m.
64 år. För år då någon erhållit hel ålderspension hela året kan pensionsrätt inte
intjänas. För förtidspensionärers förvärv ålderspensionsrätt gäller särskildaav
regler.

Pensionsgrundande inkomsterär förvärvsarbete i form anställning, varmedav av
likställs uppdrag, och förvärvsarbete, varmed i huvudsak förstås inkomstannat av
aktiv näringsverksamhet och tillfälliga förvärvsinkomster självständigt bedrivenav
verksamhet. Till grund för beräkningen pensionsgrundande inkomst läggs denav
försäkrades taxering till statlig inkomstskatt. För inkomster pensionsgrund-ärsom
ande inte beskattas i Sverige skall särskild uppgift lämnas arbetsgivaren.men av

Pensionsgrundande anställningsinkomst lön, ersättning iär ochsom annan pengar
nettovärdet andra utgivna skattepliktiga förmåner fri kost, bostadsförrnånt.ex.av
eller bilförmån till arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Som anställningsin-en
komst räknas också ersättning i eller andra skattepliktiga förmåner förpengar
arbete försäkrad utfört för räkning anställd, s.k.utan attsom en annans vara
uppdragsinkomst. Ersättningar understi gande halvt basbelopp idrottsutövareett som
får från ideell idrottsförening dock inte pensions-är eller avgiftsgrundande.

Lön från och arbetsgivare eller uppdragsgivare inte uppgått tillen samma som
l 000 kr under året är inte pensionsgrundande anställningsinkomst. Påsom samma
sätt inkomst aktivär näringsverksamhet understigande 000l kr år inteav per
pensionsgrundande inkomst förvärvsarbete. socialförsäkrings-Deannatsom av
ersättningar pensionsgrundandeär se avsnitt 9.3 däremot i be-tasm.m. som
aktande även de understiger 1 000 kr under året.om

inkomsterFör anställning och uppdrag betalas socialavgifter arbetsgivarenav av
uppdragsgivaren, medan den försäkrade själv erlägger avgifter på inkomst av

förvärvsarbete.annat
Arbetsgivaravgifter inte lönerläggs eller ersättning till ochannan en samma

arbetstagare den under året inte uppgått till minst 000l kr. På motsvarande sättom
betalas inte egenavgifter avgiftsunderlaget understiger 0001 kr år.ettom

Pensionsgrundande för ATP i dagär enbart inkomster anställning och annatav
förvärvsarbete i den mån därav överstiger basbelopp 35 200 årkrettsumman
1994. Inkomster 7,5 basbeloppöver 264 000 1994kr är inte pensionsgrundan-år
de för ATP.

Vi föreslår det i det reformerade liksom i dag skall finnaspensionssystemetatt en
nedre åldersgräns vid 16 år. Före denna ålder skall alltså inte kunna intjänas
pensionsrätt.

En grundtanke bakom våra överväganden utvecklat i avsnittär, 7.8, attsom
pensionssystemet skall präglas mätt flexibilitet såvitt gäller tidpunk-ett stonav av

för ålderspensionering. En väsentlig beståndsdel för åstadkomma dettaten äratt att
det skall finnasinte någon åldersgräns för intjänande pensionsrätt i detövre av
reformerade pensionssystemet, för sig fördelnings- eller premiereservdelen.vare
Detta skall gälla inte bara på förmånssidan också med avseende påutan uttaget av
avgifter till âlderspensioneringen. Pensionsrätt skall alltså också efter fyllda 65 år
kunna förvärvas vid fortsatt förvärvsarbete, och avgifter betalas härför. Detta gäller
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nuvarande regelmotsvarighet tillNågongammal är. atthuroavsett personen
ålderspension äråret fått helintjänas för år då någon helainte kanpensionsrätt

regelsystemet. Hurför det reformeradepåkallad inomvår mening inteenligt ramen
sigmanifesteraskalltillkommande pensionsrättpensioneringen intjänadeftersådan

avsnitt 10.3.ifråga vi behandlarutbetald pensioni är en som
förpensionsrättintjänaför förtidspensionärermöjligheternadet gällerNär att

delvisföreslår vi reglerreformerade pensionssystemetålderspension i det som
Vihänseende.ibestämmelser dettabär dagensfrån de principeravviker som upp

i avsnitt 12.7.våra förslag häromredovisar
skallintepensionsgrundande inkomstberäkningNuvarande bestämmelse att av

naturligtvisoförändrad. äravlidit bör kvarstå Denår då någonför detgöras av
skäl talaradministrativaefterlevandepension, ochberäkningenförbetydelse bara av

bibehållande den.för ett av
förliksompensionssystemet,reformeradePensionsgrundande inkomster böri det

anställ-uppdragsersättningochinkomster i form lönnärvarande, utgöras avav
inkomstnäringsverksamhetaktivinkomsterningsinkomster samt avm.m.av

Även bostadsförmån,förmåner fri kost,skattepliktigaförvärvsarbete.annat som
sättpåavgiftsskyldighetpensionsrätt ochbör grundabilförmån, sammam.m. --

i dag.som
fortsättningsvisanställningsinkomster skall ävenAvgifter till pensionssystemet
förvärvsarbeteinkomstuppdragsgivaren ocharbetsgivarenerläggas annatavav

betalasemellertidålderspensionsavgiften skallsjälv. delförsäkrade Enden avav
närmareuppdragsinkomster. Deanställnings- ochegenavgifter också påi form av

kapitel 14.iför avgiftsuttag utvecklarföreslårregler som
nuvarandegällautgångspunktbörpensionssystemeti reformeradeOckså det som

taxering-grundvalinkomst görspensionsgrundandeberäkningenregel att avav
fördelnings-bådeför pensionsrätt inomtill grundstatlig inkomstskatt, dvs.tillen

självdekla-iinkomstuppgifterdeskall läggaspremiereservsystemetoch angessom
skattetaxeringen.slutligt vidde bestämsrationerna sådana

enbartpensionssystemetreformeradeskall också i detPensionsgrundande vara
ikraftträd-vidavsnitt 7.3.3 skall taketföreslagit itill taket. Sominkomster upp

skall fördet7,5 basbelopp,ATP-takdagensbestämmasandet att motsvara menom
löneindexlöneindex. Dettaprisindex medinte medräknasframtiden ettutanupp

denökningenlöneutvecklingen, mättavspegla den allmännaskall genom-avsom
inkomst,pensionsgrundandemedpensionsgrundande inkomstensnittliga personper

treårsperioden.för dengenomsnittrullandegrundvaloch beräknas senasteettav
pensions-princip för reformeradeväsentlig detkapitel 7framhållit i ärSom en

första kronansfrån i princip denintjänaspensionsrätt skall kunnasystemet att
nuvarandemotsvarighet tillnågonskall finnasdet intevarje år ochinkomst att

inkomst. Inkomsterpensionsgrundandeberäkningenvidbasbeloppsavdrag omav
intefolkpensionering,dagensdärunder kompenserasbasbelopp ochett somgenom

admini-reformerade regelsystemet. Avutformning i detnuvarandefinns kvar i
reformeradeockså i detofrånkomligt detemellertid systemetstrativa skäl detär att

grundaskallöverstiga för denmåsteinkomstenviss beloppsgränsfinns attsomen
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pensionsrätt. behövs alltså intjänandeDet nedre för pensiansrätt.gräns aven
beskrivits i det föregående finns i dag inskränkningen enbartSom utöver att-

inkomster överstigande basbelopp pensionsgrundande för den begräns-är ATPett -
ningen inkomster under 000 från arbetsgivare inte1 kr anställ-att en anses som
ningsinkomst och inkomster aktiv näringsverksamhet måste uppgå till minstatt av
det för har sambandbeloppet pensionsgrundande. Detta undantag medatt vara

kontrolluppgift inte fysisk denregeln behöver lämnas ersätt-att av person omen
ning han till för tillfälligt arbete understiger 1 000 kr.utgettsom annan

i reformerat pensionssystem möjliggör pensionsrätt kanEn regel ett attsom
intjänas inkomster under år uppgår till enbart någon eller någraredan ettsom

administrativt. sådan skullekronor torde omöjlig hantera En regelnärmast attvara
till omfattande uppgiftslämnande mycket i frågaleda mycket och krävaett om

och uppbörd avgifter, eftersom rimligen bör föreligga parallellitettaxering detav
inkomster pensionsgrundande inkomster avgiftsgrundan-mellan är och ärsom som

de. därför vår uppfattning rimligt det införs nedre förDet är enligt gränsatt en
i fallberäkning pensionsgrundande och avgiftsgrundande inkomst vartav som

till skyldigheten kontrolluppgift. går,anknyter lämna Denna gräns nämntsatt som
i vid 000 såvitt gäller ersättningar utgivna fysisk underdag l krovan, av en person

100år. övriga fall går vid kr under år. ha olika förI gränsen Att gränserettett
pensionsrätt beroende den ersättningen fysisk eller juridiskärutgettom som

inte lämpligt.är dockperson
i reformerade pensionssystemet bör finnasVår slutsats därför det detär att en

nuvarande regel pensionsgrundande och avgiftsgrundandemotsvarighet till äratt
arbetsgivare eller uppdragsgivare enbart underinkomster från och sammaen

förutsättning året uppgått till totalt minst 000 parallellitetde för hela 1 kr. Iatt
inkomster egenföretagare uppgår till minsthärmed bör också krävas haratt som

skall grunda pensionsrätt avgiftsskyldighet.l 000 kr under året för de och Dessaatt
degälla bara för förvärvsinkomster. För socialförsäkringsersättningarregler bör

avsnitt 9.3 skall pensionsrätt inte finnasenligt vårt förslag i grunda börm.m. som
avgiftssidan.några motsvarande begränsningar förmåns- eller

långt ifrånsålunda föreslagna blir emellertid allaMed den vid l 000 krgränsen
överensstämmelseadministrativa problem lösta. åstadkommer därmed ärVad man

sidan skyldigheten kontrolluppgift och betala pensionsav-mellan å lämna attattena
integifter å sidan intjänande får däremotoch andra pensionsrätt. Man auto-av

kontrolluppgiften avgiften tillnågot administrativt ochmatiskt hänförsystem som
inkomsten beräk-viss har pensionsgrundandeDetta göra med denatt atten person.

med utgångspunkt frångrundval den försäkrades alltsåtaxerade inkomst,avnas
självdeklaration föreligger förstdennes självdeklaration. Och skyldighet att omavge

fysiskaden försäkrade haft väsentligt inkomster 000 kr. Förhögre än l personer
fr.o.m. lämnas bruttoinkomst-gäller inkomståret 1994 självdeklaration skall näratt

till sammanlagt minsttjänst ocheller aktiv näringsverksamhet uppgåtterna av
inte25 % för inom pensionssystemetbasbeloppet 8 800 kr år 1994. detOmav

deklarationsskyldigheteninförs inkomstgräns, skulle krävasmotsvarande atten
grundvalsärskilt taxeringsförfarande för påutvidgas eller det inrättas attettatt av
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kontrolluppgifter kunna fastställa pensionsgrundande inkomst såvitt sådanagäller
begränsade inkomster. Detta skulle medföra tekniska svårigheter krävaochstora
betydande administrativa insatser.

detNär gäller pensionsrätt i reformeradedet pensionssystemet finns således enligt
vår vidmening vägande administrativa skäl för ha inkom-nedre gränstungt att en

25 %motsvarande basbeloppet, alltså sammanfaller med skyldighetenster av som
självdeklaration, och pensionsrätt därmed kan tillgodoräknas förstatt attavge om

den sammanlagda årsinkomsten överstiger det beloppet.
Vi medvetnaär denna lösning innebär visst från principenatt ett avstegom om

samband mellan förmåner och avgifter, eftersom medförden pensionsrätt inteatt
intjänas på årsinkomster %understigande 25 basbeloppet, pensionsav-trots attav
gifter vad den del betalas arbetsgivaren kommer erläggasattavser som av- -
inkomsten i den mån den överstiger l 000 kr. Vi har därför övervägt möjligheterna

införa motsvarande beloppsgräns också för sådana pensionsavgifteratt uttagen av
för få till stånd fortsatt överensstämmelse. En sådan lösning emellertidskulleatt

svår genomföra administrativt med hänsyn till arbetsgivaravgiftemaatt attvara
beräknas inte individuellt kollektivt på hela lönesumman hos arbetsgivaren. Viutan
har därför avstått från förslag med denna inriktning. Några egenavgifter bör inte tas

på inkomster understigande grundavdragets nivå 8 800 kr år 1994.ut
Vårt förslag betyder emellertid inte inkomster %understigande 25 basbe-att av

loppet aldrig kan bli pensionsgrundande. Vad det innebär måsteär tröskelen som
och detta väl sker tillgodoräknasnär pensionsrätt för hela in-passeras, men om

komsten från första kronan. Begränsningen kommer därför få praktisk verkanatt
i enbart begränsad omfattning och den kommer inte alls beröra flertaletdetatt stora
försäkrade.

Sammanfattningsvis föreslår alltså följande. Pensionsrätt intjänas på alla pen-
sionsgrundande inkomster under år från i princip första kronan. Förett att pen-
sionsrätt skall tillgodoräknas krävs dock de sammanlagda pensionsgrundandeatt
inkomsterna under året uppgått till %minst 25 prisbasbeloppet. dettaOm ärav
fallet är hela inkomsten från botten pensionsgrundande. Uppgår däremot inkomster-

inte till det nämnda beloppet, tillgodoräknas inte någon pensionsrätt för året.detna
Arbetsgivarvgifter däremot med den föreslagna l 000-kronorsgränsentas ut, ovan

enda inskränkning, alla inkomster.som
Om gränsen för deklarationsskyldighet framgent kommer sänkas eller höjas,att

bör motsvarande justering beträffandegöras det här föreslagna igränsbeloppet
pensionssystemet.

Med detta vårt förslag blir konsekvens det kommer i viss mindreatt att ut-en --
sträckning inbetalas avgifter till ålderspensioneringen inte kommer att mot-som

någon registrerad pensionsrätt för individ. tillkommandeDessa medelsvaras av en
bör i sin helhet tillföras fördelningssystemet och där utnyttjas tillskott tillettsom
buffertfonderingen. Detta bör alltså göras beträffandeäven den andel dessaav
medel eljest skulle ha tillförts premiereservsystemet.som

föreslagnaDet %gränsbeloppet 25 basbeloppet börom av avse summan av pen-
sionsgrundande förvärvsinkomster och sådana skattepliktiga socialförsäkringser-
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sättningar enligt vårt förslag i avsnitt 9.3 och 9.4 skall grunda pensions-m.m. som
rätt. Det är alltså totalbeloppet för inkomster förvärvsarbete och pensionsgrun-av
dande socialförsäkringsförmåner i form sjukpenning, arbetslöshetsstödav m.m.

måste överstiga 25 % basbeloppet för pensionsrätt skall tillgodoräknasattsom av
för âret. Däremot vid bestämmandet på förvärvsinkomsterkravet ochtas av om
socialförsäkringsförmåner till minst nämnda belopp under år uppfylltärettm.m.
inte tillhänsyn pensionsrätt tillgodoräknas för bamår, vämpliktstjänstgöringsom

Åeller förtidspensionärers antagandeinkomster. andra sidan gottskrivs alltid pen-
sionsrätt för verksamheter detta slag oberoende det värde den pensions-av av som

dvs.rätten någon nedre beloppsgräns.representerar, utan
fördelEn med den föreslagna lösningen nedre för pensionsrätt pågränsom en

skattepliktiga inkomster socialförsäkringsersättningaroch den inteutöver attm.m. ,
kräver omfattande omläggning deklarations- eller taxeringsförfarandet, är atten av
pensionsrätt inte behöver registreras och pension utbetalas till haftpersoner som
bara mycket små inkomster i Sverige och kanske vistats här bara högst tillfäl-som
ligt.

Några ytterligare regler för begränsa utbetalningen små pensionsbeloppatt av
föreslår vi i princip inte. pensionsrättFör intjänats förvärvsinkomsterpåatt som
skall resultera i ålderspension skall alltsådet tillräckligt pensionsrättatten vara
tillgodoräknats under enda år.ett .

föreslås fördelnings-Detta gälla för både och premiereservsystemet.
emellertid behållningenOm den sammanlagda respektive fördelnings- och

premiereservkontot pensioneringenvid understiger fastställtvisst belopp ochett
därför skulle tillupphov bara mycket liten månatlig pension, bör finnasge en
möjlighet betala hela pensionsbeloppet respektive konto vid endaatt ut ett
tillfälle i form engángsbelopp. prövningDenna bör ske vid årsexempelvis 61ettav
ålder eller den försäkrade fyller 65när eller 70 år, dessförin-hansenast t.ex. om

inte ansökt pension. Några förslagnärmare i detta hänseende ellernan om om
vilken beloppsgräns gälla inom fördelnings-bör eller premiereservsystemetsom
redovisar inte.

För sådan pensionsrätt tillgodoräknas finansiering statliga formed medelsom av
barnår och vid värnpliktstjänstgöring bör särskilda villkor föruppställas denatt
skall kunna realiseras i faktisk pensionsutbetalning. detta avseende föreslåslen

pensionsrättgälla aktuellt slag skall kunna upphov till ålderspensionatt av nu ge en
från fördelningssystemet först och enbart på intjänad pensionsrättvissa krav påom

förvärvsinkomstergrundval har uppfyllts. vår mening framstår detEnligt näm-av
ligen inte rimligt bor i Sverige och här vård barnatt tarsom en person som om
skall kunna få och dra pensionsrätt betalas för kanske täm-nytta statenav som av
ligen år,många dennaäven aldrig eller i bara mycket liten omfattningom person
förvärvsarbetar här i landet.

de behandladel hänseendena talar våralltså enligt bedömning goda skäl förnu
regler begränsar möjligheterna till utbetalning pension. Vi föreslår detattsom av
skall införas sådana regler och dessa följande.utformas enligt För bamårsrättatt att
och pensionsrätt för värnpliktstjänstgöring factode skall upphov till utbetalningge
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avgifter för förvärvsinkomster motsvarande lägstålderspension skall krävas attav
år under åtminstone år. måste delönebasbelopp varje har erlagts Dessutomtreett

minstavgifter betalats sammanlagt uppgå till värde ettmotsvararett somsom
uppfyllande villkor i beaktande avgifterlönebasbelopp. För detta baratasav

förtidspensionä-törvärvsinkomster, socialförsäkringsersättningar och påm.m.
pensions-avsnitt 12.7 inte sådanantagandeinkomster däremotse t.ex.rers men

förvärvats delning mellan makar. Pensionsrätt tillgodoräknasrätt genom somsom
värnpliktstjänstgöringfinansieras statliga medel för vård barn och föroch med av

förutsättning i frågautbyte i pensionshänseende bara under att personen upp-ger
villkoret törvärvsinkomster avgiftsbetalning under vissfyller det angivna ochom

minsta tid omfattning före eller efter den tid för vilken den betaldaoch statenav
pensionsrätten har tillgodoräknats.

förslag villkor för finansierad pensionsrättDet lämnat att statensom nu om av
sikteför bamår skall resultera i utbetalning inkomstrelaterad pension taravm.m.

någraenbart på fördelningssystemet. premiereservsystemet bör inte gällaInom
Även välmotsvarande regler. sådana regler skäl framstår somom av samma

påkallade vår mindre lämpligt bestämmelseräven där, är det enligt mening haatt
den karaktären i premiereservsystem förvaltas i privat regi ochkanett somav som

i princip försäkringsavtal. Några kravuppbyggt civilrättsligt bindandeär ettsom
förvärvsinkomster intjänats minst viss tid ochpensionsrätt måste ha underatt

viss minsta tillgodoräknad bamårsrätt skall resultera istorlek för attav enm.m.
ålderspension föreslår således inte skall finnas i premiereservsystemet.

bör pension först under förutsättning de till premiereservsyste-Däremot utges att
avgifterna översti administrationskostnadema, och det bör dessutommet avsatta ger ,

tidigare föreslagits, finnas möjligheter under vissa villkor utbetala mycketattsom
små belopp perio-i premiereserverna i form engångsbelopp i stället förav som en
diskt utgående förmån.

regler intjänande pensionsrätt föreslår börjaDe här kommer attnya om av som
tillämpas vid ikraftträdandet reformerade âlderspensionssystemet. gällerdet Deav
för beräkning pensionsrätt i det reformerade för tiden därefter. Med desystemetav
övergångslösningar vi, enligt vad utvecklat i kapitel föreslår måste docksom
beträffande inkomster efter ikraftträdandet samtidigt förtillämpas nuvarande regler
ATP, såvitt gäller beräkning pensionsgrundande inkomst pensionspoäng förochav

helt till viss 20-del fortsättningsvis få sineller också kommer attpersoner som
pension beräknad hittillsvarandeenligt regelsystem.

Vid den parallella beräkning pensionsrättigheter i respektive systemav som
sålunda skall skulle särskilda åtgärdergöras inte vidtas uppkomma vissaom- -
olikheter bl.a. såvitt gäller inkomstden pensionsgrundande för enligtär ATPsom
äldre regler och den pensionsrätt förgrundar reformerad allmän pension. Medsom
hänsyn härtill 15.9lägger avsnitt fram förslag till vissa ändringar inom ramen
för nuvarande ATP-system. Ett sådant förslag är ATP-taket skall realindexeras,att

from. år 1996dvs. räknas förmed löneindex, det undvikasättetatt attupp
taket för pensionsintjänande kommer skilja inom tvåsig deatt systemen.

Vissa skillnader kommer dock kvarstå. T.ex. kommer pensionsrätt kunnaatt att



Intjänande pensionsrätt 263av m.m.

intjänas avgifteroch efter 64 års ålder i det reformeradeutatt tas systemet men
inte enligt hittillsvarande ATP-system. intjänasI detta nuvarande inte hellersystem
pensionsrätt för bamår annat än enligt den nuvarande regeln vârdâr i 11 kap.om

Även6 AFL eller vid värnpliktstjänstgöring.§ förtidspensionärers intjänandea av
âlderspensionsrätt kommer enligtske skilda regelsystem.att

fråga inkomster föreI ikraftträdandet det reformerade pensionssystemetom av
kvarstår den pensionsrätt intjänats enligt ATP-systemets hittillsvarande reglersom
naturligtvis oförändrad också framöver detnär gäller beräkning ATP-pensionav

skall helt eller vissmed 20-del enligt hittillsvarande regler.utgessom
förordadeDen övergångslösningen, med ZO-delsberäkning, förutsätter dock att

pensionsrätt tillgodoräknas också inom för det reformerade fördel-systemetsramen
ningsdel inte premiereservdel på grundval inkomster före ikraftträdan-men av- -
det. Tekniskt enligtbör detta vår mening ske det sättet den pensionspoängatt

registrerats för med tilläggATP för folkpensions-poäng, att motsvarasom av en
avdraget, till pensionsrättomvandlas i det reformerade fördelningsdelsystemets

hjälpmed de bestämda för avgiftsuttag till fördel-procentsatsernaav avsumman
nings- och premiereservsystemen 18,5 % och det värde uppkommer föratt som
olika år i förfluten tid uppräknas med löneindex från året för ATP-poängens intjä-
nande. Några retroaktiva justeringar såvitt gäller vilka inkomster och ersättningar

skall pensionsgrundande kan därvid inte komma i fråga. Däremot skallsom vara
pensionsrätt för förflutenbamâr gottskrivas för tid.

konsekvens lösningenEn den valda förvärvsin-är år haftatt ettav personer som
komster inte uppgått till basbelopp inte tillgodoräknas pensionsrätt i detettsom
reformerade för inkomster.dessa För detta skulle ha kunnat ske, skullesystemet att
ha krävts genomgång gammalt taxeringsmaterial eller där denett systemen av
enskilde själv fick styrka sådana inkomster.anmäla och Ytterligare blir resultatet

inkomster 7,5 prisbasbeloppenbart till är pensionsgrundande såvitt gälleratt upp
år före ikraftträdandet det därmed,och utvecklar i avsnitt 9.7,att som upp-
kommer vissa inkomster föreskillnader mellan ikraftträdandet och inkomster
därefter. En följd inkomster iär 1950-talet inte kan beaktande. Denatt tasannan

innebörden våranärmare förslag hänseenden och motiven för demi dessaav
redovisar i kapitel 15.
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9.3 Pensions grundande
socialförsäkringsersättningar m.m.

föreslår: i pensions-Vi socialförsäkringsersättningar dag ärDe m.m. som
reformerade inomockså i detpensionsgrundandegrundande är systemet,

förmånerAvgifter på dessafördelnings-och premiereservsystemen.både
enskilde i formikraftträdandet dels denbetalas fr.o.m. av egenav-av--

för-socialförsäkringssystemet eller Förgifter, det andradels staten.avav
och barapensionsrätt enbart i fördelningssystemetfluten tid tillgodoräknas

funnits och och den ärrespektive förmån faktiskt harför tid då utgetts,
Även förmåner-för framtidentill sitt faktiska belopp. ärpensionsgrundande

dagpenning frånfaktiska belopp. Såvitt gällerpensionsgrundande till sinana
efter två veckorrehabiliteringspenningarbetslöshetskassa, sjukpenning och

påintjänas inte för ersättningsbeloppetemellertid pensionsrättskall utan
inkomsten. Sådant tillgodoräknandebakomliggandegrundval den avav

kan under högsttill den bakomliggande inkomsten görastilläggsbelopp upp
två år under femårsperiod.en

anställningbehandlas inkomstnuvarande regler i ll kap. 2 § AFLEnligt avsom
i stället förträderolika socialförsäkringsersättningarför mängdATP m.m. somen

gjorts pensionsgrundande. Dessa ersätt-eller skälförvärvsinkomster annatsom av
denstorleksmässigtmed beloppningar upphov till pensionsrätt motsvararsomger

påavgifter betalaspensionsrätten svarandeutbetalas. Någraersättning motsom -
berättigade socialför-det berördainte sig den ellernågot undantag när avav vare-

pensionsintjänande särskiltfinansieras dettasäkringssystemet eller hellerIntestaten.
form.i någon annan

sjukpenning,bl.a.pensionsrätt i dag ärersättningar på detta sätt grundarDe som
nedan.studieersättningarutbildningsbidrag och vissa andra searbetslöshetsstöd,

naturligtvis måste finnas7.4 uppfattningen detutvecklat i avsnitt harSom att
också i det reformerade pensions-beskrivna reglernamotsvarighet till de nuen

för förvärvs-socialförsäkringsförmâner ersättningSådana utgessystemet. somsom
pensionsgrundandeskall alltsåvid sjukdom, arbetslöshet,inkomster m.m. vara

deni lliksom de det dagens ATP-system.enligt det regelsystemet, äräven nya
i såväl fördelnings-pensioneringen de grunda pensionsrättreformerade bör som

premiereservsystemet.
socialförsäkringsförmånerolikaoch prövning deVi har gjort genomgång aven

och 3 AFL ochför enligt ll kap. 2 §§i dag grundar pensionsrätt ATPm.m. som
inskränkningarmotiverat medi vad män det skulle kunnahar därvid övervägt vara

reformeradeför förmåner i detbeträffande pensionsrätt dessaeller utvidgningar
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pensionssystemet. Vår slutsats någotdenna genomgång är undantag när,att-av
nedan några sådana förändringar för närvarande inte framstår påkallade.se some

reformeradeI det pensionssystemet bör alltså i fall tills vidare pensionsgrund-vart
ande socialförsäkringsersättningar enligt dagens ATP-sys-vara samma m.m. som

Några begränsningar i förhållande till vad gäller föreslår därförtem. som nu
inte. hellerInte lägger med det fram förslag någranämnda undantaget om- -
utvidgningar. T.ex. kan enligt vår mening inte komma i fråga grunda pensions-att
rätt och kräva avgiftsbetalning utgivna socialbidrag, bl.a. eftersom sådana- -
bidrag inte utgör direkt ersättning för förlorad förvärvsinkomst. Bidragen inteären
heller skattepliktiga, vilket bör förutsättning för frågangenerell attvara en om
pensionsrätt skall aktualiseraskunna beträffande viss social förmån.en

Till skillnad från vad fallet i skall enligt föreslår avgifterär dag vadsom er-
läggas till ålderspensioneringen för den pensionsrätt de pensionsgrundandesom
socialförsäkringsersättningarna till.upphov Avgifter skall enligt vårtm.m. ger
förslag erläggas det berörda socialförsäkringssystemet eller när det gällerav pen-
sionsgrundande förmåner sidan socialförsäkringenvid respektiveöverstatenav
departements anslag. Pensionsavgifterna skall betalas i anslutning till pensions-att

på socialförsäkringsförmånenrätt grundval den tillgodoräknas, vide.d. dvs.av
fastställandet den pensionsgrundande inkomsten i samband med taxeringen tillav
inkomstskatt året efter det då ersättningen uppburits.

i vilket föreslår utvidgningDet hänseende i förhållande till nuläget när deten
förmånergäller skall pensions- och avgiftsgrundande är studiebidrag inomsom vara

studiemedelssystemet. kommer utveckla iSom avsnitt 9.4 föreslår vi dessaatt att
skattepliktiga följd höjas,skall göras och till därav samtidigt pensions-de görssom

och avgiftsgrundande i det reformerade ålderspensionssystemet.
detta sammanhang vill också beröra denI enligt lönega-ersättning utgessom

rantilagen 1992:497. arbetsgivare försatts iOm konkurs, kan betalning enligten
fordranden statliga lönegarantin lämnas för arbetstagares på lön och ersätt-annan

ning. Garantibeloppet länsstyrelsen.utbetalas skattepliktigt,Det är och detav
grundar pensionsrätt för ATP såsom anställningsinkomst. Däremot torde enligt
uppgift i praktiken för närvarande inte socialavgifter på garantibelop-alltid erläggas
pet.

Även i det reformerade pensionssystemet lönegarantibelopp grundakommer att
pensionsrätt, enlighet härmed skallsätt andra förvärvsinkomster. Isamma som
avgifter i form egenavgifter arbetsgivaravgifteroch betalas på beloppav som- -

Vi redovisar inte några förslag till lagstiftning förutsätter detändradutges. utan att
under den vidare beredningen detta betänkande vidtas åtgärder för få tillattav
stånd ordning medger avgifter faktiskt kommer erläggas på lönega-att atten som
rantibeloppen.

Med de övergångslösningar förföreslår skall gälla reformeringensom av pen-
sionssystemet kommer också inkomster intjänats före ikraftträdandet desom av nya
reglerna beroende på födelseår mindrei eller utsträckning blistörreatt ave -
betydelse för beräkningen pensioner enligt det reformerade pensionssystemet.av

därförDet är vikt också .vocialförsäkringsersättningar uppburitsattav m. m. som
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föreslårVipensionsrätt i det reformeradeunder förfluten tid grundar systemet.
tillgodoräknas inte baraolika sådana ersättningar skallsåledes pensionsrätt påatt

regelsystemet.för tiden före ikraftträdandet detför framtiden ocksåutan av nya
defråga, eftersomför övrigt inte komma iNågon lösning torde kunnaannan

delskattepliktiga och utgördet här gäller ärsocialförsäkringsförmåner m.m. som
iårinkomst för olikapensionsgrundandeden skattepliktiga och därmed somav

medförsäkrade. Endasttid manifesterat sig i för deförfluten ATP-poäng stora
densärskilja vissa delarmöjligt i efterhandsvårigheter skulle det att avnuvara

tillgodoräknandetför begränsapensionsgrundande inkomsten från andra att av
förfluten tid.pensionsrätt för

ihär inte kommaadministrativa skäl kani huvudsak liknande tekniska ochAv
förfluten tidpensionssystemet förpensionsrätt i reformeradefråga detänannat att

dåfr.o.m. den tidpunktförmånema för tidför de olika enbarttillgodoräknas
förpensionsgrundande ATP.socialförsäkringsersättning gjordesrespektive m.m.

tillskapadesdå förmånenden tidpunkttidpunkt i huvudsak densammaärDenna som
skatteplik-utformning och gjordesförmån fickdå tidigare obeskattadeller annanen

tig.
pensionsrätt börgrundarsocialförsäkringsersättningarAvgifter på de m.m. som

alltså inte dessutomikraftträdandet ochför tid fr.o.m.emellertid betalas bara
retroaktivt.

socialförsäkringsförmånerför de olikapensionsrätt tillgodoräknasDen m.m.som
skallpensionssystemeti reformeradepensionsgrundande detskall somvarasom

pensionsgrundandefaktiska nivån denberäknas grundval denhuvudregel av
pensionsrättgrundarsocialförsäkringsersättningarförmånen. innebärDetta att m m..

administrativa be-särskildaförvärvsinkomster och någrapå sätt attsamma som
skattepliktiga ochförmånerna i regelinte eftersom ärstämmelser behövs, tas upp

intjänandesidanpågenerellt behovinkomst i deklarationema. Något attavsom
från förvärvs-grundar pensionsrättsocialförsäkringsförmåner o.d.särskilja de som

finns alltså inte.inkomster
pensionsavgifter. kommerför debiteringen Somkrävs dockDetta att ut-av

socialförsäkringsersättningar erläggas delsveckla i kapitel 14 skall på egenav-m.m.
socialförsäk-arbetsgivaravgifter det andrasjälv, delsgifter den försäkrade avav

taxeringen tillindividuellt vidEgenavgifterna beräknasringssystemet eller staten.
i vissefterarbetsgivaravgifter kanberäkningen görasinkomstskatt, medan av

bokföring-det gällerförsvarbara närschablonmässiga metoder än ärmån sommer
pensionsrätt.intjänaden av

för tillgodo-mån ordningföreslår i vissi avsnitt 7.4Som angett annanen
rehabili-sjukpenning ochavgiftsuttag beträffandepensionsrätt ochräknande av --

från arbets-dagpenningtvå sjukdom,teringspenning, för tiden efter veckors samt
beräk-förslag det vidförmåner innebär vårtBeträffande dessalöshetskassa. att

förmånsbeloppetavgiftsbetalning inte skallningen pensionsrätt och somvaraav
grund.till Detbakomliggande inkomsten läggsdensådant ersättningenutan som

tillgodoräk-ersättningar alltidför med dessaalltså pensionsrättbetyder att personer
beräkningen sjukpen-grund för% inkomst ligger tillför 100 den avsomnas av
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ning, rehabiliteringspenning eller arbetslöshetsersättning, kompensations-trots att
gradema för ersättningardessa lägre variera tiden.är och kan över konsekvensEn

vårt förslag är arbetslösa kommer tillgodoräknas pensionsrätt enbartatt attav upp
till arbetslöshetsförsäkringens tak och bakomliggande inkomst för medatt personer
sjuk- och rehabiliteringspenning beräknas till sjukförsäkringens förmånstak.upp

Pensionsrätt till den bakomliggande inkomsten bör enligt vår mening inteupp
kunna tillgodoräknas under längre tid i följd begränsningar. Vi föreslårutanen en
därför sådan pensionsrätt skall under tidlängst två år inom fem-att ges en av en
årsperiod. Denna femårsperiod bör räknas löpande fem år tillbaka i tiden från den
dag då fråga uppkommer tillgodoräknande pensionsrätt till den bak-om av upp
omliggande inkomsten.

Administrativt krävs särregler för fall dådessa det är den bakomliggande inkoms-
skall grunda pensionsrätt. fallFör detta slag får införas ordningten som av en som

innebär det från ADB-registret för sjukförsäkringen, dvs. från den försäkrings-att
kassa betalar sjuk- eller rehabiliteringspenningen, respektive från denutsom
berörda arbetslöshetskassan får lämnas särskild uppgift till pensionsregistret hosen
Riksförsäkringsverket för registrering på vederbörande försäkrads pensionskon--

inom fördelnings- premiereservsystemenoch tillkommandeden pensions-ton om-
skall tillgodoräknas förrätt mellanskillnaden mellan bakomliggandedensom

inkomsten och den faktiska nivån för sjukpenningen respektive arbetslöshetsersätt-
ningen. För själva sjukpenningen eller arbets]öshetsersättningen kommer pensions-

tillgodoräknas därigenomrätt redan den del den skattepliktigautgöratt att en av
och pensionsgrundande inkomsten och sålunda registreras i med taxering-samband

till inkomstskatt.en
Dock bör hela mellanskillnaden mellan bakomliggandeden inkomsten och sjuk-

penningen respektive arbetslöshetsersättningen inte i alla fall grunda pensionsrätt.
pensionsgrundande kompletterande utfyllnadOm lämnats arbetsgivaren ellerav en

avtalsförsäkring, medbör avdrag göras det beloppet.
På den pensionsrätten utöver den för sjukpenningen ellerextra som ges m.m.-

arbetslöshetsersättningen sådan egenavgifter, eftersombör inte uttassom pen--
sionsrätten här inte någon faktisk kontantersättning. På dettautbetaldmotsvaras av
tilläggsbelopp för pensionsrätt sjukförsäkringen respektiveskall i stället arbetslös-
hetsförsäkringen betala hela ålderspensionsavgiften 18,5 %.den ograverade om

Vad föreslagit beräkning pensionsrätt vid sjukdom och arbetslöshetnu om av
på grundval den bakomliggande inkomsten gälla enbart fr.o.m. det refonne-börav
rade pensionssystemets ikraftträdande. tiden före ikraftträdandet börSåvitt gäller
också för sjukpenning och dagpenning från arbetslöshetskassa pensionsrätt tillgodo-
räknas på grundval den faktiska införa reglerersättning Attutgetts.av som som
skulle kräva det gjordes påansträngningar och lades ned mycket arbeteatt stora att
för många år långt tillbaka i tiden försöka finna vilka uppburit dessapersoner som
ersättningar och under vilken tidsperiod sedan försökaersättningen utgetts samt att
beräkna den bakomliggande inkomsten, framstårlängre än vadär att som som
administrativt rimligt eller motiverat med hänsyn till vad skulle uppnås där-som
med.
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arbetslöshetsersättning ytterligare bemärkaBeträffande sjukpenning och är attatt
1974.för först fr.o.m. år Dess-ersättningar blev pensionsgrundande ATPdessa

alltjämt gällande särreglerÖvergångsbestämmelserförinnan fanns vissa enligt --
i fall dåberäkningen ATP-pensionår 1927 eller tidigareför födda om avpersoner

ersättning,år erhållit sådanunder minst 90 respektive 60 dagarförsäkrad ettaven
taxeringsuppgifterfinns någrabeskattad. innebär det intedå inte Detta attsom var
1974. Med hänsynarbetslöshetsersättning före årsjukpenning och utgettssomom

administ-låter sig hanterasdå någon godtagbar lösningbl.a. härtill och somannan
ocksåfunnitsvår konstruera, harrativt med rimliga personalinsatser är attatt

allmännafölja den förordadesjukpenning och arbetslöshetsersättning bör av oss
socialförsäkringsersättningarpensionsrätt för förfluten tidprincipen att m.m.

pensionsgrundandetid då respektive förmån varittillgodoräknas endast under den
1974fr.o.m. år ocharbetslöshetsersättningför dvs. för sjukpenning ochATP,

framöver.
övergår vi tillöverväganden och förslagdessa allmännabakgrundMot nuav mer

socialförsäkringsersättningar kommerredovisa denärmare attatt varam.m. som
vårapensionssystemet och konsekvensernapensionsgrundande i det reformerade av

förmånerna.förslag beträffande de olika
förslagföljande innebär vårasamtliga förmåner i detBeträffande de som anges

till ålderspensionssystemetegenavgiftdet på förmånerna skall betalasatt omen -
uttryckligt%. beskrivningen nedan inteefter övergångstid 9,25 1viss attanges-

arbetsgivarav-denersättningen behandlar enbartskall för därdenna utanutges
socialförsäkringsgrenarolikagift skall betalas m.m.avsom

reformerade pensionssystemet är:pensionsrätt i detförmåner grundarDe som
ellerarbetsskadeförsäkring1976:380Sjukpenning enligt AFL eller lagen om

på grundenligt författning ellermotsvarande ersättning utgår av rege-annansom
försäkradsi stället föri mån ersättningen träderringens förordnande, den en

smittbärarpenning. Föreller egenföretagare,inkomster såsom arbetstagare t.ex.
pensionsrätttillgodoräknassjukdomsfallet inträffadeefter 14 dagar från dettiden

inkomsten.ersättningen bakomliggande Av-tillägg till dendessutom med ett upp
sjukförsäkringeni huvudsakutbetalar ersättningen, dvs.gifter erläggs denav som

till sina faktiska belopparbetsskadeförsäkringen. ersättningar äroch Dessa pen---
då blevfr.o.m. år 1974, deföre ikraftträdandet,sionsgrundande också för tid

regler.enligt hittillsvarandepensionsgrundande för ATP
från sjukdoms-efter 14 dagar detRehabiliteringspenning enligt tiden2. AFL. För

bakomliggan-tillägg till denpensionsrätt medfallet inträffade dessutom ett uppges
arbetslivsinriktadvidpå denna förmån,inkomsten. pensionsrättde För utgessom

sjukförsäk-betalas avgifteregenföretagare,rehabilitering till arbetstagare och av
reformerad allmänpensionsgrundande förRehabiliteringspenningenringen. är

år 1992, då den tillkom.pension fr.o.m.
anledning barnsföräldrapenning medFöräldrapenningförmåner. Både3. av

reformeradepensionsrätt i detföräldrapenning grundarfödelse och tillfällig pen-
pensions-Föräldrapenning ärsjukförsäkringen.Avgifter erläggssionssystemet. av

också inompensionsrättvarför den grundarfr.o.m. år 1974,grundande inom ATP
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det reformerade pensionssystemet först fr.o.m. Pensionsrätt fördet året. vård av
barn tillgodoräknas dock denna 9.5.begränsning avsnittseutan

Vårdbidrag enligt4. AFL. För pensionsrätt i det reformerade pensionssystemet
på detta bidrag betalas avgifter med skattemedel. Vårdbidraget pensionsgrundan-är
de för fr.o.m.ATP år 1974, dock i skattefridet uppdelades del medatt senare en
ersättning för merkostnader och skattepliktig tillsynsdel. Vårdbidrag grundaren
pensionsrätt också i det reformerade fr.o.m. 1974.regelsystemet år Enbart den del

bidraget tagits till beskattning upphov till pensionsrätt, för framti-av som upp ger
den och för förfluten tid.

Dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. den femtonde efterFr.o.m. dagen
arbetslöshetens inträde tillgodoräknas dessutom pensionsrätt för tilläggett motsvar-
ande skillnaden mellan den bakomliggande inkomsten dagpenningen. Avgifteroch
till pensionssystemet betalas från arbetslöshetsförsäkringen. Arbetslöshetsersättning

pensionsgrundande förär ATP fr.o.m. år 1974, varför pensionsrätt för denna
ersättning iockså det reformerade pensionssystemet tillgodoräknas först från denna
tidpunkt. förflutenFör tillgodoräknas pensionsrätt dock enbart på grundval denav
faktiskt utbetalda ersättningen.

arbetsmarknadstödKontant KAS. För pensionsrätt i det reformerade pen-
sionssystemet betalas avgifter grundar pensionsrättKAS för ATP fr.o.m.staten.av

somår 1974, då det infördes skattepliktig förmån, och detsamma kommer atten
inom pensionssystemet.gälla det reformerade

7. Utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilite-
ring i form dagpenning. Pensionsgrundande bidragsdelenär enbart inteav men
lånedelen. Avgifter Utbildningsbidragenbetalas grundar pensionsrättstaten.av
fr.o.m. år 1974, då pensionsgrundande förde blev ATP.

8. Korttidsstudiestöd, Vuxenstudiebidrag och utbildningsarvode enligt studiestöds-
Korttidsstudiestödlagen 1973:349. kan beviljas med kort tidigare utbild-personer

följd ining förlorar inkomst till studier viss studiecirkel eller inom kortavsom en
kurs vid folkhögskola. Ersättning med visst fast belopp timme underutgesen per

längst 240 timmar år. beviljasVuxenstudiebidrag i huvudsak medettsom personer
kort tidigare utbildning för gymnasieskolenivå.studier ochpå grundskole- Det är
storleksmässigt relaterat till tidigare Utbildningsarvode vid vidare-inkomster. utges
utbildning till lärare inom yrkesundervisningsomrâdet medDet utges ettm.m.
enhetligt belopp oberoende tidigare Avgifter till pensionssystemetinkomster.av -
för pensionsrättden grundas på erläggsdessa ersättningar Kort-staten.som av -
tidsstudiestöd, Vuxenstudiebidrag tillkommit vid skildaoch utbildningsarvode har
tidpunkter år 1975 och och då gjorts pensionsgrundande för DeATP.senare

delvis andra förmåner varit pensionsgrundande.ersätter funnits tidigare och dåsom
I övergångshänseende blir därför avskaffade förmånsformeräven dessa äldre, nu
pensionsgrundande i det reformerade pensionssystemet.

Utbildningsbidrag9. för pensionsrätt i detdoktorander. bidrag grundarDetta
Ävenreformerade pensionssystemet med avgiftsbetalning för förfluten tidstaten.av

tillgodoräknas pensionsrätt från utbildningsbidragens tillkomst kring mitten av
1970-talet.
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10. Timersättning vid vuxenutbildning vid vuxenutbildningkommunal komvux,
svenskundervisning förför psykiskt utvecklingsstörda och vid invandraresärvux

Ävenavgiftsbetalningsfi. ersättningar grundar pensionsrätt medDessa staten.av
för förfluten tid är ersättningama pensionsgrundande alltsedan deras tillkomst.

delpension. Delpension pensionsrätt i reformeradell. Lagstadgad grundar det
pensionssystemet enligt förslagfram till stycke på 2000-talet, då den detett som

redovisat avsnitt 7.8 Avgifter erläggs delpensions-i skall helt avvecklad.vara av
försäkringen. inga särskilda effekter, eftersoml övergångshånseende uppkommer

ikraftträdandet reformerade pensions-alla uppburit delpension före detavsom
fortsättningsvis omfattade hittillsvarandekommer också heltsystemet att vara av

regler.
Dagpenning till värnpliktiga vapenfria tjånstepliktiga under repetitionsut-12. och

bildning, frivilliga krigsförbandsövning ellergenomgår utbildning undersom
tjänst-särskild övning inom vämpliktsutbildningen, läkare under försvarsmedicinsk

göring civilförsvarspliktiga. Avgifter för pensionsrätt grundasdensamt som
ersättningar Pensionsrätt för ersättningarna tillgodoräknasdessa erläggs staten.av

tid för sedan mittenavseende den varunder de varit pensionsgrundande ATP, av
1970-talet.

Egenlivränta enligt 1976:380 arbetsskadeförsäkring eller13. lagen motsvar-om
ande livränta bestäms med tillämpning den lagen. grundar pensions-Dessasom av

för framtiden förfluten tid i reformerade pensionssystemet.rätt både och det Av-
gifter pensionssystemet för framtida utbetalningar egenlivräntortill erläggs avav
arbetsskadeförsäkringen respektive staten.av

i pensionsgrundande14. Vissa bidrag till konstnärer m.fl. bidrag dag ärDe som
långtidsstipen-för enligt förordnande regeringen konstnärsbidrag ochATP ärav

från tid minst år, från Sverigesdier Konstnärsnämnden lämnas under tresom en av
minst år ochbildkonstnärsfond utgående ersättning lämnas under tid treen avsom

Sveriges författar-inte pensionskaraktär femåriga arbetsstipendier frånär samtav
Påfond. bidrag pensionsgrundande för sedan början l980-talet.Dessa är ATP av

tilläggspensionsavgift bidragbidragen erläggs den utbetalar dem. Dessaav som -
ochpensionsrätt reformerade pensionssystemet för framtidengrundar också i det

förfluten fr.o.m. år pensionsgrundande för Pensionsav-för tid det då de blev ATP.
gifter stipendierna utbetalar dem.på bidragen och erläggs denav som

tillskott försörjning de15. Statsbidrag till arbetslösa till deras när startarsom
pensions-rörelse. bidrag utbetalas Arbetsmarknadsverket. De ärDessaegen av

iför pensionsrätt också detgrundande ATP sedan några år tillbaka. De grundar
år dereformerade pensionssystemet för framtiden för förfluten tid under deoch

tillbidragen erläggs framövervarit pensionsgrundande för AvgifterATP.
pensionssystemet staten.av

för närstående-16. Ersättning enligt 1988: 1465 ersättning och ledighetlagen om
förreformerade pensionssystemetvård. ersättning grundar pensionsrätt i detDenna

ersättningen år 1989, medbåde framtiden förfluten tid, fr.o.m. tillkomstenoch av
avgiftsbetalning framöver sjukförsäkringen.av

inte bedrivs självständigt.17. Tillfälliga förvärvsinkomster verksamhetav som
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tjänst,redovisas inkomstHärmed vissa inkomster skattemässigt avsomavses som
från deltagande i reklamtäv-priser från fiske- eller kunskapstävlingar, vinsterbl.a.

pensions-de skalllingar och olika inkomster hobbyverksamhet. För att varaav
anställ-de kan härledasgrundande inkomst anställning fordras ettatt uravsom

förvärvsinkomstertillfälligaeller uppdragsförhållande. det signings- Rör avom
inkomstpensionsgrundandesjälvständigt bedriven verksamhet är de annatavsom

avgifter till pensions-betalas i dagförvärvsarbete. För inkomster detta slagav
för närvarandeanledning vad sålunda gällerNågon ändraattsystemet. som-

skall alltså grundamening. Inkomster berört slagföreligger inte enligt vår nuav
pensionssystemet.avgiftsplikt i det reformeradepensionsrätt och även

1991:104720Ersättning försäkringskassa enligt § lagen18. utger omsom en
arbetsgivarenform sjukpenning vid tvist medsjuklön. ersättning iDenna omav

pensionssyste-pensionsrâtt i det reformeradetill sjuklön grundararbetstagares rätt
framöver för sjukförsäkringen.avgiftsskyldighetochmet

inkomstpensionsgrundande föri dag ATP19. Enligt 11 kap. 3 § AFL är som av
räkning iför någonockså ersättning arbete förförvärvsarbete bl.a.annat annans

regel sikte påförmåner. huvudsak dennaeller andra skattepliktiga I tarpengar
for arbetsgivare uppdragsgivare ärutomlands ellerinkomster arbete somenav

detta slagutländsk juridisk På inkomsterutomlands ellerbosatt är avperson.
socialavgifter. Huruvida inkomster detta slag börden försäkrade själverlägger av

avsnitt 9.1i Sverige har samband med den ipensionsgrundande upptagnavara
vipå allmän häravförsäkringsbegreppet. I avvaktan översynfrågan atten anserom

pensionssystemet ordningreformerade hafinns skäl i detdet inte att en annan
gäller.beträffande dessa inkomster vadän som nu

framhållit pensionsgrundande för framtidentidigarekommerDessutom attsom
i enlighet förslag vistudiemedelssystemet, med detstudiebidrag inom som nuvara

övergår till att presentera.
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9.4 Pensionsrätt för studier

Vi föreslår: Studiebidraget inom studiemedelssystemet pensionsgrun-görs
dande. För åstadkomma detta görs studiebidraget skattepliktigt. Nivån föratt
studiebidraget skall höjas och bör bl.a. så den studerandesattavpassas
disponibla inkomst inte påsänks grund den beskattning och det uttagav av

Ålderspensionsavgiftâlderpensionsavgift skall ske. erläggs till hälftensom
i form egenavgift till hälften i form avgiftsbetalningoch staten.av av av
Studiebidrag inom studiemedelssystemet före år 1995 kommerutgettssom
inte grunda pensionsrätt.att

socialförsäkringsersättningarDe och förmåner andra slag är pensionsgrund-av som
ande i det nuvarande ålderspensionssystemet i enlighet iskall, med våra förslag det
föregående avsnittet, framdeles pensionsgrundande i reformeradeäven detvara

På grund den teknik används för fastställa pensionsrättighetersystemet. attav som
inom den reformerade ålderspensioneringen för förfluten tid kommer också vilket-

avsiktenär sådana vid varje enskilt tillfälle pensionsgrundande ochförmåner-
ersättningar före ikraftträdandet de reglerna grunda pensions-utgetts attsom av nya

där.rätt
avsnitt 7.5l har och motiverat vår principiella pensions-inställning tillangett

förrätt studier. Vi har där betonat det angelägna i utbildning och kompetens-att
utveckling inte generellt missgynnas med det reformerade pensionssystemet ochsett

det inom detta införas särskildabör regler till viss kompensation för detatt system
bortfall i pensionsrätt studier emellanåt till.upphovsom ger

Emellertid har avvisat tanken införa ordning för tillgodoräknandeatt en av
pensionsrätt för studier ligger i linje med den lösning valt för barnårs-som som
rätt och gottskrivning pensionsrätt för värnpliktstjänstgöring. En sådan generellav
lösning omfattande princip studiefonneri alla inte funnit ändamålsenlig.har

Vi har i stället för förslag främst sikte på studier på högskole-stannat ett tarsom
nivå berättigar till studiemedel. Vårt förslag innebär studiebidragsdelen iattsom
studiemedelssystenzet skattepliktig och därmed pensionsgrundande för inkomst-görs
relaterad pension. Härmed uppnås inte bara syftet,det direkta nämligen åstad-att
komma ordning för pensionsrätt för högskolestudier och andra studieren som
berättigar till studiemedel, också studiersådana i pensionshänseende blirutan att

likställda med olika former vuxenstudier i dag grundar pensionsrättmer av som
skilda slag pensionsgrundande ersättningar utgår under studietiden.attgenom av

Inte bara högskolestudier utbildningsvägaroch därmed jämställda tillkan rättge
studiemedel i vissa fall också vuxenstudier på grundskole- och gymnasienivå.utan
Vi inte dessa eller andra Studieformer skiljas be-bör ochatt utanser senare - -
handlas på sätt än studiemedelsberättigade studier i övrigt. StudieformerAllaannat



273Intjänande pensionsrättav m.m.

Äventill studiemedel bör alltså pensionsrätt på grunder.rättsom ger ge samma
inbördes likställig-såvitt vuxenstudier olika slag kommer därmed störreav enavser

het uppnås.att
Studiemedel inte till 20 års ålder. finns ocksåkan under Detutges personer en

för högt i åldrarna studiemedel kan beviljas. En studeran-övre gräns hur upp som
fyllt 46 sålunda få särskilda skäl kan anföras,de år kan studiemedel endastsom om

50i princip kan studiemedel inte till studerande fyllt år. Högskole-och utges som
normalfallet till studiemedelstudier och därmed likställda studier grundar i rätt

år. vuxenstudier eller gymnasienivå kan studie-under högst För grundskole-sex
princip år. år studiemedel också på visstmedel utgå i bara under 3 Antalet med är

avhängigt studieresultaten.sätt
översiktligtVillkoren för till studiemedel har beskrivits mycketrätt som ovan-

lämplig avgränsning vilka studier och vilka studeran-enligt vår mening avger en-
stödja i pensionshänseende,det finns skäl från samhällets synpunktde attsom

administrativt hanterbar lösning åstadkommes. ocksåsamtidigt Detta ärsom en
föreslagna ordningen för pensionsrätt för studier.några skälen till valt denattav

omfattande utgårheltidsstuderande med normalt läsår 9 månaders studierFör -
studiebidraglånedelen inom studiemedelssystemet för och dessautöver var en av-

för kalenderår 17 200 år 1994.månader med drygt 900 kr, dvs. kr För1 ca en
50förvärvsinkomster överstigande 000 kr året årheltidsstuderande harsom ca om

50 %och lånedelen med den överskjutande delen1994 reduceras studiebidraget av
heltidsstuderande med årsinkomst drygt 160 000 kr årinkomsten. En en omav

studiemedelsbeloppen. deltidsstudier1994 inte berättigad till någon del Vidär av
på visständras de här angivna beloppen sätt.

i fråga sänka de studerandes standard till följdkan naturligtvis inte kommaDet att
studiebidragetskattepliktiga. måste alltså höjas samtidigtstudiebidragen görsattav

höjning bör genomföras så studerande intedet skattepliktigt. degörs Denna attsom
förlust. Vid höjningen tillkommer ekonomisk bör hänsynävengöra attatt tasen

studierna kommer skattepliktiga iförvärvsinkomster vid sidan bli störreattav
skattepliktiga studiebidragetsutsträckning i dag på grundän det framtida sam-av

Omläggningen skall enligt vårspel med det allmänna grundavdraget vid taxeringen.
minskademening inte innebära det ökade eller skat-uppkommer totaltatt sett - -

sidoinkomster.teintäkter dessa
föreslagna för tillgodoräknandeEnligt de allmänna principerna av pen-av oss

pensionsgrundande verksamhet.sionsrätt skall avgifter erläggas för formeralla av
Även ålderspensionsavgift försåvitt studiebidraget erläggas ochskall alltså avavser

likhet gäller bl.a. för socialför-den studerande. I med vad enligt våra förslagsom
säkringsersättningar hälften ålderspensionsav-skall den studerande erlägga avm.m.

del. Arbets-giften egenavgift och den betalar ersättningen resterandeutsom som
skall alltså erläggasgivardelen ålderspensionsavgiften studiebidraget avav

staten.
Vid bestämmandet nivån för skattepliktiga studiebidraget måste hänsyndet tasav

nivån skall i be-till egenavgifter sålunda kommer Var läggasäven ut.att att tas
till anförts får övervägas närmareaktande härav och med hänsyn vad som ovan
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under den fortsatta beredningen betänkande.dettaav
studiebidrag från studiemedelssystemet alltså pensions-kommer framöver att vara

grundande på socialförsäkringsersättningarmotsvarande sätt Förslagetsom m.m.
skall alltså egentligen komplettering pensions-den uppräkningses som en av av
grundande ersättningar skilda slag redovisats i det föregående avsnittet. Iav som
pensionshänseende skall de pensionsrättigheter studiebidragen upphov tillsom ger
behandlas på pensionsrättigheter på grundval dessa andrasättsamma som av
ersättningar.

analogi i föregående avsnittet tillgodoräknandeI med vad det anförts avsom om
för förflutenpensionsrätt tid kommer studiemedelsberättigade studier ägt rumsom

före ikraftträdandet reformerade pensions-det pensionssystemet inte grundaattav
Skälet härtill studiebidraget inom studiemedelssystemet inte tidigare harrätt. är att

varit pensionsgrundande eller skattepliktigt får först fr.o.m.dennautan status- -
ikraftträdandet.

Vi har i ordning kompensera för studiemedelsberättigadeövervägt att annan
studier i förfluten tid bl.a. adminstrativa skäl funnit dettamen av vara ogenom-
förbart. aktuella studier har före 1995 inteHär ägt år kommer alltså attsom rum

pensionsrätt.grunda

9.5 Pensionsrätt för vård barnav

9.5.1 Allmänt

tillgodoräknasföreslår: bamârsrätt, skallVi för vård barn,Pensionsrätt av
i princip bibe-förälder medHärigenom kansärskild ordning.enligt enen

avstå från förvärvsar-tid helt eller delvispensionsförmåner underhållna en
vårdpensionshänseendefå ismå barn eller utbyteför handbete att ta avom

Barnârs-oförändrad arbetstid.medvid fortsatt förvärvsarbetebarn ävenav
ålderspensionsavgiftbetalaruppkommerrätten att staten engenom

medfinansierasAvgiftsbetalningarnafiktiv inkomst.visst beräknadsätt
skattemedel.allmänna

förälderEn under några år avstår från förvärvsarbete i mindrestörre eller ut-som
sträckning för vård sina barn kan med dagens i de flesta fallATP-systematt ta om

fram ålderspension, inte har påverkats inkomst-nämnvärt denemotse en som av
förlust frånvaron från arbetsmarknaden har upphov till. främstaDengettsom
förklaringen till 30 förvärvsårdetta är det krävs endast med inkomstatt omen
minst basbelopp för till ålderspension ålderspensionensrätt oavkortad ochett att
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exempelvis deninnebär15 inkomståren. Dettade bästastorlek bestäms att somav
deltid underarbetar kortsedanarbetsmarknaden i livet ochpå ettkommer sent

oavkortadpensioneringstillfállet fårfram tilldärefter arbeta heltidantal år för att en
förkla-framträdande,mindreheltidslönen. Ytterligarebaserad påpension en, men

barn medvårdgrundfrån arbetsmarknadentill varför frånvaroring avav
pensionenframtidautslag på denförhållandevis litetpensionssystemdagens ettger

pensionsgrundande.föräldrapenningsförmånema ärär att
Även föräldrapenningförmånemakommerreformerade pensionssystemetdetmed

ålderspensionssystemlivsinkomstbaseratpensionsgrundande inkomst. Ettutgöraatt
inteförvärvsinkomstbortfallvarjeemellertid innebärakommer attatt somav -

socialför-pensionsgrundandeföräldrapenningförmåner ellerkompenseras annanav
pensionsutfallet något.påverkasäkringsersättning kommer att-

föräldervår avsikt7.5 emellertid inteavsnitt detframgått ärhar attSom enav -
handförfrån förvärvsarbeteavstårkvinnai praktiken oftast att ta omsomen -

pensionsavseende.iinkomstboxtfallvarje sådantvidkännasskall behövasina barn
de integaranti förkvinnorbetydelseväsentlig attDet är att ensom grupp gesav

tillpensionssystemlivsinkomstbaseratmissgynnassystematiskt kommer ettatt av
faller på dem.vanligenbarnenomvårdnadförföljd det somomav ansvar

Även pensionsförmâneri princip bibehållnaförälder medalltsåframöver bör en
delvishelt elleravstå från förvärvsarbeteavgränsad tid kunnavisstunder sätten

7.5,avsnittframgåttföreslår alltså, vilket harVisina barn.för handtaatt avom
ordning.enligt särskildbarnârsrätt,pensionsrätt,skallvård barnatt engeav

barn harvårdenför bamårsrättvillkorställaskan inte gärna ettDet att avsom
förälderdenheller baraomfattning. Inteeller rentviss kvalitet att somanser

sitt barnhandförvärvsarbete föravstått frånmåni någon harfaktiskt att ta om
detgrundas påställetBarnårsrätten bör ibamårsrätt.sigtillgodogöraskall kunna

medtillsammansstadigvarande förhållanden borunderföräldernfaktum att mer
heltid närexempelvis arbetarförälderocksåsåledesbarnet. Vi att somenanser

valdatill pensionsrättighetema. Dentillskottfåsmå bör kunnabarnen är ett av oss
närmarebamårsrätt, kommertillgodoräknandemodellen för presenterasattsomav

avstårdelvishelt ellerdentilldock i principföljande, kommeri det att somge mer
någotfår vidkännasintevårdâren till denförvärvsinkomster under änfrån som

inkomstbortfall.
given tidförböregentligen endastföräldrarna, ellerEndast enperson,enen av

vård barn.förpensionsrätttill gottskrivningberättigad avavvara
kanskeomfattningiförvärvsarbetari allmänhetkvinnorTrots somatt ennumera

generelltfortfarande,sedan är detdecenniersannolik för bara någraföreföll mindre
fåGanska mänhem.för barn ochhuvudsakligakvinnorna det ansvarettarsett, som

födelse.barnssamband meditidföräldrapenning under kortareän etttar ut enmer
förvärvsarbete elleravstår frånfaktiskt vanligen kvinnorär detDessutom rent som

föräldrapenning-egentligaefter denförsta levnadsår,efterdeltid barnetsarbetar
kommerDetta mönsterbarnen.tid för vårdenför så fåperioden, sättatt avmer

önskvärdutjämning ärtid, ändröja sig kvar ännuall säkerhetmed att enomen
framöver.successivtskeockså kommersannolikhetmed alloch att
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Ett med pensionsrätt för vård barn kommersystem på grund dessa skillna-av av
der mellan mäns och kvinnors förvärvsmönster i praktiken huvudsakligen att
kompensera kvinnor för det inkomstbortfall och den arbetsinsats barnå-extra som

upphov till, även också män kommer omfattas barnårssystemet.attren ger om av
Barnårsrättens funktion kan också egentligen justsägas utjäm-utgöraattvara en
nande faktor, minska den del den strukturella skillnadenatt mellan kvinnors ochav
mäns livsinkomster har sin orsak i kvinnor allmänt sätt lägger ned tidattsom mer
och större ansträngning på hand barnen.att ta om

Det har inte varit vår ambition åstadkomma ordning för tillgodoräknandeatt en
pensionsrätt för barnår, föräldrarna utfall helt liknar detettav som ger som som

kan bli resultatet dagens 15- och 30-årsregler. Varken samhällsekonomiskav ur
synvinkel eller från jämställdhetssynpunkt är det lämpligt eller önskvärt att genom
regler i pensionssystemet stödja kvinnligt förvärvsbeteende till delett storsom
tillhör det förflutna. Kostnadsaspekter gör sig också gällande. Barnârsrätten medför
kostnader för pensionssystemet måste finansieras.som

Barnårsrätten skall enligt vad har föreslagit i kapitel 7 finansieras kollekti-av
skattebetalare. Det kan alltså inte komma i frågavet avgifteratt t.ex. ta utav av

den tillgodoräknas rätten eller dennes makemaka. För skattebetalarnaattsom av
skall villiga finansiera bamårsrätten, måste barnårsreglerna i allmänattvara en mer
bemärkelse uppfattas rimliga. Barnärsrâtten bör därför sikte på kompen-ta attsom

för vård och fostran barn och inte konstrueras så hemarbete i allmänhetattsera av
premieras. Barnårsrätt bör följd härav kunna gottskrivas tid dåunder densom en
barnen små inteär för tid därefter.men

Barnårsrätten skall alltså finansieras med allmänna skattemedel. Detta bör ske på
så sätt varje år betalar ålderspensionsavgift på den fiktivaatt inkomststaten som
enligt barnrättsreglema bestäms för den skall tillgodoräknas barnårsrätt.som
Härvid skall erläggas avgift med 18,5 %, eftersom någon egenavgift fiktivapå de
inkomsterna naturliga skäl inte kan tas ut.av

De pensionsavgifter betalas för barnårsrätten skall, när det gäller intjänandetsom
pensionsrätt, behandlas sätt andra pensionsavgifter. Detta betyderav samma som

bl.a. pensionsrätt på grund barnår tillgodoräknas den berättigades fördel-att av
nings- och premiereservkonton enligt de regler gäller för avgifter förvärvs-som
inkomster och avgifterna fördelningskontot räknas år från år med lönein-att upp
dex enligt de generella reglerna härför.

De förslag lämnar i det följande får riktlinjer i mångaän styckenses som om-
preciseraderätt för det fortsatta arbetet med den närmare utformningen regel-av-

Det är vår uttalade mening regelsystemet i möjligastesystemet. mån bör utfor-att
så det blir möjligt med mått automatik tillgodoräkna barnårs-att att ett stortmas av

årrätt för år på grundval i förekommande register tillgängliga uppgifter. Bl.a.av
detta bör vägledande vid det fortsatta arbetet.vara
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barnårsrättberättigad till9.5.2 Vem är

huvud-föreslår: tillgodoräknas enligtVi kalenderårBamårsrätt för visstett
förvårdnadshavarevaritdelen året harregeln den under större ettavsom

Sammanlevande för-sammanbott med barnet.då stadigvarandebarn och
bamårsrätten.tillgodoräknasvälja dem skalläldrar frihet att somvem avges

Även tillgodoräknasförutsättningar kunnaunder vissastyvföräldrar skall
barnârsrått.

barnårsrätttillgodoräknasskall kunnaförutsättningen förförstaDen att en person
kraven förbamår uppfyllersåvitt aktuellti frågabör attettatt personen avservara

eller honbör krävas haninkomstrelaterad pension. Dessutomförsäkrad för attvara
Ytterli-mening.i folkbokföringslagensbosatt Sverigeför barnåret iär att anse som

Sverige förbosatt imotsvarande ärbarnet sättbör krävas även attattgare
redovisat reglernaavsnitt 9.1 harpensionsrätt.skall lomvårdnaden omge

blirföreslagit reglerVi har där dessaingående.försäkringsbegreppet i AFL attmer
ordning.särskildföremål för iöversynen

inte kunnasannolikhetSverige kommer med allbosättning ikrav påEtt att
andrabosättning iinom väl vidbosättning EESfullt vidupprätthållas ut men

6a AFL undervårdår enligt nuvarande 11 kap. §s.k.kanländer. Här nämnas att
har vårdati Sverige föräldertillgodoräknas bosattvissa förutsättningar kan somen

vårdår kunnaskall sådanabestämmelse i EES-avtaletEnligtbosatt barn.härett en
i EES-stat. Dettaföräldern och barnet är bosattatillgodoräknas även annanom

i lagenföräldraledig enligt bestämmelsernaförälderni fall ärgäller dock endast de
regeln ärför vård barn, Innebördenledighet1978:410 tillrätt attm.m. avavom

under sådanaanställning i Sverige eller utomlandsmåste ha aktuellföräldern en -
antingenanställningenförsäkrad ochförhållanden han i Sverige varatattatt anses -

företvå årenunder demånader eller sammanlagt minst tolv månader senastesex
arbetsmarknaden ellersvenskatillhörtledighetens början. Den aldrig har densom

bosättningvårdår vidtillgodoräknaskanhar lämnat den helt således intesom
bosättningskrav förrörandeframtida bestämmelse i EES-avtaletutomlands. En ett

ungefär-påutformaspensionsrätt för bamår bör kommatillgodoräknande ettattav
bosättningskravEES-områdetinomligen motsvarande Konsekvensernasätt. ettav

föreslagnaför deninomför barnårsrätt bör dock utredas närmare, t.ex. ramen
försäkringsbegreppet.översynen av

tillgodoräknaskunnaskallför bamårsrättvillkor generellEtt art attannat av mer
65 år.garantipensionsåldern, Denberättigade har uppnåttden eljest inteär att som

socialförsäkringsersätt-olika formerinte uppbärauppnått ålder har rättdenna att av
bamårsrätt.åtnjutandeiprincipiellt inte heller kunna kommabörningar och rent av

får barnfåtalför det mäningen reell betydelse,Villkoret får i praktiken utom som
ochbarnårsrätttillgodoräknasemellertid kunnaFörtidspensionärer böri hög ålder.
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i möjligaste mån på villkor förvärvsaktiva.samma som
I enlighet med vad gäller för intjänande pensionsrätt på grund för-som av av

värvsinkomster bör barnårsrätt inte kunna tillgodoräknas för dåår före det årm.m.
föräldern fyller 16 år.

Pensionsrätt för vård barn bör, tidigare har för visst kalender-angetts, ettav som
år kunna tillgodoräknas endast Huvudregeln bör den skall kunnaatten person. vara
tillgodoräknas barnårsrätt under delen aktuellt kalenderårstörre ärettsom av
vårdnadshavare för barn dåoch stadigvarande sammanbor barnet.med Medett
vårdnadshavare den har vårdnaden barn i rättslig bemärkelse.ettavses som om

Vårdnadskravet innebär de berättigades krets inskränks till biologiska föräldraratt
och adoptivföräldrar särskilt förordnade förmyndare. det följande medlsamt avses
begreppet föräldrar alla ingår i denna angivna krets. enlighet med vadIsom som
gäller inom andra lagstiftningsområden bör föräldrarmed likställas personer som
med socialnämndens tillstånd har tagit utländskt barn för vård och fostranemot ett
i syfte adoptera det.att

Med den föreslagna huvudregeln kommer fosterföräldrar inte i fråga för bamårs-
rätt, eftersom de inte har vårdnaden i rättslig bemärkelse sitt fosterbam. Vi ärom
inte beredda föreslå någon särreglering till förmån för fosterföräldrar. Somatt
kommer framgå det däremot rimligt styvföräldrar under vissa förut-att attanser
sättningar skall kunna tillgodoräknas barnårsrätt.

påKravet sammanboende med barnet får inte tolkas alltför föräldersnävt. En bör
sammanbo med barnet även barnet under kortare eller längre perioderanses om

vistas på sjukhus eller på vârdinrättning liknande slag. tillfälligaEtt barnsav
vistelser hos släktingar eller i andra enskilda hem bör heller inte bedöm-påverka
ningen kravet sammanboende uppfyllt.är Ett barn bör däremot inteav om anses
sammanbo med förälder under tid då det placerat exempelvis i fosterhemär elleren
har omhändertagits sociala myndigheter för vård och fostran.av

Med den angivna huvudregeln uppstår i normalfallet inga problem avgöraatt vem
berättigadär till barnårsrätt i fallde då barn stadigvarande tillsammansborettsom

med bara sina föräldrar och förälderdenna vårdnadshavare.är Ien av ensam
normalfallet uppstår inte heller några avgränsningsproblem båda föräldrarnanär är
vårdnadshavare barnet stadigvarande bor hos bara dem.men en av

Vårdnaden kan emellertid under kalenderår flyttas från förälder tillöverett en
den andra föräldern. Likaså kan vårdnad övergå till vårdnaden gemensam ensam
och vårdnad till Barnet kan också flytta sina för-mellanen ensam en gemensam.
äldrar. Så länge föräldrarna och endast förändringardem detrotsen av en av -

kan ha inträffat under året uppfyller kraven för före-bamårsrätt, kan densom -
slagna huvudregeln fortfarande föräldrarnaavgöra skall bamårs-vem av som ges
rätten.

Det kan emellertid inträffa ingen föräldrarna kan tillgodoräknas bamårsrättatt av
enligt den föreslagna huvudregeln båda, eller och förtrots att gemensamt var en
sig, under året har varit vårdnadshavare och båda under viss hafttid barnet boende
hos sig. skedenI förändring det inteär säkert den formella vårdnaden hinnerattav
följa faktiskaden vårdnaden. Den haft barnet boende sighos under störresom
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tidvårdnaden under så långinte formelladelen året har kanske haft den attav
alltidföräldrarnarimligtvärdnadsvillkoret uppfyllt. Vi detär att en avanser vara

åretfall under helaåtminstone i de barnettillgodoräknas bamårsrätt,skall kunna
varithela åretföräldrarna undernågon sina föräldrar och någonbott hos avav

förkompletterande regelmedHuvudregeln bör därför försesvårdnadshavare. en
fall.för dessa sistnämndalösning skall kunna tillhandahållasacceptabelatt en

på frågansammanhanghuvudregeln kan ändå i de flestaföreslagnaDen svarge
till bamårsrätt. Närberättigadföräldrar kantvå särlevande som varavem av

vårdnads-och bådaoch med barnet ärföräldrarna lever tillsammans med varandra
devilka kriterier skall avgörauppstår emellertid spörsmålethavare avvemsom

för givet år.barnårsrättberättigade skall tillgodoräknasbåda i och för sig ettsom
sambor ochföräldrarna gifta ellerblir antingen ärFrågeställningen densamma

båda fallen.regler bör gälla isamma
frånskall ställas krav på avståendeför bamårsrätt inteEftersom detattanser

viss tid ihaft viss kvalitet eller tagittillsynen barnetförvärvsarbete eller att av
förvärvsarbete ellerfrån antalet timmar ivägledning inte hämtasanspråk, bör

familjen få fällalöneförhållandena inomförhållanden. heller börliknande Inte
saknarfaktorer, såsom förälderirrelevantaavgörandet. I sammanhanget att pen-en

ickeskulle då fåstudier eller utlandsarbete,inkomst på grundsionsgrundande enav
avsedd betydelse.

sammanlevande föräldrar får valfrihet i dettanaturliga i ställetärDet att en
det aktuellalämnas före utgångenanmälanavseende och senastatt avsomen

försäkringskassa, får bestämmaRiksförsäkringsverket ellertillåret, exempelvis en
praktikenbarnârsrätt. Valfriheten innebär itillgodoräknasskalldemvem av som

året kan bestämmaden förmånen de slutetfåföräldrarna kommer att motattatt av
vilken det bästa utfallet.förälder för denskall till denbamårsrättenatt gerges

till bamårsrättstå berättigad ävenadministrativa det klart ärskäl börAv vem som
situation bli tämligen vanlig,kananmälan inte görs,för det fall antasatt somenen

måsteanmälan. En underliggande regelinbåda föräldrarna lämnareller att en
därför konstrueras.

utbetalningdet gälleranvänds närföreslår lösningVi denmotsvararsomen som
föräldrarnai fall då bådamodernbarnbidrag, nämligen bamårsrätten tilldelasattav

tvistanmäls ellerinteoch sammanborvårdnadshavare med barnet,är annatom
föräldrarna.föreligger mellan

administrativaklarainte helt invändningsfri den harsådan lösningEn är men
mestadelsonekligenkommerfördelar. förhållandevis lätthanterlig denDen är och

syfte. Vibamårsrättensbäst överenstämmer meddet resultat attatt ansersomge
bådasituationer däri alla deutforma reglerna så modern,bör kunna attman

gottskrivas,skall kunnabamårföräldrarna uppfyller kraven för pensionsrätt föratt
bamårsrätttillgodoräknaskanfår företrädesrätt till barnârsrätten och fadernatt

överföra förmånen till honom.först modern anmälan beslutat attgenom enom
föräldrarnaochträffa det avgörande valet,ankommer alltså på modernDet att om

ha bestämman-skulle moderninte komma sinsemellanskulle kunna överens ensam
schematiskt sättentydigt påklart ochderätten. regelsystemetIntresset ettatt merav
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föräldrarna berättigad enligtväger vår uppfattning så tungtanger en attav som en
sådan ordning får rimlig.anses vara

Modems företrädesrätt till bamârsrätten och hennes möjlighet att genom en an-
mälan föra över tillrätten barnets far bör gälla också i situationen där föräldrar,

har vårdnaden barn, lever skilda åt barnet ändå kangemensamt ettsom om men
stadigvarande bosatt hos båda föräldrarna. En sådan situation uppståkananses vara

föräldrarnanär har barnet boende hos sig vecka eller månad.varannan varannan
Eftersom det i denna situation finns likheter med familjeförhållande därstora ett
föräldrarna lever tillsammans med varandra och med barnet, vi dessa bådaattanser
fall bör behandlas på sätt.samma

Den föreslagna huvudregeln utestänger stytföräldrar från barnrättssystemet, efter-
intede vårdnadshavareär i rättslig bemärkelse för sitt styvbam. finnerDettasom

Ävenvi, tidigare har inte tillfredsställande. inom styvfamilj bör detantytts,som en
finnas viss valfrihet när det gäller utläggandet barnårsrätten. En Styvförälderen av
bör emellertid inte kunna konkurrera med de biologiska föräldrarna bamârs-om
rätten. Inte heller bör förhållandevis tillfällig styvföräldrarelation kunna ligga tillen
grund för bamârskompensation.

Vårt förslag blir därför förälder enligt den angivna huvudregelnatt en som ovan
denär för givet kalenderår är berättigad till bamârsrättett anmälansom genom en

skall kunna lämna sinöver rätt till styvföräldem, under förutsättning han elleratt
hon gift medär eller har eller har haft barn med styvföräldern.ett annat

9.5.3 Period for tillgodoräknande barnårsrätt,av m.m.

föreslår:Vi Bamårsrätt skall i princip tillgodoräknas under barnetskunna
första fyra levnadsår det samtidigt finns ytterligare barn undereller om-
fyra års ålder till dess barnet fyller fyra är.yngsta-

En grundtankama med det reformerade pensionssystemet varje individ årär attav
för år skall kunna få information de pensionsrättigheter dittills har registre-om som

på pensionskontona och därmed kunna göra översiktlig bedömningrats deten av
framtida ålderspensionsutfallet. först vid ålderspensioneringstidpunktenAtt räkna
fram bamårstillägg därför enligtär vår mening inte lämplig ordning.ett Barn-en
årsrätten bör i stället integrerad del för intjänande inkomst-systemetvara en av av
relaterad pension.

En möjlighet vi haft till diskussion främst förenklingsskäl är attsom uppe av- -
bamårsrätt skulle tilldelas individens pensionskonton tillgodoräknadesatt ettgenom
tämligen engângsbelopp, exempelvis vid barnets födelse eller då barnetstort upp-
nått viss ålder. En sådan ordning skulle emellertid inte tillfredsställandeen ge
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resultat. Bortsett från den inte skulle tillräckligt för önskvärdaatt utrymmege
fördelningspolitiska effekter, skulle den medföra svårigheter i förekommandeatt
fall fördela bamårsrätten mellan modern och fadern och innebära orättvisor mellan
å sidan föräldrar utvandrar eller invandrar under tid då barnen småär ochena som
å andra sidan föräldrar bor här i landet under hela den tiden. Avsikten medsom
barnårsrätten denär skall pensionsrätt för vård barn sker i Sverige.att ge av som

Vi har vid våra överväganden sålunda funnit bamårsrätten bör periodiserasatt
tidöver den vården pågår.

Ett bamårssystem inriktatär förkompensera vård och fostran barnattsom av
förinte hemarbete i allmänhet bör, utvecklat i föregående,det anknytamen som

till barnets ålder.
Bamårsrätt skulle med sådan inriktning kunna tillgodoräknas under visst be-etten

antal år, aldriggränsat dock för år efter det barnet har börjat skolan. Föräldematt
skulle då själv kunna bestämma under barnets förstanår eller sju levnadsårsex
barnårsrätt skulle tillgodoräknas. sådantEtt skulle i positivt avseendesystem

Åinnebära valrätt för föräldern. sidanandra skulle valfriheten medföra helen en
del problem, inte minst teknisk och bamrättssystemet skulle bli teknisktart,av
komplicerat. reformeradeDet pensionssystemet bygger på varjetanken försäk-att
rad år för år skall informeraskunna den totala sina intjänadeom summan av

Ävenpensionsrättigheter. andra skäl talar valfrihet i detta avseende.emot en
Exempelvis skulle risken för missbruk barnrättssystemet kunna öka, vilket påav
sikt skulle kunna påkalla icke önskvärda regelförändringar och kontrollfunktioner.
Typiskt torde dessutom behovet barnårsrätt under småbamsåren.störstsett av vara
Enligt vår uppfattning bör barnårsrätt därför kunna tillgodoräknas förälder tillen
dess barn nått viss bestämd ålder dåoch under alla år fram till dess.ett en

Vi har vid våra för föreslåöverväganden barnársrátt skalli principstannat att att
kunna tillgodoräknas under barnets fyra levnadsår.första

Hur många bamår skall kunna tillgodoräknas för barn kan råda deladedetettsom
meningar gör sig gällande iKostnadsaspekter sammanhanget, vilket medför attom.
fler barnâr skulle innebära förmånsnivåerna fick justeras nedåt. bamår,Färreatt
exempelvis två år, skulle å andra årliga förmåner samti-sidan kunna bättre menge
digt skulle sådan ordning till avstår från förvärvsarbe-nackdel för demen vara som

helt eller delvis under längre tid två Vi den uppfattningen fyraän år. ärte attav
barnår lämpligutgör avvägning och fyra bamårenmellan olika intressen deatten

den beräkningsmodellmed tillfredsställandehar valt bör tillskott tillettge
förälderns pension. Det bör också finnas förutsättningar vinna förståelse hosatt
skattebetalarna, de skall betala för bamårsrätten, för sådan tidrymd.som en

Barnårsrätt bör naturliga skäl inte kunna tillgodoräknas dubbelt eller tredubbeltav
för den samtidigt har två eller barn fyra års ålder. sådana fall börunder Itresom
barnårsrått i princip tillgodoräknas till dess fyller fyra år.det barnetyngsta

Vi har övervägt sätta gräns för det högsta antal bamår kan grundaatt en som pen-
sionsrätt för och förälder. sådan regel skulle innebäraEn kunnat.ex. atten samma
barnår kunde tillgodoräknas för högst lO 12 år. Efter admi-eller ha vägt deatt
nistrativa insatser sådan skulle kräva de effekter därmedgräns motsom en som
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framfunnit avstå från läggaemellertid lämpligtskulle kunna nås, har attatt
sådan maximigräns.förslag om en

fyrabamårsrätt under barnstillgodoräknandeförFörslaget ettsystemett avom
förslag förlängningföranlettlevnadsår har inte övervägaförsta att ett avomoss

vård barn,till ledighet förledighet för vård bam. Rättentiden för tillrätt avav
samband medmening inte någotföräldrapenning, har enligt vårmed eller utan

deför ledighetkompenserar föräldrarfrågan hur ålderspensionssystemet somom
faktiskt har.rent

barnårsrättför tillgodoräknande9.5.4 Modell av

Föreslår: beräknasfiktiv inkomstVi Bamårsrått uppkommer attgenom en
fallet deti det enskildaalternativa beräkningssättenligt det tre gersomav

ålderspensionsavgift på denförmånliga utfallet och erläggeratt statenmest
alternativen utgörsfiktiva inkomsten. De tre av

försäkrade% för alla75 genomsnittsinkomstenutfyllnad till aven
120 000 kr år 1994drygt

inkomstnivånaktuellaför enskilde berättigade2. utfyllnad till den denen
basbelopplöneindexeratinkomst s.k. kork3. fast fiktiv en ettomen --

35 200 kr år 1994.

för denpå grund detvård skall tillgodoräknasPensionsrätt för barn attavav
betalningblir förfiktiv inkomst underlagberättigade räknas fram statens avsomen

modeller.fram enligt olikainkomsten kan räknasålderspensionsavgift. fiktivaDen
fast-alla berättigade medfiktiv inkomst tillgodoräknasmöjlighet ärEn ettatt en

oberoendeför alla berättigade,ställt årligt belopp. Beloppet är i detta fall detsamma
förvärvs-ovanpå eventuellfiktiva inkomsten flyterinkomster i övrigt. Den enav

Korkmodellen kankorkmodellen.därför den modelleninkomst och har benämnt
Eftersombamåren.till förvärvsförhâllandena före och underhålla sig neutralsägas

särskiltinnebära tillgodoräknanderimligen skulle kunnasådan modell inte ettaven
arbetarinte förvärvsarbetar alls ellerårligt skulle dock debelopp,stort somsom

begränsadalltså tjänar ingen eller baradeltid under barnåren ochkort som
påpensionshänseendefå avbräck ivid sidan bamårsrättenpensionsrâtt stortettom

barnen.grund omvårdnadenav om
tillutfyllnadfiktiv inkomsttillgodoräknamöjlighet ärEn att upp enen somannan

det dennivå. korkmodellen är ärviss garanterad Skillnaden garantera-attgentemot
Tilläggsbeloppetstorlek.inte tilläggsbeloppetsnivån förhand bestämd,de årsom

för-förvärvsinkomsteneventuellavarierar alltså med den avmen summanm.m.
nivån.överstiga den fastställdafår inteoch den fiktiva inkomstenvärvsinkomsten

intedefinitionsmässigtutfyllnadsmodellen. Den ärmodell har benämntDenna
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neutral till förvärvsförhållandena under bamåren och den förhållandevis mestger
till dem då arbetar minst.som

Nivån för utfyllnad kan fastställas på olika grunder och har också haften
många möjligheter till diskussion. Tänkbara alternativ relateraär attuppe en
utfyllnadsnivå exempelvis till den berättigades genomsnittliga årsinkomstegen

förvärvslivetunder eller till den genomsnittliga årsinkomsten för förvärvsårenegna
efter bamåren. Nackdelen med sådan ordning bl.a. dess utfallär kan beräk-ett att

först vid ålderspensioneringen. Enligt vår mening denär nackdelen så avgöran-nas
de ställer avvisande till lösningar med denna inriktning. Också andraatt oss
alternativ, relatera utfyllnadsnivån till genomsnittligt inkomstlägeatt t.ex. ettsom
inom den berättigades yrkesområde, fåtthar falla eftersom de skulle bli praktiskt
mycket svårhanterliga. Vi har också avvisat tanken på bestämma utfyllnads-att en
nivå till viss andel inkomsten för viss yrkeskategori iatt motsvara en av en sam-
hållet.

Under våra diskussioner har vi kommit fram till främstdet tvåär alternativ föratt
fastställande utfyllnadsnivå bör komma i fråga. Enligt alternativ knytsettav en som
nivån till genomsnittsinkomsten för alla försäkrade eller exempelvis för alla kvinnor
och bestäms till viss andel denna. Den blir i fallså neutral i förhållande tillen av
individens förvärvsförhållanden före bamåren. Det andra alternativet är att ut-
fyllnadsnivån anknyts till berättigadesden aktuella inkomstnivå och bestämsegen

principi förvärvsinkomstden den berättigade skulle haftatt ha undermotsvara som
bamåren han eller hon fortsatt med förvärvsarbete i oförminskad omfattning.om

sålundaEn bestämd utfyllnadsnivå premierar dem haft förvärvsinkomster föresom
barnåren.

Vid våra diskussioner utformningen modellen för beräkning bamårsrättom av av
har vår inriktning bamårsrättenvarit dels skall acceptabelt tillskott tillatt ettge
dem har låg eller ingen pensionsgrundande inkomst under bamåren, dels attsom
modellen även skall innehålla arbetsfrämjande element. Vi därförhar inte kunnat

vid välja antingen korkmodellen eller utfyllnadsmodellen.stanna att Endast en
Ävenkombination dessa modeller kan de samlade effekter vi vill uppnå.av ge som

när det gäller frågan fastställande utfyllnadsnivån i utfyllnadsmodellen harom av
kommit fram till två alternativa utfyllnadsnivåer bör erbjudas: skallatt en som

tillgodose behovet bamårsrätt för dem haft eller lågingen pensionsgrundan-av som
de inkomst före bamåren och hänsyn till den berättigades inkomstertaren som
närmast före bamâren och därmed de tänkta inkomsterna under barnåren.

Efter ha låtit utföra omfattande beräkningsarbete har vi med hänsyn tillatt ett -
det sagda följande förslag.enatsnyss om-

Barnårsrätt tillgodoräknas enligt kombinationsmodell bestående alterna-treen av
tiva beräkningssätt, varvid det de beråkningssätten i det enskilda fallettreav som

det bästa utfallet, det största tillskottet till pensionsrättighetema, för givet årettger
skall tillämpas.

Två beräkningssätten utfyllnad: utbllnadsnivádet till 75 %Iav ger en ena av
den genomsnittliga inkomsten för alla försäkrade 124 000 kr årca 1994 och det
andra utözllnadsnivå tillII nivå ungefärligen skall nivån för denmotsvaraen som
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sådana de bakgrund inkomst-berättigades inkomster under bamâren, mot av-
bli oförändradbamåren skulle kunna tänkas medförhållandena förenärmast -

förvärvsinsats under barnåren.
tillskott till demberäkningssättet, i huvudsaktredje ärDet avsett att ettgesom

barn ochsitt förvärvsbeteende på grund förekomsteninte ändrar somavavsom
för allagenomsnittsinkomstentjänar minst vadunder bamåren motsvararsom

korkmodellen. innebär detförsäkrade därunder, bygger på Deteller ettattstrax ges
1994.35 200 kr årtill pensionsrâttighetema basbeloppårligt tillskott ettom

1995 Iöneindex.för tid efter är räknas medKorken bör upp
kvinnorutsträckningförväntas det i kommerEftersom det kan attatt stor vara

kundepensionsrätt för vård barn,utnyttjar till tillgodoräknanderätten av avsom
för kvinnorutfyllnadsnivå till genomsnittliga inkomstenanknyta I denövervägas att

emellertidgenomsnittliga inkomsten för alla försäkrade. Vi hari stället för till den
nivå denförmånen den något högredet rimligt kvinnornaattansett somavvara ge

utgångspunktenutgångspunkten medför. innebär den valdavalda Dessutom att
kommerframöver sannolikt ökande i antal,nivån bättre till de män, somanpassas

tillgodoräknas barnårsrätt.att
för justgenomsnittsinkomstenUtfyllnadsnivå kunna hänföra sig tillI kommer att

finnasgenomsnittsinkomsten kommeraktuella barnâret. Uppgiftdet det attom
bamårsrättenfastställande bamârsrätten, eftersom fastställandetillgänglig vid avav

iårs eftersläpning,i övrigt ske medoch pensionsrättigheter kommer nästan ettatt
taxeringen för avsedda inkomståret.samband med det

utfyllnadsnivâ finns flera alterna-underlag skall bestämmaVid valet detav som
vid ingångenlåta den inkomst,tiva möjligheter. En dessa är ettatt avsomav

underlagföräldrapenningberäkningen, ävenbarnår skulle underlag för utgörautgöra
fördelenutfyllnadsnivån. lösningen harför beräkningen den individuella Den attav

admini-denförhållandevis färskt. nackdel emellertidunderlaget blir En ärstor
därförVi föreslårrutiner för uppgiftslämnande skulle krävas.stration och de som

inte den lösningen.
året förelåta den pensionsgrundande inkomstenstället har förI attstannat

Nivån därefter för ochfödelse bestämma utfyllnadsnivâ II. börbarnets van ett av
med prisindex.de följande barnâren räknas upp

första barnet harföds efter det bamårsrätt för detytterligare barnOm ett att
utfyllnadsnivå för det andra barnettillgodoräknats för fyra år, bestäms nytt

fall deti princip också gälla för detenligt de angivna principerna. Detta bör att
emellertidskallbarnåren för första barnet. Föräldernandra barnet föds under det

påbarnåren få barnársrätten beräknadi sistnämnda fall under de sammanfallande
födelseinkomsten året före första barnetsbasis antingen den pensionsgrundandeav

åretpensionsgrundande inkomstenbättre grundval deneller det ärom av- -
tillgodoräknatsfödelse. fyra barnår för det första barnet harföre andra barnets När

barnet,följande barnåren för det andrautfyllnadsnivå for de därpåkan dock ll,
barnetsinkomsten året före detendast beräknas efter den pensionsgrundande

födelse.
främstföräldrapenningen i sig pensionsgrundande ärkonsekvens ärEn attattav



Intjänande pensionsrätt 285av m.m.

utfyllnadsnivå i normalfallet kommer i praktiken förhållandevis litetatt ettge
utbyte under det första barnåret.

pensionsrättigheter,De tillgodoräknas den berättigadessammantagetsom pen-
sionskonton under barnår och fördelas fördelnings-ett respektive premie-som
reservkontot enligt de allmänna reglerna härför. uppgår sålunda till 18,5 % av sum-

eventuella förvärvsinkomster under året och fiktivaden inkomstenman av m.m. av
enligt det bästa de föreslagna beräkningssätten för barnårsrätt.tre berättiga-Denav
des pensionskonton tillförs därmed belopp hade tillförts han ellersamma som om
hon under den aktuella tiden skulle ha haft förvärvsinkomster motsvarande summan

eventuella förvärvsinkomster och den fiktiva inkomsten.av
För illustrera effekterna den föreslagnaatt barnårsberäkningen redovisasav ett

förenklat exempel. har arbetat heltidA närmast före bamåren och har då haft en
pensionsgrundande inkomst 160 000 kr. Under bamâren arbetar hon halvtid ochom
tjänar 80 00 kr. Utfyllnadsnivå I fiktiv inkomst 44 000 kr, utfyll-ger en om ca
nadsnivå fiktiv inkomst 80 000 kr och korken fiktiv inkomsten om en om
35 200 kr år 1994. Enligt principen bästa utfall tillförs hon barnårsrätt enligtom
utfyllnadsnivå 18,5 %II, 80 000 kr.av

kapitelI 16 i bilaga redovisarA material belysersamt utfalletett som av
barnårsrätten för olika och för individer.grupper

I del fall kan inträffa barnårsrätten inte upphovatt till någon in-en senare ger
komstrelaterad pension. Tillgodoräknade pensionsrättigheter för vård barnav
kommer, enligt vad framgår avsnitt 9.2, nämligen inte medföra reellattsom av
pensionsrätt inte den försäkrade vid ålderspensionstillfället uppfyller kravetom att
före eller efter barnåren ha haft förvärvsinkomst eller pensionsgrundandet.ex.
socialförsäkringsersättning såvitteller förtidspensionärer antagandeinkomstavser

minst lönebasbelopp under år ochett ålderspensionsavgifter tilltreom att ett
sammanlagt belopp minst lönebasbelopp har erlagts påett sådana inkomster.om

Allmänt gäller pensionsrätt inte kan intjänas för inkomsteratt överstigande taket
Ävenpå förmånssidan. när det gäller pensionsgrundande inkomster ochsumman av

den fiktiva inkomsten bör denna grundprincip upprätthållas. Genom barnårsrätten
skall alltså försäkrad inte kunna få sammanlagd pensionsgrundande inkomsten en
under år överstiger förmånstaket.ett l den mån barnårsrätt ochsom summan av

intjänad pensionsrätt överstiger taket, barnårsrätten ingen utdelning.annan ger
utfyllnadEn till viss nivå förutsätter harnårsrätt alltid tillgodoräknas för heltatten

kalenderår. beräknaAtt utfyllnad månad eller kortare period änper ettannan
kalenderår skulle tekniskt i princip omöjligt eller i fall mycketsett kom-vara vart
plicerat i administrativt hänseende. Detta förklaringenär till barnåmrátt böratt
kunna tillgodoräknas endast för helt kalenderår. sinI innebär kalenderårsbe-tur
räkningen barnårsrätt inte bör kunna kombinerasatt med pensionsrätt för värn-
pliktstjänstgiâring se avsnitt 9.6.

För föräldrar till barn är fött tidigt året barnårsrättett under barnetssom ger
första levnadsår i regel adekvat utfall. föräldrarFör tillett barn födda åretsent
torde emellertid behovet barnårsrätt under barnets första levnadsår för-av vara
hållandevis litet. För i någon mån begränsa dessa effekter föreslåratt barn-att
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barnetstillgodoräknas under-junifödda under januariårsrätt för barn ärsom
decemberunder juliföddabarnår. Förunder ytterligarefödelseår och ärtre som -

de fyraunderfödelseårunder barnetsdäremotlmrnårsrätt intetillgodoräknas utan
följande åren.därpå

barn-tillgodoräknaskunnaförtidspensionärerframhållit börtidigare harSom
modifika-Vissaförvärvsaktiva.principerhuvudsakligenenligtärsrätt somsamma

beskrivsundvikas. närmareemellertid inte Somberäkningsmodellen kantioner av
skallvissa fallförtidspensionärer iförålderspensionsrätt12 föreslåri kapitel att

partielluppbärförtidspensionärenfall dådeantagandeinkomster. Ipå s.k.beräknas
oavkortadeandel denmotsvarandepåålderspensionsrättpension beräknas aven

förtidspensio-pensiongrundande inkomsteri sigoch på deantagandeinkomsten som
utfyllnadsnivåskallförtidspensionärerSåvitt gällerförvärvsarbete.hakannären av

pensionsgrundandeeventuellagrundvalframsålunda räknas avav summan
antagandein-ålderspensionsgrundandeåret och dendet relevantaunderinkomster

utfyllnadsnivå,vid prövningenbörPå sättår.komsten under mot ensammasamma
förförvärvsinkomstfrågadetutfyllnadnivåerna ärtvåvilken deoavsett om, somav

förvärvsarbetegrundvaldenbeaktasförtidspensionären m.m.avavsumman
antagandeinkom-ålderspensionsgrundandeoch denpensionsgrundande inkomsten

sten.

tidförflutenBarnårsrätt for9.5.5

ikraft-också för tid föreFöreslår: tillgodoräknasskall kunnaVi Barnårsrätt
huvudsak1995 enligt ipensionssystemet årreformeradeträdandet detav

föreslås gälla framöver.regler somsamma

ikraftträd-inträffar efterbarn,vårdperiodersagda harhittillsDet avsett somavav
för-ikraftträdandetunder vidBarnårpensionssystemet.reformeradeandet detav

8 ochkapitelkonstruktionövergångsregleringens sepå grundfluten tid kommer av
pensioneninkomstrelateradeutfallet denbetydelse förviss15 få åtminstoneatt av

fylltinte harvid denna tidpunktallaförpensionssystemetföreslagnafrån det som
barnår ikommer40 år ellerikraftträdandet ärvid60 år. För dem yngresom

för demmedan genomslagetpensionsutfallet.utslagtid få fulltförfluten somatt
berorde Detmindre äldre är.41-59 år bliri åldernvid ikraftträdandet är senare

föreslår.ZO-delsinfasningden som
föreslagnaomfattas detmåni någonallaviktigtVi det pen-att avsomvaraanser
pensionssyste-reformeradedetpensionsrätt inomtillgodoräknaskansionssystemet

framträd-möjligt äntid detförfluten ärbarnår. Förtidigareför dessa mermet om
kvinnorkvinnor. Dekompensation tillblir särskildande barnärsrätten somatt en
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under den tid vårdatde barn har förlitat sig på det nuvarande pensionssystemet
måste inom för det reformerade pensionssystemet kunna tillgodoräknasramen
bamårsrätt för förfluten tid, så de kan få rimligt pensionsutfall. Barnårsrättatt ett
för förfluten tid sålundaär enligt vår mening väsentlig beståndsdel det refor-en av
merade pensionssystemet.

I enlighet med vad föreslagit detnär gäller pensionsrätt för förvärvsinkomster
under förfluten tid avsnitt 15.3se bör barnår före år 1960 inte grundam.m.

pensionsrätt. Denna begränsning kommer i praktiken inte innebära något störreatt
genomslag på pensionsutfallet, eftersom de flesta kvinnor vårdade barn påsom
1950-talet kommer få nästan hela sin ålderspension enligt hittillsvarandeatt regler.

De grundläggande villkoren gäller för tillgodoräknande bamårsrätt fram-som av
över skall tillämpas också för förfluten tid. Sålunda krävs för förälder skallatt en
kunna tillgodoräknas bamårsrätt retroaktivt bl.a. han eller hon för det aktuellaatt
året försäkrad i Sverige och han elleratt hon då bosatt här.attvar anse som var

Det ofrånkomligtär bamårsrätt för förfluten tid tillgodoräknas enligtatt täm-en
ligen schematisk metod. Exempelvis blir det oundvikligt sådan pensionsrättattnog
tillgodoräknas modern till bam, i fall där fadern har varit vårdnads-ett utom ensam
havare. Den beräkningsmodell, har föreslagit för framtiden och vi harsom som

i det föregående, bör i sina huvudlinjer gällapresenterat även för beräkningen av
bamårsrätt för förfluten tid, med de modifikationer kan krävas. tillgodo-Hursom
räknandet pensionsrätt för vård barn ägt i förfluten tid skall fårske,av av som rum
i sina tekniska detaljer utredas vidare under arbetet med fortsattaden beredningen

detta betänkande. Då får också avgöras huruvida sådant tillgodoräknande skallav
kräva ansökan föräldern eller det finns möjligheter få till stånd någonav attom
form automatik.av

I enlighet med de principer föreslår beträffande pensionsrätt för förvärvs-som
arbete i förfluten tid skall för sådan tid pensionsrätt för barnår inte tillgodo-m.m.
räknas inom för den föreslagna premiereservdelen inom den allmännaramen pen-
sioneringen. l stället berättigade,den enligt den allmänna regel härförges som
föreslår, för förfluten tid pensionsrätt inom fördelningssystemet grundad på hela
den odelade ålderspensionsavgiften, 18,5 %.

9.5.6 Administration

Vi föreslår: Registreringen bamårsrätt Riksförsäkringsverket,görsav av
också fattar beslut i frågor tillgodoräknande sådan rätt.som om av
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grundval denpåRiksförsäkringsverket,våra förslagframgått innebärSom att avav
pensionsgrundandefastställdainkomstskatttaxeringen förvidSkattemyndigheten

påintjänatspensionsrättigheterdeskall registreraför varje årinkomsten, som
föreslårVipensionskonto.individsvarje attförvärvsinkomstergrund m.m.av

barnårs-godoräknandettillskall handhateknisktRiksförsäkringsverket också rent av
till pensions-betalaskallhärföravgiftsbelopputräkningen deoch statenrätt somav

systemet.
på Riksför-också skall ankommadetemellertidfråga uppkommer ärEn omsom

skallbamârsrätten,frågaifatta beslutsäkringsverket t.ex. somatt vemomom
skalltillgodoräknandevilket beloppoch tilltill bamårsrättberättigadanses vara

finner vi detpensionssystemetförbetydelse endastharEftersom bamårsrättenske.
försäkrings-bistånd frånmedRiksförsäkringsverket,lämplig lösning attvara en

därförvi föreslårochnödvändiga beslutenbamårsrättenförfår fatta dekassoma,
detta.

fattas medmöjligaste månibamårsrätt börbeslut ettRiksförsäkringsverkets om
uppgiftertillgång till defårverketförutsätterautomatik. Dettamått att somstort av
barnårsrättenspecifikt skulleuppgifterbeslutsfattandet.för Debehövs avsesom

registeri sinatillgång tillhaskäl kommerandrainte redanverketoch attavsom
huruvida denuppgifterochför barnvårdnadshavareuppgifterbl.a.är ett omom

styvförälderfallenliksom ibarnetsammanbor medberättigadeför sigi och --
vårdnads-ärUppgiftermedgift med eller har barnär vem somomvem.vem som

rutinerendast behovföreliggeri det falletregistrering ochföremål förhavare är av
detvärdnadsregistret. NärfrånRiksförsäkringsverketuppgiftslämnande tillför

intei dagfinns sådanamed barnsammanboruppgiftergäller ettvem somom
folk-ochbarnsallauppgifterfinnsregistrerade. Däremot vuxnas,personers,om

godtag-kan utgörafolkbokföringsadressenmöjligt ettbokföringsadress. Det är att
fårberedningsarbetetdet fortsattaUnderbamrättsfrågan.beslut iunderlag förbart

besluts-Riksförsäkringsverketsgrund förligga tillbörvilka uppgifterutredas som
behöva upprättas.kanuppgiftslämnandevilka rutiner författande och som

barnårsrättenuttalade meningpåtalat, vårredan haremellertid, vi attDet är som
uppgif-grundvalautomatiskt påläggasmöjligt börutsträckningi så ut avstor som

det,inträffadockkanregister. DetRiksförsäkringsverkets attiförs inter som
ansöknings-påkravofrånkomligt införavisar sigvissa fall,åtminstone för ettatt

tillgodoräknas.barnår skall kunnapensionsrätt förförförfarande att
de be-gottskrivsbarnårsrättförRiksförsäkringsverket kommer attatt ansvara

Riksförsäkrings-lämpligastförefaller därförvärde. Dettill korrekt atträttigade ett
erforderligallhakommerbarnârsrättenfastställandetvid attverket avsom-

skallålderspensionsavgifterdebiterar deårligen statentillgängliginformation som-
ochberäknadebli exaktmetodmed dennaAvgifterna kanbamårsrätten.förbetala

nödvändig.bliinteskulle därmedschabloniseringen
utformningendiskussionerför våra syste-utgångspunkternaTrots avatt omen av

fåtill såupphovförsöka skapavaritbarnårsrätt harför ett systematt som germet
sigsigförochmöjligt mellankonflikter varaanserenvarpersoner somsom
uppstå.sannoliktändåsådanatid, kommer attbarnårsrätt förberättigade till samma
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Riksförsäkringsverkets beslut tillgodoräknande bamårsrätt bör därför kunnaom av
omprövas enligt vanliga regler härför. Det bör också finnas möjlighet till för-att
valtningsdomstolama överklaga Riksförsäkringsverkets beslut barnârsrätt.om

9.6 Pensionsrätt för vämpliktstjänstgöring

Vårt förslag: Pensionsrätt för vämpliktstjänstgöring införs enligt särskilden
ordning. Denna gäller vämpliktig och vapenfri grundutbildning och militär
grundutbildning för kvinnor. För varje månad då någon fullgör vämplikts-
tjänstgöring tillgodoräknas pensionsrätt basis fiktiv årsinkomstav en

50 %motsvarande genomsnittsinkomsten för alla försäkrade 83 000caav
kr år 1994, under förutsättning utbildningen pågått under minst fyraatt
månader. Värnpliktsrätt inte för förfluten tid.ges

framgåttSom avsnitt 7.5 föreslår de genomgår vämpliktig grundut-attav som
bildning, inkluderande vapenfri grundutbildning, skall kompenseras i pensionshän-
seende under utbildningstiden enligt särskild ordning. detI nämnda avsnittet haren
vi redovisat motiven för detta vårt ställningstagande. Pâ grund den tvångsmässi-av

uttagningen till den värnpliktiga grundutbildningen och med hänsyn till detga
faktum relativt andel männen i årskullatt olika intestor skälnumera en av en av
genomgår sådan grundutbildning, rättviseaspekter siggör starkt gällan-attmenar
de i detta sammanhang.

Pensionsrått skall alltså enligt särskilda regler kunna tillgodoräknas värnpliktiga
under grundutbildningen liksom vid vapenfri tjänstgöring. Det skulle med fog
kunna ifrågasättas undantag bör göras för den drar grund-nyttaom som senare av
utbildningen i militär eller civil karriär eller reservofñcer. Vi har emellertiden som
kommit fram till det inte torde finnas möjligheter välja dem i så fallatt att ut som
skulle bli föremål för undantag och därför praktiska skäl allaattmenar av som
genomgår Värnpliktig eller vapenfri grundutbildning tillgodoräknasbör pensions-

härför.rätt
måsteDärmed rimligen också kvinnor genomgår militär grundutbildning fåsom

denna förmån, även den utbildningen frivillig och enbartär syftar till denom
militära karriären. I fall skulle dessa kvinnor missgynnas i förhållande tillannat
sina manliga kollegor.

Vi föreslår alltså pensionsrätt för värnpliktstjänstgöring, tillgodoräknasatt m.m.
alla genomgått Värnpliktig grundutbildning, vapenfri grundutbildning ochsom
militär grundutbildning för kvinnor under förutsättning, vilket framgår i det följan-
de, utbildningen pågått under viss minsta tid.att

Tillgodoräknandet bör ske enligt för alla modell och innebära atten gemensam en
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reglervanligaenligtâlderspensionsavgifter betalasvilkenbestämsfiktiv inkomst
förgällermed vadlikhetlerläggasavgifter bör staten.härför. Dessa somav
in-fiktivapå denegenavgifteri frågadet inte kommakan utbarnårsrätten att ta

komsten.
förpensionsrättskullebarnårförpensionsrättgällerdetnärsättPå somsamma

enligttillgodoräknaskunnagrundutbildning,värnpliktstjänstgöringens enm.m.
Eftersommodeller.dessakombinationutfyllnadsmodell ellerkorkmodell, avenen

den be-undantagsvis tillåteraktuell bara attärslagtjänstgöring det nusomav
nivåfastlagdvissutfyllnad tillsigvid sidaninkomsterrättigade har ter enav,

sällan fastdärförtämligen ärberättigade ärkomplicerad. Deonödigt merunga,
inkomsttill denfyllalåga löner.relativt Attoftaoch har utarbetslivetetablerade i

särskiltinte hellerdärförförefallerbörjantjänstgöringensföreförelåg me-som
nivå.godtagbartilländå skertillgodoräknandetförutsättningunderningsfullt, att en

tillgodo-skallpensionsrättföreslåförbakgrund atthardenna attMot stannat
hanterabetydligt enklaretordesådan attkorkmodell. Enenligträknas vararenen

kombinationsmodell.ellerutfyllnadsmodellän enen ren
börgrundutbildning,Värnpliktigförpensionsrättförslagvårt m.m.Detta att ge

utgåskulle kommaframtidenersättning i attskattepliktigfallför detomprövas att
bliersättningenskattepliktigadenfall börsådantgrundutbildningstiden. Iunder

gottskriv-förordningsärskildoch behovetavgiftsgrundandeochpensions- av en
likainte längredärmedskulle stort.pensionsrättning varaav

utbild-få avbryteroch inteindividerolikaförolika långGrundutbildningen är
principipensionsrättlämpligastdärfördetdet är attförtid.i Somningen ser

Även utgördettamånad.fullgjordvarjeförkalenderårförintetillgodoräknas utan
beräknametodnågonenligtkorkmodell. Attväljagjort,förskäl att,ett ensom

detkompliceratadministrativtså attsystembetydaskulleför månadutfyllnad ett
försvarligt.inte kan varaanses

betydan-pensionshänseendeinågotmedförtjänstgöringstider intekortaEftersom
till-inte börpensionrätttalar förskäladministrativaoch bl.a. attinkomstbortfallde

endast deföreslårminsta tid,vissomfattat attintetjänstgöringengodoräknas om
tillgodoräknasmånaderminst fyraundergrundutbildninggenomgåttharsom

tiden.fullgjordadenför heladåpensionsrätt men
utgångspunkt denprincipiellhabörfiktiva inkomsten ge-denBeräkningen somav

bl.a.ordning ärsådanmedFördelenförsäkrade.för allanomsnittliga inkomsten en
följer lö-beslutsärskildapensionsrättentillgodoräknade utanstorleken denatt av

arbetsmarknaden.påneutvecklingen
genomsnittsin-%50tillbestämsår räknatförkorkennivånföreslårVi avatt

månadsVarje000 kr.831994årförsäkrade, vilketför alla motsvararkomsten ca
pensionsrättigheterförhållanden mot-under dagensdärmedskulletjänstgöring ge

dvs.uppfyllda,i övrigt ärvillkoren7 OOOkrmånadsinkomstsvarande omom caen
tordenivånvaldaDenmånader.minst fyrapågått undertjänstgöringen ossavom

åldersgrupperförsäkrade i deförgenomsnittsinkomsten somrelativt väl motsvara
handlarhärdet om.

förde-fiktiva inkomstendenpå% betalas18,5ålderspensionsavgiftDen somom
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las på fördelnings- och premiereservkontona enligt de allmänna reglerna härför. Pâ
den berättigades pensionskonton kommer därmed registreras det beloppatt som
hade tillförts han eller hon under de aktuella månaderna hade haft förvärvsin-om
komster för år räknat 50 % genomsnittsinkomsten förmotsvarar alla för-som av
säkrade.

Ålderspensionsavgiften bör, i enlighet med de allmänna principerna för finan-
sieringen föreslagnadet ålderspensionssystemet, betalas in efter handav som pen-
sionsrättighetema uppstår. I praktiken kommer dock viss eftersläpning inte atten
kunna undvikas, bl.a. med hänsyn till uppgifter den genomsnittliga inkom-att om

för alla försäkrade för visst år enligt vårt förslagsten grunden förett utgörsom-
beräkningen avgifternas storlek inte kan föreligga förrän tidigast under åretav -
därefter.

.Riksförsäkringsverket kommer för pensionsrättigheter gottskrivs deatt attansvara
individer genomgått vämpliktig grundutbildning, till korrekt värde.som ettm.m.
Till detta ändamål krävs Riksförsäkringsverket får uppgifteratt underom vem som

visst år har genomgått grundutbildning och hurett länge denna utbildning har
pågått. Särskilda rutiner för uppgiftslämnade till Riksförsäkringsverket kommer
alltså behöva upprättas. förefallerDet därför lämpligastatt Riksförsäkrings-att
verket på detta sätt med viss eftersläpning kommer ha all erforderligattsom-
information tillgänglig med jämna mellanrum debiterar de ålderspensionsavgifter-

skall betalas för tillgodoräknade pensionsrättigheter. Detta kan ske kalen-som t.ex.
derårsvis i efterskott. Avgifterna kan med denna debiteringsmetod bli exakt beräk-
nade och schablonisering skulle därmed inte bli nödvändig.en

I några få fall kan förekomma de inbetalda ålderspensionsavgiftemaatt intesenare
upphov till högre pension, exempelvis i fall då den värnpliktige efter grund-ger en

utbildningen emigrerar och därefter kvar utomlands. Gottskrivna pensions-stannar
rättigheter kommer, enligt vad framgår avsnitt 9.2 och i likhet med vadsom av

gäller för barnårsrätt, nämligen inte medföra reell pensionsrätt inte denattsom om
försäkrade vid ålderspensionstillfället uppfyller de minimikrav förvärvsinkom-om

under viss tid och viss omfattningster ställs för sådan finans-att statenav som av
ierad pensionsrätt skall resultera i inkomstrelaterad pension.en

Vårt förslag vämpliktsrätt gäller grundutbildning påbörjas efter ikraft-om som
trädandet de reformerade pensionsreglema. förslagNågot tillgodoräknandeav om

sådan pensionsrätt för tid före ikraftträdandet inte fram.lägger administ-Deav
rativa insatser sådan ordning skulle intekräva skulle stå i rimlig proportionsom en
till effekterde den skulle innebära, i i belysningsynnerhet de generellasom av
övergångsregler vi föreslår för pensionsreformen.som

9.7 Uppräkning intjänad pensionsrättav

En grundläggande princip för det reformerade pensionssystemet individensär att
livsinkomst skall avgörande för pensionens storlek. En bestämd del livsin-vara av
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pensio-återstående medellivslängden, utgörförväntadeutslagen på denkomsten,
livsinkomstprincipens tillämp-vidbehandlas det problemdetta avsnitt skallInen.

långtjänats in underindivids livsinkomstmedning hänger att enensammansom
pensionsrätterprincip intjänadeetablerad årår. i välföljd En ATP-systemet attav
intjänadpensionen utbetalas. Enprisnivåntill den aktuella närräknas pen-om

och basbe-uttryckt i basbelopp,viss pensionrätt tillsionspoäng i systemet enger
konsumentprisindex.successivt medräknas i sinloppet tur upp

frågafördelningssystem. IålderspensioneringensAvsnittet berör enbart om
avkastningen på defaktiskauppräkningen denbestämspremiereservsystemet av

medlen.avsatta

inkomstutvecklingtillIndexering samhällets9.7.1

skrivspensionsrättigheterintjänadeföreslår: fördelningssystemetVi Inom
i denökningenprocentuellapå denbaserasindexmedårligen ett somupp

ochinkomst. Ettmed sådanPGlinkomstenpensionsgrundande personper
indexetberäkningenVidförsäkrade.samtligaförskall gällaindex avsamma

Vidfönnånstak inräknas.pensionssystemetsovanförinkomsterskall även
skall intepensionssystemetegenavgifter tillavdragsgillainkomsttaxeringen

Index-beräkning indexet.vidbeaktandedärför inte ii ochingå PGl tas av
densker sedanUppskrivningikraftträdandet.för100 för åretvärdetåsättset

årligadegenomsnittglidandetreårstillår med hänsynjanuari varjel ett av
i PGlökningarnaprocentuella person.per

motivAllmänna

kapitelvisats itill inflationenindexering är,nuvarande pensionssystemetsDet som
samhällsekonomiskaförhållande till deinstabilitet itill dessorsakernaen av

till föreslå förändring. EttmotivRedan dettaförutsättningarna. attett enger oss
individer helapensionsutfallen för enskilda närtillhänför sigannat argument

haft sinaålder hatvå i kan denskall räknas.livsinkomsten Av enapersoner samma
mellantiden harden andra Underförvärvsinkomster tidigt i livet ochhögsta sent.

i nuvarandealltså beaktas redanprisnivån ökat någotinte bara den allmänna som
Även tillintjäna har ökatoch därmed lönpotentialen producerasystem. attatt

vuxit, dettareallönenivån harframsteg allmännaföljd tekniska Den utan attetc.av
därför rim-enskild individs förtjänst. Det ärutsträckningi minimal äränannat en

arbetsinsats lika,de bådai pensionshänseende värderaligt oavsettatt personernas
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den förres tidsmässigt hänför sig tillatt lägre allmänt löneläge den andres.änett
Med bibehållen prisindexering pensionsrättema skulle inkomster under årenav
närmast före pensioneringen kunna väga dubbeltän så vid pensionsbe-tungtmer
räkningen inkomster under början yrkeslivet. Detta skulle stridasom motav en av
utgångspunktema för reformen: låta alla års inkomster likavägaatt tungt.

För rimligt god anpassning, förräntning, med hänsynatt till den allmännage en
standardutvecklingen, i förening med rimlig stabilitet för den enskilde, bören som
grundprincip gälla pensionsrätterna i det reformerade pensionssystemetatt eller de
försäkrades inbetalda avgifter räknas med index följer den ekonomiskaettupp som
tillväxten eller löneutvecklingen och därmed också det underlag på vilket avgifter-

Den procentuella tillväxten fyller funktiontas ut. avkastningen görna samma som
i premiereservsystem, eller förräntan vanligt banksparande.ett

Den bästa samhällsekonomiska följsamheten i den bemärkelsen pensionsut-att-
gifternas andel avgiftsunderlaget är så konstant möjligt kan härvid förvän-av som

nås indexet för uppräkningen följer ekonomins lönesumma.tas Det är emeller-om
tid också viktigt indexet beskriver genomsnittsindivids inkomstutveckling,att en
eftersom syftet standardsäkraär pensionsrättema. skulleDetta tala föratt närmast

indexmâtt välja lön sysselsatt eller möjligen lönatt timme.som per per
Används lön timme, kommer pensionsrättemas uppräkning inte påverkasattper

löntagarna skulle välja minska sin arbetstid, förutsatt lönen timmeatt attav om per
inte går direkt följd arbetstidsminskningen. Däremot skulle lönesum-upp som av

minska och således pensionernas samhällsekonomiska följsamhet bli jämförel-man
sevis Visserligen reduceras pâ mycket lång sikt kraven på pensionsbetal-svag.
ningar, följdtill lägreden intjänandenivån, under lång övergångstid blirav men en
pensionssystemets belastning lönesumman högre. Om arbetstidsminskningen
resulterar i ökad produktivitet produktion arbetad timme, stiger antagligenen per
lönen timme. Då begränsas visserligen den negativa effekten på lönesumman,per

pensionsrätterna skulle få uppräkning. Bristen på samhällsekonomiskextramen en
följsamhet skulle bli densamma.

Också fördelningsmässiga skäl talar använda lön timme. På individ-emot att per
nivå skulle, vid arbetstidsförkonning, omfördelning ske innebär lägreen en som
inkomster under de förvärvsverksamma åren pensioner.högre framtidaEtt valmen

minska arbetstiden skulle inteatt ha detta bisyfte. Ett vägande praktisktnog som
skäl lägga lön timme till för indexeringenmot grund är slutligen rimligtatt attper
väletablerad statistik saknas på den övergripande nivå det här måste frågavara om.

förEtt index genomsnittslön sysselsatt beskriver den genomsnittlige förvärvs-per
arbetandes materiella standard och därförär tilltalande detnär gäller likställaatt
inkomster intjänats vid olika tidpunkter och relatera pensionen till denattsom

Ävenhistoriska inkomstnivån. detta index kan dock upphov till viss instabi-ge en
litet i förhållande till samhällsekonomin. En nedgång i förvärvsfrekvensen skulle
lämna indexet opåverkat reducera den lönesumma vilken pensionema skallmen ur
betalas. En nedgång i medelarbetstiden skulle däremot påverka detta index nedåt.
Ett timlöneindex skulle bli opåverkat både förvärvsfrekvenssänkt och sänktav
medelarbetstid. indexEtt för lön sysselsatt kan därför förväntas bättreper ge
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detskulletimlöneindex. undantagEttsamhällsekonomisk följsamhet än ett vara om
motsvarandemedparallelltsänkning i förvärvsfrekvensenskeddet.ex. enen

syssel-bli oförändrad; lönenskullemedelarbetstiden. Lönesummanhöjning perav
medelarbetstiden.höjdaemellertid till följd denökaskullesatt av

bör räknasintjänade pensionsrättemafunnit deavvägningVi har efter att uppen
sysselsatt.genomsnittslönindexmed typenett perav

beräkningindividuellnågoninte frågapåpeka det här ärfinns skälDet att att om
skallindexallmäntkonstruktioninkomstutvecklingen, ettutan somavomav

försäkrade.för samtligaenhetligttillämpas

Statistiska underlag

avläsasmåttet kanväsentligtfaktiska valet index är detgäller detdetNär att urav
villkornågorlunda oomtvistat. Dessarimlig detstatistik inom tid och ärbefintlig att

visserligenredovisasnationalräkenskaper. Däranvändning SCB:sutesluter av
detvilket görantalet sysselsatta,ekonomin ochiuppgifter lönesumman omom

dockoperation ärsökta indexet. Dennaframställa detdivisionmöjligt att genom
problemsjälv. särskilt ärutförs inte SCB Ettsanktionerad ochofficiellt attinte av

i tiden.för fiera år tillbakarevideras retroaktivtregelbundetnationalräkenskapema
skulleeftersom depensionssystemets del,oacceptabla förrevideringarSådana är

visserli-pensioner. möjlighetutgående Enretroaktiva ändringarföranleda voreav
vissrevideringar eftertillindexet inte hänsynvid fastställandet taatt enavgen

reviderad infor-tvistigheter uppkomma närskulle ändåtidpunkt, sannoliktmen
mation SCB.presenteras av

s.k. kortperio-utnyttja densistnämnda synpunktalternativ frånEtt bättre attvore
mindrerevideringama mycketretroaktivalönestatistiken från Här är dediska SCB.

finnshelårsuppgifterstatistik ocksåfördel med denna äromfattande. klarEn att
ibefinner sig dock barastatistikgrenefter årets utgång.tillgängliga kort Denna en

och lands-uppgifter kommun-offentliggörs ingauppbyggnadsfas. Bl.a. ännu om
inomarbetare och tjänstemänsammanvägningartingsanställda. heller görsInte av

för tjänstemäntimlöneuppgifter ochinsamlasprivata sektorn För arbetareden
omöjligtför närvarande sigförhållanden detmânadslöner. görDessa attteratt
i pensions-löneindex, användbartsammanvägningar till officiellt ärerhålla ett som

systemet.
statistikför använda dentredje möjlighet och den ärEn attstannatsom --

finns inom Riksförsäkringsverket.inkomstpensionsgrundande PGIöver som
först 10 månaderden tillgängligstatistik visserligen nackdelen ärharDenna att ca

väsentliga fördelarna denutgång, detta deefter respektive års uppvägs attavmen
undantagsvisinteför den relevanta populationen och den änheltäckandeär att annat

inomfördel också statistiken producerasi efterhand. betydande ärrevideras En att
ochalltså inte påverkas förändringarsjälvt, och denpensionssystemet att om-av

på områden.framtiden andraläggningar i kan komma görasattsom
gjorda övervägandenförslag således i enlighet medVårt principiella är ovan-

uppburit sådan in-i användalöneindex PGIsystemetatt per person somsom-
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komst.

Lön PGIeller total

Detta val aktualiserar emellertid ytterligare frågeställningar. omfattarPGIett par
inte bara löneinkomster även ersättningar,antal andra sjukpenning, arbets-utan ett
löshetsersättning, pensionsgrundandeär och för framtidenävenm.m. som nu som
föreslås det avsnitt 9.3.se Löneinkomstema särskiljs ñr inte,närvarandevara

detta är naturligtvis möjligt i framtiden.göra Indexet skulle alltså kunnaattmen
grundas på begreppet lön som uppbär lön.per person

Vi har, denna principiella möjlighet, för använda totala PGItrots stannat att per
haft sådan inkomst. sådant indexEtt anknyter för det första bättre tillperson som

genomsnittligaden standardutvecklingen för de skall beröras detpersoner som av
inkomstrelaterade vilket syftena indexeringen.är med valdaDetsystemet, ett av
indexet kommer, för det andra, öka långsammare än löneindexatt ett rent om
andelen arbetslösa, sjuka skulle eftersomöka, ersättningsnivån för de sistnämn-etc.
da lägreär än genomsnittslönen. Således speglar det valda indexet också på ett
bättre ekonominssätt betalningsförmåga.

i det sistnämndaEtt avseendet följsamt indexännu skulle erhållasmer om man
utgick från löner divideradeenbart, med totala antalet haftmen personer som
pensionsgrundande inkomst under året. sådant indexEtt skulle emellertid inte ett
klart sätt anknyta sig till den genomsnittliga standardutvecklingen för demvare som
har pensionsgrundande inkomst tilleller löneutvecklingen för dem i arbete.ärsom

Vissa skillnader mellan de diskuterade varianterna uppkommer ocksånu om
ersättningsnivåema i de sociala trygghetssystemen ändras i förhållande till de
genomsnittliga lönerna.

bör påpekas valet alternativ inomDet rimliga för ändringargränser iatt av -
ersättningsnivåernas höjd, för variationerliksom i sjukskrivningsfrekvens och
arbetslöshetstal har relativt begränsad betydelse för indexuppräkningensm.m. -

påstorlek längre sikt.

Behandlingen taket för PGI vid indexkonstruktionenav

avsnitt 9.7.2I nedan diskuteras taket för den pensionsgrundande inkomsten. Vi
föreslår sådant tak fortsättningsvis finnas.även skall Frågan är då inkom-att ett om

ovanför taket skall med eller vid indexet för uppräkningberäkningenster tas av
pensionsrättema. Vi föreslår inkomster ovanför taket skall beaktas, med deattav

motiv i avsnitt 9.7.2.som anges

Behandlingen egenavgifterav

I kapitel 14 lägger fram förslag ålderspensionsavgiften framöver i vissattom
utsträckning skall betalas i form egenavgifter. framtiden kan också avgifter tillIav
andra trygghetssystem allt komma i form egenavgifter i stället förtasatt utmer av
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individsegenavgifter kommerMedarbetsgivaravgifter.huvudsaki ensomnusom
dåFrågan uppkommeregenavgiftema.inkludera ävenbruttolön omformella att

ingå i detskalldeochpensionsgrundandeskallegenavgiftema ovanomvara
inkomst.sådanmedPGIuppräkningsindexet,föreslagna personper

andraellerpensionsändamålföregenavgiftergällerbörja medtillNär det att
arbetsgivaravgift, ärmotsvarandeväxlinginrättasändamål, motengenomsom

föranle-skallinteuppkommaförutsättsbruttolönehöjningdenuppenbartdet att som
påverkasstandardrealapensionsrätter. Löntagarensintjänadeuppräkningda aven

någotpåpåverkashellerIntebruttolönen.formelladenbaraväxlingen,inte av
välfardsmåttnågrapensionsbetalningsförmåga ellerreellaekonomins avdirekt sätt

capita.BNPtypen per
arbetsgivaravgift, ochÄven växlingegenavgiften motinte tas ut engenomom

Efter-densamma.blir slutsatsendisponibla inkomst,löntagarensreducerarsåledes
också görapensionsuppräkningenreduceras, börlöneinkomstendisponibladensom

pensionsavgift, densjälvi sig är attinteegenavgiftenhär,förutsätterVidet. enom
medbelagdochpensionsgrundandefinansierar äregenavgiftenförmånsociala som

avsnitt 9.3.jfrpensionsavgift
eventuellagrundpåintefråganställaskunnaskulle härMöjligen sammaom
konstruk-vid indexetsfrånräknasbordeinkomstskattenvanligadenhöjningar av

emeller-Även Skillnaden ärinkomst.disponiblalöntagarensreducerashärtion.
ineutralitetinkomstskattehöjningen. För attdrabbaspensionentid även geatt av

pensionsrättensmåstedisponibel lön,ochpensiondisponibelfall mellandetta
inkomstskatt.förelönmeduppräkning ske

egenavgiftmedfrågablisannolikt,mindre attförefallervilketSkulle det, om
pensionsgrundandeinte utgörtill del,löntagarnanågot kommerfinansiera mensom

medbeläggassådanegenavgiftenDå börblir pen-inkomst, annat.ettsvaret som
PGI-indexet.också ingå isionsavgift och

förekommandeegenavgifterallamedreducerasalltså PGIföreslårVi av nuatt
bestäms.uppräkningsindexetinnanslag

egenavgifter inominförandeförslagvi våraredovisar14 pen-kapitelI avom
sionssystemet.

Konjunkturutjämning

från år be-ârkraftigtganskavarierai PGI kankomponenterandraochLönema
lågkonjunktur. Dettaochhög-mellanväxlingarsamhällsekonominsroende

kraftigagäller dendetförvärvsarbetande, närför deanpassningskrav t.ex.innebär
förvärvsarbetandeFör deåren.under deförekommitreallönesänkning senastesom

varandra.siktlängrepå litethögkonjunkturerna att ta utochdock Iåg-tenderar
läggerpesnionerutgåendeföljsamhetsindexeringförslagdet somGenom avom

kasttvärasådanadrabbaskunnapensionema9.8 skulle ävenavsnittfram se av
följsamhetsin-förgrund äventillligganämligenskallPGI-indexeti inkomsterna.

kraftigttillsigmänniskorsvårare änhar attPensionärerdexeringen. anpassayngre
iinkomstennivånsjälvasynnerhetiförhållanden,ekonomiskaändrade som
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regel är lägre.
Vi föreslår därför utjämning PGl-indexet skall göras över deatt tre senasten av

kända åren. Indexet skall bestämt i början varjenärmare höjas år T med ettav
treårs glidande genomsnitt de frånprocentuella ökningama föregående år i PGIav

under kalenderåren T-2, T-3 och T-4.per person
En allmän tidseftersläpning uppkommer uppräkningen.vid Denna eftersläpning

beror på den statistik finns tillgänglig vidöver PGI uppräknings-att senaste som
tillfället denär det andra året före uppräkningsåret. bör observerasDetsom avser

i till vad gäller de allmänna konsumentprisema endast helårs-att motsats som- -
statistik existerar.

föreslårVi och utjämnade PGI-index skall föranvändas pensions-att ett samma
uppräkning, för följsamhetsindexeringenrätternas för uppskrivningensamt av

förmânstaket nedan.se

9.7.2 Taket för pensionsgrundandeden inkomsten

föreslår:Vi förTaket pensionsgrundande inkomster 7,5skall basbe-utgöra
för 1995.lopp år därefter följandeFör år skrivs det med lönein-upp samma

dex för skrivaanvänds de intjänade pensionsrättema. Endastattsom upp
sammanlagda årsinkomster pensionsgrundandeoch ersättningar under-som
stiger taket för den pensionsgrundande inkomsten grundar pensionsrätt.
Även tillräknade förinkomster barnår och antagandeinkomst för förtids-
pensionärer ingår i den sammanlagda inkomst måste understiga taketsom
för pensionsgrundande.att vara

Taket för den pensionsgrundande inkomsten i det nuvarande pensionssystemetutgör
Årsinkomsterbetydelsfullt undantag från inkomstbortfallsprincipen. översti-ett som

7,5 basbelopp ingen pensionsrätt. Sambandet mellan livsinkomstens storlekger ger
och pensionens nivå försvagas härigenom. kommer i framtidenDetta gälla alltatt
fler, förutsatt det blir tillväxt förvärvsinkomstema framöverreal i ochatt atten
taket fortsättningsvisäven räknas endast prisindex. Eftersommed detupp nuvaran-
de pensionssystemet också har golv form folkpensioneringeni och regelnett av

endast inkomster överstiger basbelopp är pensionsgrundande, är denatt ettsom
faktiska variationsbredden i pensionernas storlek väsentligt mindre iän den de
totala livsinkomsternas.

Eftersom såväl folkpensions- ATP-avgift hela förvärvsinkomstentas utsom
innebär förekomsten förmånstak frånockså med inkomstbort-ett avstegettav en
fallsprincipen besläktad princip: principen samband mellan förmånsnivå ochom
inbetalda avgifter. Pensionsavgifterna liknar, annorlunda uttryckt, skatt änmer en
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Även uttaladframtiden bliikommeregenskapförsäkringspremie. denna att meren
oförändrade regler.tillväxt ochvid realnuvarandei det systemet,

inteinkomstenpensionsgrundandetaket för denuppräkningenförreglernaOm av
ochurholkaslång siktpå systemetinkomstbortfallsprincipenkommerändras, att
givetvis möj-fall finnssådantgrundpensionssystem. Ifå karaktärenalltmer ettav

bortförmånerochavgiftersambandet mellan att taändå stärkalighet genomatt
intebehandlartaketavgifter överFrågantaket.inkomstdelar överavgiften om

14.i kapitelhär, utan
takfortsättningsvis bör hapensionssystemet även ettför det allmännaMotiven att

med mycketrimligtframstår intekapitel 7.i Detutvecklats atthar personersom
obligatorisktfrån allmäntpensionersvarandefå häremotkaninkomster etthöga ut

deanvändningensjälv bestämmainkomstlägen böri högaEn avsystem. omperson
motivallmäntutgörfripassagerarproblemet,s.k.inkomstdelarna. Det etthögre som

del.inte i dennaobligatorium gällerför
alltsker, kommerreallönetillväxtfortgåendehöjas realt ochinteSkulle taket en

överstiger taket.inkomsterhaalla,i det långa loppetmänniskor, ochfler att som
pensio-påverkarprincip det endaiskullepensionssystemetreformeradedetI som

förvärvsår.i antaletbli variationernerna
löneinkoms-nivån påsamband mellanmänniskor bibehållaför flertaletFör ettatt

innebärVårt förslaghöjas.därför taket attpensionen börframtidadenochtema
används förpersonlöneindex PGI attmed dethöjs i taktårligentaket somper

medTaket kommeravsnitt 9.7.1.pensionsrättema seintjänadederäkna upp
samhälletilönespridningenreallönerna. Ommedrealt öka i taktordandra att
andeloförändradungefärkommerungefär densammablirframgent avensom nu
oföränd-ungefärtaket ochöverstigerha inkomsterförvärvsarbetandede att ensom

taket. Dettaovanförlikaledes liggasamlade lönesummandenrad andel attav
vidmakthålls ochpensionsutbetalningarnas storlekvad gällerspridningenbetyder att

tiden.inte minskar övergenomslaglivsinkomstprincipensatt
fråganrealt blirsuccessivt skrivs äventakförslagMed vån omett uppsomom

Denrelativt ointressant.PGl-indexetiskall beaktastaketöverhuruvida inkomster
stabilrelativtsannoliktdåovanför taket blirliggerandel inkomstmassan somav

viddelexkludera dennaförmotivväsentligasåledessaknastiden. Det attöver
9.7.1avsnitt ovan.indexberäkningen se

bokförsde avgifterintjänaspensionsrättdenförslagitVi har att somsomnyss
Eni form PGI person.Iönetillväxtenden allmännamedskrivasskall peravupp

gällerIönetillväxten,medinte skrevstaketuppkommaskullefråga, uppomsom
dembetalatsavgifterdeintjänatspensionsrättdenuppskrivningen avsomsomav

falli sådantRimligtvis bordeovanför taket. systemetvid ellerhaft inkomstersom
detIönetillväxten,medavgifter skrevs trots attdessautformas så, ävenatt upp

taket föraktuelladåöverstiga detår kanfrågaibeloppeninnebär ettatt senare
skrivssjälvtaktualitet taketsini principfråga misteravgiftsbetalningen. Denna om

vidbetydelseemellertidharföreslår. Densåsomlöneutvecklingen,medupp
övergångsregle-samband medtid iförflutenförpensionsrätterberäkningarna av

avsnittet.följandei detvilket närmareringen, tas upp
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Inte bara förvärvsinkomster kommer taketbegränsas när det gäller tillgodo-att av
Ävenräknandet pensionsrätt. tillräknade inkomster för barnår ellerav m.m. an-

tagandeinkomst för förtidspensionärer, inte faktiskt erhållna inkomster,är skallsom
inte tillsammans med inkomsterandra kunna pensionsgrundande inkomstge en som
överstiger taket. Vid fastställandet den pensionsgrundande inkomsten årettav
beaktas alla förvärvsinkomster anställning eller förvärvsarbe-av annatsumman av

pensionsgrundandete, socialförsäkringsersättning pensionsrätt församtm.m.
barnår o.d.

9.7.3 Beräkningar för förfluten tid

föreslår:Vi beräkningarna pensionsrätt för inkomster ochI PGI-avav
indexet för förfluten tid justeras beräkningarna så, inkomst motsvarandeatt

tilldet första basbeloppet inte grundar ATP läggs till densom rätt pen-
ovanförsionsgrundande inkomsten. Inkomstdelar taket beaktas inte. Inte

genomsnitt vid PGI-indexetsheller används treårs glidande beräkning.
förfluten för pensionsgrundande 7,5För tid är taket den inkomsten pris-

tidenbasbelopp. Någon nedräkning bakåt i görs alltså inte. innebärDetta att
för visst år i förflutentillräknade pensionsavgifter tid kan kommaett att

skrivas ovanför tidpunkt gällande taket för avgiftsinbe-det vid senareupp en
talningen.

kapitel 15 förslagI våra tillnärmare regler för övergången till detpresenterar
Övergângsreglemareformerade pensionssystemet. förutsätter realindexeringatt en
förflutentillräknade pensionsrätter för tid kan åstadkommas bakåt i tiden till årav

1960. förhållandevisDetta är enkelt föreslår,åstadkommaatt om man, som som
index använder totala PGI historiskför period lönerAttper person. separeraen ur
PGI är däremot inte möjligt. Skulle löneindex ha valts för pensionsrätternasett rent
uppräkning skulle, för förfluten tid, antingen statistisk lösningnågon än PGI-annan
lösningen ha fått tillämpas, eller ha fåtttotala PGI accepteraspersonper som app-
roximation.

Sedan år 1960 har förändringar gäller kvinnornaskett det på arbetsmar-närstora
knaden. Andelen kvinnor den totala arbetskraften har ökat mycket starkt, särskiltav
under den första delen perioden. Eftersom kvinnor hade och har lägreav ge-- -
nomsnittsinkomst än män, ökade den genomsnittliga PGI för samtliga något lång-

denän genomsnittliga PGI för alltså effektmän. Detta av attsammare var en
kvinnornas vikt i genomsnittsberäkningen steg.

Under den delen perioden sammansättningenhar och kvinnormänsenare av av
i PGI-kollektivt inte förskjutits så mycket. Då ökade i stället den genomsnittliga

förPGI samtliga något snabbare den genomsnittliga förån PGI Dettamän. är,
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heltid.tidigare arbetarkvinnorpå fler äntill del, beroendeåtminstone attstor
uppräkningenpåverkarstrukturella faktorerdessasig omotiveratDet kan att avte

genomsnittlig för män,PGIanvändatid.för förfluten Genompensionsrätter att
heltids-inkomstutvecklingen förapproximation tillfåskulle sompersonerenman

synnerhetiså små,emellertid skillnadernatabell 9.2framgår årarbetar. Som av
tidförflutenföropåkallatdet1960-1990,hela periodenöver attansettattsett

PGIpåskall baserasindexethuvudförslaget, dvs.frånföreslå någon avvikelse att
sådan inkomst.samtliga medför

ovanförlegatinkomstdelarbeakta deinte möjligtförfluten tid detärFör att som
poängregis-Riksförsäkringsverketsmed iuppgifter inte finnstaket, eftersom dessa

sådana inkom-till andelenhänsynbetydelse medbegränsadhar dockDetta attter.
tiden.bakåt iganska litenärtotala inkomstmassandenster av

årsin-haft totalaförmöjligt beakta inkomsterintehellerDet är att sompersoner
pensionsgrun-fått någondärför inteochpå basbeloppunder golvetkomster ett som

inkomst i ATP-systemet.dande
dragitsbasbelopp har dettaovanför pågolvethaft inkomsterdemFör ett avsom

pensionsgrundandeberäkningenretroaktivaVidregistret. denexisterandei det av
detta basbe-återläggsPGI-indexetochreformeradedetinkomst inom systemet av

lopp.
Även pensions-för dentaketframtiden räknarföreslagit, i uppsomom man,

näraliggan-tidhistoriskdet förlöneutvecklingen ärmedinkomsten mestgrundande
sigockså det rörgällt, närfaktisktpå takberäkningarna detde basera omatt som
rimligtsigmöjligenkundeDetreformeradepensionsrättigheter i det tettsystemet.

1960.startåret årtilllöneutvecklingenhistoriskamed denned taketbakåt räknaatt
orimligt högfårhävdas,år 1960, kan dethöginkomsttagareDe annars ensom var

sig ibefinneråldermotsvarandeviddem i dagjämfört medpensionsrätt som
inkomstskikt.relativasamma

reallöneutveck-bakåtnedskrivning ärviduppstårproblem attpraktisktEtt ensom
åren1960.sedan år Deperiodendelar senasteunder vissavarit negativlingen av

bli frågadå i principskullefalla. Det atttenderatsålundareallönemahar att om
beräknaförunderlagdåned. Problemet ärintebakåt, attskriva taket attupp

omfattarregister. DettaRiksförsäkringsverketsfinns ipensionsrätt inteintjänad
7,5 basbelopp.tillinkomsterbaranämnts uppsom

ibakåtlöneutvecklingenmedskall indexerasinte skalltaketVårt förslag är att
uppskriv-denfråga, nämligenaktualiserarbara framåt. Dettatiden, omannanen
ellervid näratid haft inkomsteri förflutenavgifter för demtillräknadening somav

med PGI-skrivsavgifterdessaVi föreslår9.7.2avsnitt ovan.taket jfr att upp
avgiften vissgrundvalpåpensionsråtteninnebära ettdet kanindexet, atttrots att av

gällan-dåöverstiger detför inkomstavgiftenår kanår motsvaraett somensenare
de taket.

1995 förstakraft år och deträda iföreslåspensionssystemetreformeradeDet pen-
skall skeuppräkningenförstainnebär denår.detta Dettjänassionsrättema att

datum.före dettamåste fattasstorlekuppräkningensjanuari 1996. Beslutden l om
1994.år Deför1995 tillgänglig PGIhösteni god tid underInformation finns om
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ökningarnaprocentuella i PGl 1991-1992, 1992-1993 och 1993-1994per person
bildar det glidande medeltal vilket uppräkningen för år 1996 skallmed ske. Vi
förutsätter Riksförsäkringsverket så uppgift inkomsterrutinernaatt attanpassar om
ovanför och inkomstertaket mindre basbelopp kan insamlas för årär än ettsom
1994. finnsEventuellt emellertid inte uppgifter för år 1993. Länken 1993-dessa
1994 får då baseras uppgifter, för båda åren exkluderar dessa inkomstersom
ovanför taket. Detsamma gäller givetvis länkarna 1992-1993 och 1991-1992.

Inför uppräkningen den 1 januari 1997 kommer de ovannämnda inkomsterna att
beaktas för 1994-1995,länken sannolikt inte för länkarna 1993-1994 ochmen
1992-1993.

uppräkningen bakåt i tiden överflödigtFör längre det med särskildaanser vara
regler för konjunkturutjämning indexet, eftersom någon följsamhetsindexe-bl.a.av
ring inte i fråga.kommer För uppräkningen för historiska år sker utjämningen
automatiskt uppräkningen sker alla de år förflutit mellanöverattgenom som
intjänandet och pensionsdagen. För år 1996 föreslår nämnts att ettsom nyss
utjämnat index används.

använda utjämnat index för hela historiska periodenden skulle dessutomAtt ett
skapa problem vid periodens början, eftersom uppgifter för delrätt storen av
1950-talet skulle erfordras. finns anledning upprätthålla principenDet dettatrots att

tidsförskjutning de PG1-uppgifter indexet på,grundas problemtrots attom av som
inte finns.med den statistiska tillgängligheten I skarven mellan beräkningar för

omfattandeförfluten tid och för nutid skulle dubbelräkning vissa årsannars av
inkomstförändringar i indexet.göras

Vi föreslår därför uppräkningen historiska pensionsrätter den 1 januari 1995att av
1992-1993,baseras på ökningen i PGl åren uppräkningen den lattper person

januari 1994 baseras ökningen åren 1991-1992, bakåt i tiden. vissEn ökadetc.
förfarande likvältyngd kommer med detta länkarna 1991-1992 och 1992-att ges

1993, eftersom ingår också i det treårsmedeltaldessa bestämmer uppräkningensom
beträffar länken 1992-1993den l januari 1996 och vad den januari 1997.även 1

retroaktiva uppräkningarna januari 1961 och januari 1962För de den 11per
krävs, vid strikt tillämpning, 1958-1959 1959-1960uppgifter för ochlänkarnaen
vilka i statistiken 1960-1961 vidsaknas över PGI. föreslås länken tillämpasHär att
båda tillfällen, således inkl. ordinariedessa sammanlagt gånger, den den 1tre
januari 1963. Vi har kunnat konstatera ökningen 1960-1961 inte framståratt som
avvikande i jämförtstorlek med övriga det tidiga 1960-talet.länkar under

historiskEn statistisk belysning

tabell 9.1 jämförs ekonominsI bruttonationalprodukten och lönesumma,BNP
båda utslagna sysselsatt, uppbär för båda könenPGI PGlsomsamtper per person
sammantagna.

sysselsattBNP ökade under åren 1960-1990 1 procentenhet långsammarecaper
totala innebär ökade med ungefärän BNP. Detta antalet sysselsatta 1att procent

per ar.
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ytterligare skillnad,sysselsatt och finns näm-Mellan BNP PGI enper per person
ungefär procentenhet snabbare. Dennaligen den BNP sysselsatt ökade 1att per

nettoeffekt faktorer.diskrepans fleraär en av
socialförsäkringsavgifter ochviktigaste enskilda orsaken den höjningDen är av

1970-framför under 1960- ochs.k. kollektiva avgifter ägde alltandra rumsom
avgifterinkl. och exkl. kollektivatalen. framgår tydligt tabellen lönerDetta av om

kollektiva avgifter sysselsattjämförs. Mellan sysselsatt och löner inkl.BNP perper
riktning:perioden går i BNPfinns skillnad helaöver motsattsett persomen

lönekostnadema sysselsatt. Dennahar ökat något mindre de totalasysselsatt än per
i1960-talet ochpå företagsvinstemas andel föll underskillnad beror BNPatt av

föränd-ytterligare källa till diskrepans deviss mån också under l970-talet. En är
subventio-i varuanknutnai indirekt beskattning, och tull,ringar samtt.ex. moms

livsmedelsubventioner ägt rum.t.ex.ner, som-
utvecklingen PGIslutligen, i tabellen finns mellanskillnad,Den av persom

PGI-måttetavgifter sysselsatt beror dels pâoch löner exkl. kollektiva attperperson
källmaterialet intestatistiskainnefattar andra ersättningar löner, dels detän att

antalnationalräkenskapema, därLöneuppgiftema kommer fråndetsamma.år ett
ihop.totala nationalbokföringenkorrigeringar bl.a. i syfte få dengörs attatt

ovanligt be-1960-talet. Sannolikt finns härSärskilt markant skillnaden förär en
påberäkningar, bl.a. beroendei nationalräkenskapemastydande osäkerhet att en

dåtidsseriernagenomfördes âr 1963 och brott iomläggning attstor systemetav
mycket god.överensstämmelsen däremot1970- och 1980-talenuppkom. För är

löpandeutveckling 1960. Procent år,9.1 Olika inkomstmåtts sedan årTabell per
priser

1960-901980-901960-70 1970-80

10,212,1 9,99,1BNP

9,1 9,311,2sysselsatt 8,1BNP per

inkl. kollektivaLöner av-
9,711,7 8,6gifter sysselsatt 9,3per

kollektivaexkl.Löner av-
8,5 8,98,5 9,7gifter sysselsattper

8,39,7 8,7Justerad 6,6PGI personper

ingårjämförts,nationalräkenskapsmaterialet, med vilket PGII person ovanper
kvin-förockså PGIoch Därför har använtsgivetvis löner för både kvinnor män.
medPGI-utvecklingen för män9.2 jämförstabelloch män Isammantagna.nor

ochför kvinnor män.PGI-utvecklingen summan av
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Justeringen består ifråga justerad 1tabell 9.2 det är PGI.I attatt omanges en
pensionsgrundande inkomstbasbelopp till registrerade inkomsterna.lagts de Som

basbelopp ochdel inkomsten överstiger lför räknas endast denATP av som
bottendelen7,5. erhålla löneindex måste ävenunderstiger För korrektatt ett av

inkomsten med.tas
föregående, i samband medtill olikhetema har redan berörts i detOrsakerna att

retroaktiva beräkningarnaför för iinte använda PGI demän ut-argumenten att
framhållit be-vi där,vecklades. Skillnaderna mellan utvecklingstalen kan, som

små.traktas ganskasom

För samtliga 1960.9.2 Utvecklingen PGI för PGI sedan årTabell ochmänav
priserProcent år, löpandeper

1970-80 1980-90 1960-901960-70

Justerad PGI för samt-
8,3liga, 9,7 8,76,6per person

förJusterad PGI män,
8,5 8,47,1 9,7per person

tillprocentuella uppräkningstal förslås komma använd-tabell 9.3 återges deI som
förflutenför tid.vid beräkning intjänad pensionsrättning av
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förslåsökningstal i PGI de talTabell 9.3 Procentuella samt an-person somper
för förfluten tidvid uppräkningen pensionsrättvändas av

AnvändFaktiskFaktisk Använd
ökningökningökning ökning

8,76,0 1980-81 10,11960-61 6,0
1981-82 7,4 9,61961-62 7,6 6,0

7,9 10,16,7 6,0 1982-831962-63
1983-84 8,2 7,47,0 7,61963-64
1984-85 7,9 7,91964-65 7,1 6,7

8,27,0 1985-86 8,91965-66 8,6
7,3 7,97,1 1986-871966-67 6,3
8,5 8,94,5 8,6 1987-881967-68

7,36,3 1988-89 9,81968-69 4,9
8,54,5 1989-90 10,61969-70 6,9

7,1 9,81970-71 7,7 4,9 1990-91
1991-92 10,61971-72 8,5 6,9 -
1992-93 7,11972-73 5,4 7,7 -

8,51973-74 13,1
1974-75 14,5 5,4
1975-76 11,0 13,1

14,51976-77 9,8
1977-78 8,8 11,0

9,81978-79 8,7
1979-80 9,6 8,8

beredningentabell preliminärt beräknad. samband med den fortsattaDenna är 1Anm.
får definitiva beräkningar fram.tas
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pensionerIndexering utgående9.8 av

Föreslår:Vi fördelningssystemet räknasUtgående ålderspensioner inom upp
lndexeringsmetodenföljsamhetsindex.årligen kombinerat pris- ochmed ett

med inflationen medprincip ålderspensionen räknasinnebär i att menupp
årligaden allmännaså procentenheteravdrag eller påslag med många som

% nivån%. 1,5 förklarasavviker från 1,5reallönetillväxten Normen attav
framtidaavseende påålderspensionen beräknas medpå reformeradeden en
år för år%. förändringen1,5 Inflationenårlig realtillväxt mäts genomom

rullan-här treårskomsumentprisindex. Med reallönetillväxten ettavsesav
pensionsgrundandeökningama igenomsnitt de procentuella realade av

följsamhetsindexering tillämpasPris- ochtakinkomst utan person.per
2000-2001.pensionsuppräkningen årsskiftetvidförsta gången

intjänadeför förslag till uppräkningavsnitt redogjort vårtföregående harI av
Enligtpensionssystemets fördelningsdel.inom reformeradepensionsrättigheter det

år för löneindex. Löneindexet beräknasår medförslaget skall dessa räknas ettupp
pensions-genomsnitt de procentuella förändringarna itreårs rullandeett avsom

till inom räknathänsyn taketgrundande inkomst dock systemetutan per person
uppräkningsâret. Tidseftersläpningen beror pååret förei tiden från det andrabakåt

indivi-Löneindexeringen innebär värdettillgänglighet.statistikuppgiftemas att av
standardutvecklingen i samhället ochallmännapensionsrätt följer dendens att

samhällsekonomiskakostnadsutveckling i till depensionssystemets stort anpassas
förutsättningarna.

frågan indexeringen utgående pensionerbehandlatavsnitt 7.9.3 harl om av
för utgående pensioner skallskäl där redogjort för, föreslagitoch, attav som

% reallönetill-1,5 årligtillämpas pris- och följsamhetsindexering med normenen
begynnel-delningstalet och därmed1,5 % valts förklarasväxt. Att attsom norm av

beräknas medålderspension isenivån på det reformerade pensionssystemet avseen-
framtida realtillväxt just 1,5 % år.de på om peren

ålderspensionen skrivs med in-jsamhetsindexeringenPris- och föl innebär att upp
mångapåslag med såEmellertid vid uppräkningen avdrag ellerflationen. görs pro-

%.från 1,5avviker T.ex.centenheter den allmänna reallönetillväxten normensom
%1,5uppgår till%med 3 inflation och allmän reallöneökning normensomen

Är reallöneök-3 %. den allmännaskrivs pensionerna med inflationen, dvs.upp
pensio-procentenheter skrivs% med 0,5ningen i stället 2 dvs. överstiger normen

0,5 procentenheter lägre än3,5 %. % reallöneökningmed Med l dvs.uppnerna
%.sker uppskrivning med 2,5normen

tolvmånaders-konsumentprisindex förförändringen iInflationen medmäts en
uppräknings-före detavslutas åretperiod oktober-oktober närmastt.ex. somsom
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faktorn detta hänseende används alltså regler gäller förI motsvarande somavser.
bestämmande förändringar i det allmänna prisläget vid fastställande detav av

prisbasbeloppet inom allmänna försäkringen.nuvarande den
lönein-mått på den allmänna reallöneökningen används bas förSom somsamma
såledesdex för intjänade pensionsrätter. Med den allmänna reallöneökningen avses

treårs rullande genomsnitt de procentuella reala förändringarna i pensions-ett av
tids-grundande inkomst tak med sådan inkomst, medutan per person samma

föreftersläpning löneindexet.som
betyder exempelvis för uppräkning pensionerna vid ingången årDetta att avav

2001 utgångspunkt förändringen i pensionsgrundande inkomsttas som per person
1996-1997, 1997-1998 1998-1999. beräkning realamellan åren och För denav

förändringen härifrån förändringen i konsumentprisindex årsgenomsnittdras mot-
svarande år. genomsnittliga reala förändringen under dessa perioder jäm-Den tre

%,förs 1,5 för i mån utgående pensionerna år 2001med avgöra vad deattnormen
i förhållande till inflationsuppräkning påskall räknas eller ned den görsupp som

konsumentprisindex förändring oktober 1999 och oktober 2000.grundval mellanav
här indexering utgående pensioner endast ålderspen-Det sagts av avsersom om

sioner inom fördelningssystemet enligt reformeradeoch pensioner beräknade
2000Reformerad ålderspension kommer börja utbetalas först fr.0.m. årregler. att

då äldsta övergångsgenerationen fyller 65 år. Vi föreslår därför pris- ochden att
följsamhetsindexering tillämpas första gången vid pensionsuppräkningen årsskiftet
2000-2001.

premiereservsystemet pensionsuppräkningen värdetillväxt ochInom styrs av
avkastning hos de fonder i vilka medlen placerade.är

avsnitt 15.7 frågan följsamhetsindexering införas förI bör äventar upp om en
älderspensioner beräknade enligt Indexuppräkning förtids-dagens regelsystem. av
pensioner i det reformerade regelsystemet behandlar vi avsnitt 12.8.

9.9 Delning pensionsrätt mellan makar,av

m.m.

9.9.1 Inledning

Frågan införande ordning för delning pensionsrätt mellan i detmakarom av en av
ålderspensionssystemet första efter införandetnuvarande har alltsedan de åren av

aktualiserats i olika Till för denATP-systemet och prövats sammanhang. grund
diskussion förts främst försöka åstadkomma regler tillhar legat önskan attsom en

avseendeskydd för kvinnor vid pensioneringen kan drabbas svårt i ekonomisktsom
tidigare äktenskap då upplöst.ärettom

nuvarande inom pensionssystemet tillåter inte in-De reglerna det allmänna att
tjänade pensionsrättigheter överförs från make till den andra. heller be-Inteen
träffande pensionsrättigheter inom avtalspensioneringarna finns sådan möjlighet.
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tillgång i makar-intepensionsrättigheter betraktasDessa därutövertyper ensomav
medförbodelningsregler, vilketenligt äktenskapsbalkensbo attgemensammanas

bodelningdem vid denförutsättningar beakta värdetdet också saknas att somav
vid upplösningen äktenskap.vanligtvis äger ettrum av

individuellabeträffande frivilliga,enligtgäller huvudregelnDetsamma numera
pensionsrätt deNågon överföringpensionsförsåkringar. den representerarsomav

emellertid undantag.finnsalltså i princip inteden kan göras. Deteller värdet ettav
pensionsförsäkringarna medelförutom de nämndaundantag gällerDetta --

pensionssparande ochindividuelltlagen 1993:931pensionssparkonto enligt om
lOjämkningsregeln igrundformer pensionsrättigheterinnebär dessaatt avav

bodelning det medingå ihelt eller delvis kan3 äktenskapsbalkenkap. § omen
omständig-förhållanden ochekonomiskalängd, makarnashänsyn till äktenskapets
bodelning.frånpensionsrättenoskäligt undantai övrigt skulleheterna attvara

makarnai bodelningen är överensockså ingåpensionsrättigheter kanSådana om
härom.

avtalspensions-och inomallmänna pensioneringenPensionsrättigheter inom den
ålderspension för någon äntillinte upphovsåledes i dagkansystemen annange

utanför deni övrigtpensionsrättigheterna och de hålls ävenhar tjänatden som
vid upplösningenmakarna emellani allmänhet skeruppgörelseekonomiska avsom

äktenskap.ett
underhar förtsdelning pensionsrättde diskussionerBakgrunden till av somom

fördelningentraditionellahuvudsak följande. Denigångna decennierna ärde av
tidgälla visssannolikt kommer ävenfamiljeninomarbetsuppgifterna attsom-

oftastkvinnanutsträckning innebärmindresuccessivt alltframöver iän attom -
avstårför barnen och hemmet. Honhuvudsakligadetär den ansvarettarsom
tid.ibland lång Ieller delvis under rättheltdärför från förvärvsarbetekanske en

honi livet får lägre inkomster änmedföra hon ävenkan dettasin atttur omsenare
inte inyrkeskarriär. Kvinnan tjänar härigenombörjan påfrån satsat pen-egenen

hennes ålderspension Attomfattningi sådansionsrättigheter motsvararatt mannens.
och hemhand barnföravstår från inkomster vissa tiderkvinnan under att ta om

utsträckning.i fullförvärvsarbetari samtidigtförutsätter allmänhet att mannen
avstårkvinnanfamiljeekonomin,tidenförvärvsaktiva fungerarUnder den trots att

försörjnings-delförhållandevis störrefrån inkomster, bäratt avgenom mannen en
situationi dennaoch mänutgår säkerligen de flesta kvinnorbördan. Dessutom -

efterfrån makarna ävenpensionsutfalletfunderar det framtidade alls över attom -
ekonomiskadela på destandard ochålderspensioneringen skall leva på samma

långvarigtefterkanskeskiljer sigfinns. makarna sedanOm ettsomresurser -
sittbättra påmöjlighetersmåkvinnan relativthar generellt egetäktenskap attsett-

före kvinnan.avlider Attfallpensionsskydd. gäller för detDetsamma att mannen
denföras frånkan överpensionrättigheterinte tillåternuvarande reglernade att ena

vidkvinnanalltsåinnebärdetde överensmaken till den andra är att enomens om
påekonomiska trygghetdendödsfall går misteäktenskapsskillnad eller ett om

framhon kan haålderdomen sett mot.som
pension SOUAllmänslutbetänkanderedovisade i sittPensionsberedningen
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1990:76 ingående överväganden i frågan delning pensionsrätt mellan makar.om av
l betänkandet 326-342 finnss. redogörelse frågans tidigare behandlingöveren
i svenska lagstiftningsärenden därutöver översiktligt beskrivning desamt en av
regler delning pensionsrätt finns i Kanada och Tyskland och de förslagom av som
på området har lagts fram i några andra länder. Vi hänvisar i dessa delar tillsom
detta betänkande.

Pensionsberedningen ansåg det främst vid skilsmässa fanns beaktansvärdaatt - -
och vägande skäl för för likadelning mellan makar den ATP-tungt ett system av

tjänaträtt de under äktenskapet. Beredningen fann emellertid fannsdet såvälatt
principiella skäl betydande tekniska svårigheter starkt talade motsom som en

Ävenordning för delning pensionsrätt inom dagens ATP-system. kostnads-av
mässiga skäl anfördes sådan ordning. Något förslagargument motsom en om
delning lades därför inte fram.

I stället menade beredningen lösningar skulle kunna sökas pensions-att attgenom
inomrätt ATP och de kollektivavtalsreglerade tjänstepensioneringarna på samma

villkor frivilliga, individuella pensionsförsäkringar helt eller delvis fick ingåsom
i bodelning efter äktenskapsskillnad. Beredningens rekommendation har docken
därefter inte någralett till vidare åtgärder.

reformeratMed pensionssystem, enligt principerär uppbyggt deett som som
framhär lägger förslag till, får vissa Pensionsberedningende argumentav som av

anfördes ordning för delning pensionsrätt mindre framträdande plats.mot en av en
Exempelvis skulle hel del de tekniska problem beredningen pekade påen av som
i princip inte uppkomma reformerademed det pensionssystemet.

Mot denna bakgrund har frågan delning pensionsrätt påattansett nyttom av
bör denna gång reformeradeprövas med det pensionssystemet utgångs-av oss; som
punkt.

9.9.2 Principiella synpunkter och huvudinriktningen av
våra förslag

föreslår:Vi Makar båda födda 1954 tidigareär eller skall kunna delasom
pensionsrättigheter, framöverunder äktenskapet tjänas in inom detsom
reformerade pensionssystemet, i princip lika mellan sig. Delning frivilligär
och sker fortlöpande, år för år, s.k. löpande delning. Den kostnads-genom
ökning för delning pensionsrätt skulle upphov till ochett systemsom av ge

skulle påverka andra undviksän dem använder sig systemetsom som av
särskilda för beräkningregler värdet den pensionsrättgenom av av som

överförs.
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skullepensionssystemetpensionsrätt inom det allmännaför delningEtt system av
pensionsrätt skulledelaskilda sätt. Attoch tekniskt kunna utformasprincipiellt

till-vardera makenårfortlöpande år fördelning görskunna innebära attatt genom
ellerlöpande delningpensionsråttigheterårets sammanlagdagodoräknas hälften av

äktenskapetundertjänatharmakarna tillsammanspensionsråttigheterdeatt som
makens död momen-vidäktenskapsskillnad kanske ocksåochlika viddelas enaen

kontinuerligt påverkardendelning alltsåkännetecknasdelning. Löpande atttan av
delningMedpensionsråttigheter.makensuppbyggnaden vardera momentanav

exempelvis skilsmässaförsti funktion närdelningsreglerna däremotträder en
inträffar.

sina män,förvärvsinkomster ängenomsnittligt lägrekvinnor harEftersom sett
kvinnornasmedförapensionsråttigheterderaslikadelningskulle att genom-aven

enskilda falletdetskulle minska. Iöka medan männenspensioner skullesnittliga
ochförvärvsinkomster äninträffa kvinnan har högre attkan det dock att mannen

Även detpensionsråttigheter.förlorarkvinnanfå till följddelning skulle att omen
förbättraskullepensionsrättdelningordning försyftet med attprimära varaaven

nackdelnaturligtvis intedet utanför kvinnor,pensionsskyddet som enser -
dra fördelkunnaockså skullemännaturligt och önskvärttvärtom att av ensom -

ordning.eventuell sådan
i princippå ochPensionsberedningen pekadesvårighetertekniskaDe somsom

rimligtkostnadsmässigtfungerande ochinföraomöjligtteknisktdetgör ettatt
pensionssystemet harnuvarande allmännai detpensionsrättdelningförsystem av

intemedför detreglerDessaoch 30-årsreglerna.i 15- atthuvudsakliga orsaksin
pensionsrättighetemaintjänadenågra årellerunderdefastställa värdetgår ettatt av

delninghuvudaltemativ förde tvåförpensioneringen. Gemensamtvidförrän av
delning,löpande ochdiskuterade,Pensionsberedningen momentanpensionsrätt som

dearbetetill hands under vårt ärnärmastlegat attde harockså äroch somsom
olika rele-fastställas vidpensionsråttigheter kanintjänadevärdetförutsätter att av

delningEn ordning förpensioneringen.ligger företidpunkter av pen-vanta som
pensionsråttigheter änandraomfattakan nämligen knappastmellan makarsionsrätt

varandra.medgiftaunder den tid makarnaintjänas ärsådana som
emellertid i principskulleavgiftsbaserade reformerade pensionssystemetMed det

pensionsrättig-värdetbestämmasvårigheter efter handuppstå någrainte att av
avgörandenågrafinnaslängresynvinkel därför inteteknisk skulleUrhetema.

för delning pensionsrätt.hinder systemmot ett av
själv-pensionsrättdelningordning föremellertid intedetHärmed är sagt att aven
måsteDärutöverpensionssystemet.det reformeradedelklart skall utgöra aven

önskvärdhetenprincipiellt attsådant liksombehovet settsystem genomett avav
makar imellanutjämningpensionssystemet åstadkommaåtgärder inom pen-en

förhållanden.rådandeutifrånsionshänseende analyseras
reformeradei detinförasskullepensionsrättför delningordningOm pen-aven

intjänade förepensionsråttigheterfråga delaibör det inte kommasionssystemet att
medobligatorisk. Ochdelningen görsklart ettgäller heltikraftträdandet. Detta om

spekulation medoönskadförmöjlighetertid skulle öppnasför förflutenfritt val
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kostnadsökningar följd. Endast för tid efter ikraftträdandet reglerna försom av
delning skulle alltså delning kunna äga rum.

harSom konstaterats är det tekniskt omöjligt dela pensionsrätt inom detattnyss
nuvarande pensionssystemet och kommer i 9.9.5utveckla avsnittattsom anser

fördet närvarande inte möjligt omfattas 20-delsinfas-makarattvara som av
ningen kapitel 8 skall kunnase dela pensionsrätt. stårMot denna bakgrund det
klart kvinnor i dag är medelålders eller äldre och typiskt skulle haatt settsom som

för delningstörst pensionsrätt skulle från tillämp-utestängasnytta ett systemav av
ningen eventuella delningsregler.av

Samtidigt är kvinnors förvärvsfrekvens och förvärvsintensitet i förhållandevisdag
hög och sig siktnärmar männens. Pâ kan sannolikt förvänta kvinnorssig attman
förvärvsmönster och kommer likna mäns. De kvinnor del-att ettmer mer som
ningssystem skulle rikta sig till såledesskulle själva tjäna in ipensionsrättigheter en
sådan utsträckning i generellt perspektiv skulle kunnaatt systemet ett ses som
ganska onödigt. Därtill kommer bamårsrätten inom det reformerade pensions-att

i viss mån kommer tillgodose behovet kompensation i pensionshän-systemet att av
seende för de kvinnor och avstår från självamän förvärvsarbete för taattsom- -
hand sina barn medan de är små.om

Behovet ordning för delning pensionsrätt, fåendast skulle betydelseav en av som
för framtiden och för makar båda födda år 1954är eller kan såledessom senare,
ifrågasättas och har också ifrågasatts. Vår övertygelse emellertidär det ävenatt
framöver kommer finnas många familjer, under långa tider vill organiseraatt som
tillvaron så makarna blir huvudförsörjare medan den andre maken ägnaratt en av

Ävenstörre eller mindre del sin tid oavlönat hemarbete. behovet ettav om av
för delning pensionsrått sannolikt kommer vidtämligen litetsystem attav vara en

genomsnittlig betraktelse, skulle sådant ändå kunna be-ett system storvara av
tydelse i pensionshänseende för den enskilda kvinna eller familje-man som av- -
skäl väljer helt eller delvis avstå från förvärvsarbete.att

föreliggerDet alltså enligt vår mening det individuella planet uttalat behovett
möjlighet för omfördelning pensionsrättigheter makar emellan. Ocksåav en av

principiella skäl talar för införande delningssystem. vissmakeAttettav ge en en
till denrätt andre makens pensionsrättigheter skulle kunna vidareutveck-ses som en

ling principen makarna under äktenskapet skall leva på ekonomis-attav om samma
ka standard. Dessutom bör uppbyggnaden pensionsrättigheter inom allmännadetav
pensionssystemet införsparande ålderdomen. iOm detta sparandeettses som
stället hade skett medel avgiftenmotsvarande till den allmänna ålderspen-attgenom
sioneringen hade placerats exempelvis på inlåningskonto i bank, hade medlenett
omfattats den likadelning egendom mellan makarna vanligen ägerav av som rum
vid bodelning efter upplösningen äktenskap. Ett ytterligare skäl talaretten av som
för delningssystem är makarnas valfrihet fördela arbetsuppgifterna underett att att
sin aktiva tid ökar, de denna möjlighet i viss mån disponera överattom ges var-
dera makens pensionsutfall åstadkommaoch de få ungefärligenkan likaatt storen
egenpension och detta oberoende förvärvsfrekvens, arbetstid inkomstnivå.ochav

Det finns naturligtvis också skulle kunna tala del-argument ettemotsom anses



311pensionsrättIntjänande m.m.av

negati-skulle kunnapensionsrättanförts delningningssystem. harFrämst att geav
jämställdhetsarbetetocharbetsutbudgäller kvinnorsincitament när det attva

försvåras.därigenom skulle
pensionsrättför delningförefallerförsta anblick detVid ett system avsom omen
för denkostnaderökadetotala kostnaderinte skulle föranleda ökade utan att ena

kostnaderminskadeinkomstrelaterade pension skulle kompenserasmakens större av
förhåller detsjälva verketpension. Iinkomstrelateradeför den andre makens lägre

kostnadsökningar,betydandemedföraså delningssystem kansig emellertid att ett
harpensionssystemförsäkringsmässigt uppbyggtförockså inom ett somramen

livsinkomstprincipen grund.som
pensionärs-livslängden längregenomsnittligapå grund den längreKvinnor har av

således,till kvinnaöverförs frånPensionråttighetertid än män. german enensom
pensionsrâttigheternalivspension äntill högregenomsnittligt upphovsett, omen

högregenomsnittligt hareftersomOch mänkvar hoshade settstannat mannen.
gå frånöverföringarnahuvuddelenkvinnor, kommerförvärvsinkomster än attav

pensionsrättigheter frånöverföringkostnaden vidökadetill kvinnor. Denmän av
den kost-liten delalltså inte till äntill kvinnor skullemän motsvaras avmer en

från kvinnor till månpensionsrättigheteröverföringnadsminskning avsom en
upphov till.skulle ge

elimineraförskulle åtgärderpensionsrättför delningMed attett system omav -
finansieraeller skattebetalarna fåförsäkradekollektivetinte vidtaskostnaderna av-

användagifta skulleantagande bl.a. allaunderkostnadsökning,denna att parsom
2050.ârtill några miljarder kronoruppskattaskansig delningssystemet grovtav

bilagauppskattningarna Aligger bakom seantagandenPå grund de somav
skulle kunnamaximala kostnadsökningdenbeloppetillustrerar det angivna som

delningssystem.uppstå med ett
förkostnaderna fördiskussion har varitförutsättning för vår systemEn att ett

sigän använderskall påverka andra demintepensionsrättdelning avsomav
emellertid gårföljande avsnittet detframgår det attSom attsystemet. anserav

fmansieringsfråga.acceptabel dennatekniskt konstruera lösningen av
för del-ochsamlad bedömning de olikaVi har vid vägt in ettargument emoten

hartagit hänsyn till vadredovisats i övrigtningssystem här har och även somsom
enskilda ledamöter hari allmänna Arbetsgruppensframförts i den debatten.ämnet

förslutligenharviddärvid olika tonvikt de olikalagt stannatargumenten men
pensionsrätt inom detdelninginförasskall förföreslå detatt att ett system av

pensionsrättigheter underföreslår såledesreformerade pensionssystemet. Vi att som
framöverreformerade pensionssystemetbestånd detäktenskapets tjänas in inom

imakardelas lika emellan.skall kunna
Även skälskulle kunna utgöraefterlevandepensionssystemförekomsten ettom av

skilsmässosituationer, hartilleffekterna delning pensionsrättbegränsaatt avav
alltså omfattabörDelningssystemetden begränsningen bör göras.inte ansett att

skilsmässofall dödsfall.såväl som
i sinasina detaljer ävenipensionsrätt kan inte baraför delningEtt utansystem av

grundkonstruktionenfrågangällerolika När dethuvudlinjer utformas sätt. om
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är det, tidigare har främst två metoder framstår realistiskanämnt,som som som
alternativ, nämligen löpande respektive delning. Löpande delning skullemomentan
innebära pensionsrättighetema delas lika makarna emellan år för år ochatt att
vardera makens pensionskonton kontinuerligt skulle avspegla effekterna del-av
ningen. Vid delning däremot skulle makarnas pensionskonton regist-momentan

de pensionsrättigheter vardera maken själv år för inår tjänar och delningenreras
de under äktenskapet intjänade pensionsrättighetema skulle ske först när skils-av

eller dödsfall inträffar.mässa
Det alternativ ligger i linje med tekniken för tillgodoräknande pensionsrättsom av

inom det reformerade ålderspensionssystemet i löpandeär delning. Med dennastort
metod blir årliga effekternade delningen tydliga framtida pensionsut-och detav
fallet förutsägbart.därmed alternativ har också fördelenDetta den att utrym-mer

för oönskad spekulation inskränks. delning tvåMomentan är den enda demet av
metoderna skulle kunna begränsa effekterna delning till fall skilsmässa.som av av
Eftersom vi emellertid delning bör få konsekvenser vilken orsakatt oavsettanser av
äktenskapet saknasupplöses, avgörande skäl för välja den lösningen. Momentanatt
delning får därutöver del materiella och kostnadsmässiga effekter villvien som
undvika. föreslår därför metod med löpandeVi delning.en

Det skulle enligt vår mening föra för långt tvångsmässigt ansluta alla giftaatt par
till delningssystemet. På äktenskapsförordet möjlighetsätt skapar attsamma som en
frivilligt avstå helt delvis från giftorättsgemenskapeneller i äktenskap, måste detett
finnas möjlighet också avstå från delning pensionsrätt. Graden frivillig-atten av av
het inom delningssystemet kan emellertid diskuteras. graden frivillighetHögsta av
skulle uppnås det för anslutning till delningssystemet krävdes anmälan från bådaom
makarna föroch det anslutningens upphörande fordradesenbart attom en av
makarna gjorde anmälan härom. En grad frivillighet sig obliga-närmar ettav som
torium skulle erhållas för det fall alla gifta automatiskt anslöts till delnings-att par

och det för utträde skulle krävas anmälan ellersystemet om en gemensam en
skilsmässa. frivillighetsgradenDen vad enligt äktenskaps-motsvararsenare som
balkens förregler gäller åktenskapsförord iändra egendomsordningenatt genom
äktenskapet.

På graden frivillighet anläggaskan skilda mått frivillighetsynsätt. Ett stortav av
medför mindre föruttalat skydd den i måttäktenskapet. Ettett parten stortsvagare

obligatorium medför â andra sidan valfriheten minskar och delning kanatt attav
komma tillämpas i situationer då sådan inte kan motiverad. Dessutomatt anses vara
kan mindreeller obligatorisk anslutning till delningssystemet inte godtasen mer
såvitt makar ingått sitt äktenskap före ikraftträdandet det reformeradeavser som av

och det skulle med sådan utformning krävas särskilda övergångsreglersystemet en
för dessa fall.

Vid avvägning mellan de olika intressen siggör gällande har vi kommiten som
fram till frivilligheten inte bör begränsas. delning skall ske bör alltsåFöratt att
krävas makarna tillsammans anmäler önskemål härom medan det försittatt att
delning skall upphöra bör krävas endast den maken anmäler detta. Det böratt ena
anmärkas delning vid utträde redan har och underägtatt ettsom rum som an-
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pá-pensionskonton inte skallregistrerats respektive makesslutningstiden har
Upphörandet kan endastdelningsinstitutet upphör.anslutningen tillverkas attav

skall fortsättningsvis.delning skeinnebära inteatt
inte eller bör kom-delning tekniska skäl kanoch det faktumFrivilligheten att av

leder till1953 eller tidigareeller båda makarna född åri fråga i fall då är attenma
på ålderdomenfå del ekonomiska trygghetkunna denalla inte kommer att somav
beröra endaständamål. bör delningsreglemadelningsinstitutets Därutöverår pen-

skälet tillpensioneringen. Dettareformerade allmänna ärsionsrätzigheter inom den
med vissapensionsrätt bör kompletterasdelningvi föreslår reglernaatt att avom

fråganVi återkommer tillbodelningsregler.äktenskapsbalkensändringar omav
i avsnitt 9.9.6.förändrade bodelningsregler

alladiskussioner sambor,aktualiserats under våra år ävenEn fråga har omsom
delningsinstitutet.omfattasbam, skall kunnade medeller enbart avgemensamma

föreslår skulle kunnadelningssystemet denfrivillighet inomsåMed stor somen
delnings-sambor utanförtillräckligt skäl ställainte finns starkahävdas det attatt

starktpensionsrâtt har mycketdelningVi emellertid ettattsystemet. avmenar
vidlikadelning makars egendomäktenskapsbalkens reglersamband med avom

häravpå grundegendomsgemenskapupplösning. totalaDenäktenskapets som
samboför-iföreligger normalt inteäktenskapföreligga inormalt kan sägas ettett

delmycket begränsadendast berörbodelning mellan samboreftersomhållande, en
emellanmöjliggöra delning samborboet. Atti detegendomen gemensammaav

intentioner.familjerättsliga lagstiftningensmed deninte stå i samklangskulle därför
enligt vårbristersambor emellanpensionsrättför delningFörutsättningarna av

Även omfattasfårsamboradministrativa skäl talarmening därmed. emot att av
delningssystemet.

ståförbehállas makar. Den bör öppenbör alltsåMöjligheten dela pensionsrättatt
exempelvis intevillkor. Således börtillkommandenågraför alla gifta utanpar

tid barn tillsam-minsta eller de harvarit gifta visshaställas krav de skall attatt
mans.

inkomstrelateradför pensionbåda makarna försäkradebör krävasDäremot äratt
delningeneller de årprincip båda bosatta här, detdvs. i äri Sverige, att avser.

1993:98,SOUPartnerskapi sitt betänkandePartnerskapskommittén har som
ingåskall kunnakön1993, föreslagiti novemberlades fram att av sammapersoner

rättsverkningari huvudsak skall haoch partnerskapetpartnerskap att somsamma
därigenomgenomförs, kommerpartnerskapskommitténs förslagOmäktenskapet.

pensionsrätt.partner möjligheten delasåvittlikställas med makar bl.a. attatt avser
renod-uppgift övervägadiskussioner inte det vårvid våraVi har attsett ensom

allmännadeninompensionsrättigheter de tjänas inandralad delning än somav
frivilligaavtalspensioneringama,inomVarken pensionsrättigheterpensioneringen.

enligt lagenpensionssparkontopensionsförsäkringar eller medelindividuella om
Detdelningssystem.således omfattaspensionssparande skulleindividuellt ettav

därmedpensionsformernaskildaotillfredsställande deskulle kunna attses som
behandlas olika.skulle

arbetsmark-mellankollektivavtalemellertidAvtalspensioneringarna bygger



Intjänande314 pensionsrättav m.m.

bör inte undantags-Förutsättningarna för dessa regelsystem ännadsparterna. annat
arbetsmarknadspar-tilllagstiftningsvägen och det bör därför överlämnasvis ändras

avtalspensioneringama framöverpensionsrättigheter inomövervägaattterna om
framgåEmellertid föreslår vi, kommerdelas makar emellan.skall kunna attsom

till följdinom avtalspensioneringamaavsnitt 9.9.6, bl.a. pensionsrättigheterattav
jämkningsvisskall kunna beaktasregler i äktenskapsbalken framöverändradeav

Även individuella pensions-beträffande frivilliga,vid bodelning mellan makarna.
förslag i det nämnda avsnittet.försäkringar lämnar vissam.m.

ordning för delningtekniska utformningenFrågan den närmare av pen-av enom
betänkande liksomden fortsatta beredningen dettasionsrätt får underövervägas av

nödvändi-blirföljdregler inom pensionssystemet i övrigtutformningen de somav
del-våra synpunkter hurföljande avsnitt kommer dock lämnaI ettattga.

kommanderiktlinjerna för dei huvudsak ochningssystem bör byggas angeupp
lösningarna.tekniska

för delningUtformningen9.9.3 ett systemav

Föreslår:Vi innebär intjänatDelning den ålderspensionsrätt makaratt som
i reformerade pensionssystemet år läggs på sådet och delas sättett samman

för året tillgodoförs i princip hälften.vardera maken pensionsrättatt som
frånvärde överförs till kvinna räknas ned medDet uppemotsom en man en

%20 med hänsyn till kvinnors längre medellivslängd, och pensionsrätt
mån.Överförd från kvinna till räknas i motsvarande An-en en man upp -

makarna ochmälan anslutning till delningssystemet görs gemensamt avom
därefter.får till följd delning börjar fr.o.m. året Anmälanägaatt omrum

ensidigt make med verkan fr.o.m. året därefter.utträde kan göras av en

löpandeförföreslår ordningföregående avsnittetframgått detharSom att enav .
detpensionssystemet ochi reformeradepensionsrätt skall införas detdelning attav

gälladenna ordning kunnaEnligt förslaget kommerförbehållas makar.skall att
ochfödda âr 1954 elleroch kvinnan ärdär bådeendast äktenskap senaremannen

intjänadepensionsrättighetersåvittkunna ske endastdelning kommer att avser
delningssystemet.ikraftträdandetfr.o.m. av

princip innebäraför anslutna makar idelningenlöpande kommer attDen att
makensbokföras på varderaaktuella året skallålderspensionsavgifter för detsom

idelas,ochläggsoch premiereservsystemeninom fördelnings-konton samman
premiereservsyste-inomfördelningssystemet ochhälften. inomprincip på Kontona

respek-pådelningenDärefter registreras resultatetdärvidbehandlasmet separat. av
med dettaexempelvisuttryckt kommerpensionskonton. Förenklattive makes

000 kr ochinkomst på 200visst år hartillvägagångssätt ett enensomen man
pensions-tilldelas000 varderainkomst 100 krår harkvinna attsamma ensom
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rättigheter inom fördelnings- och premiereservsystemen och demsom om var en av
hade haft inkomst 150 000 kr. Kvinnan i exemplet erhåller alltså pensions-en om

sinrätt för inkomst och får tillkommande pensionsrätt för 50 000 kr medanegen
tillgodoräknas pensionsrätt inkomstmotsvarande 150 000bara kr.mannen en om

Som kommer utvecklas i det följande bör emellertid värdet överfördaatt av pen-
sionsrättigheter fmansieringsskäl modifieras något.av

pensionsrättigheterAlla inom det allmänna ålderspensionssystemet varderasom
tjänatmaken under det aktuella året bör omfattas delningen. Sålunda kommerav

inte ålderspensionsavgifterbara förvärvsinkomster och sociala förmåner att
omfattas delningen också ålderspensionsavgifter.andra Effekten härav blirutanav

avgifter på förtidspensionärers antagandeinkomster kommer ingå del-att t.ex. att
Ävenningen. exempelvis bamårsrätt kommer omfattas delningen. Dettaatt av

innebär barnårsrätt i förekommande fall skall tillgodoräknas före det del-att att
ningen verkställs. Detsamma bör gälla för pensionsrätt på grund vämpliktstjånst-av
göring.

låta delningen omfatta baraAtt viss andel vardera makens inkomster eller attav
låta omfattaden enbart pensionsrättigheter härrör från viss verksamhetsom en men
inte från skulle enligt vår mening inte fylla något egentligt syfte. Inteannanen
heller bör det komma i fråga dela pensionsrättigheter inom fördelnings-att t.ex.

inte inom premiereservssystemet. Paitiell delning bör alltså intesystemet men
tillåtas i någon form.

Pensionsavgifter på antagandeinkomster bör alltså kunna ligga till förgrund del-
ning. förtidspensionärEn har fått sin förtidspension beräknad med antagan-som
deinkomster, eller inom det hittillsvarande med antagandepoäng, kommersystemet
således kunna omfattas delningssystemet. Detsamma bör gälla andra förtids-att av
pensionärer och ålderspensionärer.även För dessa två gäller deattsenare grupper
inte kommer kunna bidra med pensionsrättigheter till delningen för detatt utom-
fall underde det åretaktuella har haft förvårvsinkomster eller skäl haratt annatav
till godoräknats pensionsrâttigheter eftersom pensioner inte pensionsär grundande.-
Vanligen kommer alltså dessa pensionärer, de år anslutna till delningssystemet,om
endast kunna stå pensionsrättigheter. Detta är emellertid medatt mottagaresom av

frivillighelt delning inte skäl för ställa dem utanför möjligheten till delning.atten
Delningen kommer inte medföra förtidspensionen för förtidspensionäratt att en

successivt räknas bara han förvärvar ålderspensionsrätt.större Förattom, en en
ålderspensionär kommer emellertid de delningen tillkommande pensions-genom
rättigheterna i enlighet med vad förgäller pensionsrättigheter på grundsom av
förvärvsinkomster under pensionärstiden kunna resultera i högreattm.m. en
pension redan året efter genomförandet delningen, vid den omräkning ålders-av av
pensionen då skall göras.som

Delningen kan naturligtvis omfatta bara pensionsrättigheter inom det den allmänna
pensioneringen här i landet. Det kan emellertid inträffa båda makarna äratt att
betrakta försäkrade för inkomstrelaterad pension här vilket enligt vårt förslagsom -
är förutsättning för delning skall kunna ske eller båda haratt trots atten en an--
ställning utomlands och inte tjänar in pensionsrättigheter här. Detta kan i princip bli
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pensionsrätt skulleligger utanför Delningfallet bara anställningslandet EES. avom
avsedda. Exempel-få effekter, kanske inte äri del sådana situationer kunna somen

Sverige fårkvinna med förvärvsarbete idelning medföravis skulle kunna att en
tillpensionsråttigheterhälften sina aktuellt år intjänadelämna ifrån sig under ettav

pensionsråttigheter här harår inte tillgodoräknas ettsommenmannen, som samma
Efter-pensionsgrundande inkomst.i landarbete utomlands med hög annaten --

föroch då delning helt frivillig makarna,fall torde bli ovanliga ärsådansom
informationshänseende.iinte något problem änbehöver detta dock utgöra annat

låta denödvändigtavsnitt framgått har detföregående harAv ansett attatt
kostnadsökningsig delningsinstitutet stå för denanvändermakar somavsom

genomsnitt-huvudsakligen på grund kvinnoruppstår med delningssystem, attett av
i stridtid Detta kan ståligt pensionärer under längre än män. sägasär motsett en

likabe-allmänna pensioneringen i övrigtgrundläggande principen inom denden om
pensio-pensionsavgiftens årligakvinnor såvitt och denhandling och män avserav

genomsnittliga kvinnanlikabehandlingsprincip medför denstorlek. Denna attnens
genomsnittligapensionsavgift får högre livspension denför än mannensamma en

kvinnor.till del betalar pensioner till kollektivetoch kollektivet mänatt avav en
förålderspensionssystemet finns det ingetdet obligatoriskaInom utrymme ett annat

förhållningssätt.
Rim-emellertid annorlunda med det frivilliga delningssystemet.förhåller sigDet

deinte kollektivet försäkringstagare eller skattebetalare drabbasligtvis bör avav
ekono-del makar vill ordna sina privata,kostnader uppstår på grund attsom av en

detta skall kunna undvikas krävs reglermiska förhållanden på visst sätt. Förett att
hosöverförs från make till den andrapensionsråttighetergör att som ensom

hadelivspension, genomsnittligt deupphov till gettsett,mottagaren somger samma
ursprunglige innehavaren.de hade kvar hos denstannatom

delning överförs från tillinnebär pensionsråttigheterDetta att mangenom ensom
Förkvinna innan de registreras kvinnans pensionskonton.bör reduceras atten

pensionärstidmedellivslängd längreeliminera effekterna kvinnors längre ochav
%.20sådana pensionsråttigheter skrivs ned medskulle i dag krävas uppemotatt

pensionsråttigheter går från kvinnan tillPå motsvarande bör docksätt mannensom
på principrespektive uppräkningsfaktorer bör bestämmas iräknas ned-Dessaupp.

iframtida förändringarförsäkringsmässiga kontinuerligt tillgrunder och anpassas
iskillnadenkvinnors genomsnittliga livslängd. Omskillnaden mellan och mäns

ned- och uppräk-medellivslängd framöver skulle bli mindre än i dag, skulle alltså
ningsfaktorerna bli lägre.

fördel-pensionsråttigheter ske såväl inomrespektive uppskrivning börNed- av
ningssystemet inom premiereservsystemet.som

delning be-pensionsråttigheter har sitt ined- eller uppskrivnaDe som ursprung
pensionsråttigheterefter registreringen i princip övrigahandlas sättsamma som

framöverrespektive Sålunda kommer de inom fördelningssystemetkonto. att
för beräkningenlöneindex och så småningom ligga till grundräknas med avupp

vardera makens ålderspension.
föreslagit villkor för avgifter för barnårsrätt ochavsnitt 9.2 har viI attett pen-
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sionsrätt för vämpliktstjänstgöring skall till faktisktupphov pensionsutfall,ettge
nämligen avgifter betalts under minst år på minsta inkomstatt löne-tre etten om
basbelopp varje år och de sammanlagda pensionsavgiftema livet uppgåratt över till
minst lönebasbelopp. Delade pensionsrättigheter bör inte inverka påett bedöm-
ningen i detta hänseende. kapitel 12Av kommer framgå också ställeratt att oss
avvisande till tanken delade pensionsrättigheter skall grunda till beräkningatt rätt.

förtidspensionen antagandeinkomster och inte heller eventuellaatt attav anser
antagandeinkomsters storlek bör kunna påverkas delade pensionsrättigheter. Vidav
den fortsatta beredningen förslag till reformerad efterlevandepensionering börettav
också övervägas delning pensionsrätt bör kunna påverka efterlevandepensio-om av

till barn ochner vuxna.
förhållandetDet delade pensionsråttigheter inte i alla avseenden likställsatt med

pensionsrättigheter i övrigt medför de måste särredovisas i pensionsregistret.att
Detta torde emellertid inte medföra några speciella tekniska problem, eftersom även
andra pensionsrättigheter exempelvis sådana härrör från barnårsrätt måstesom- -
redovisas särskilt.

Anslutningen till delningssystemet bör, tidigare flera gånger har fram-som
hållit, frivillig och bygga anmälan makarna och anslut-vara en gemensam av
ningen bör kunna bringas till upphörande anmälan dem. Eftergenom en av en av

anmälan utträde bör makarna anmälan åter kunna ansluta sigen om genom en ny
till delningssystemet. Anmälan anslutning och utträde bör inges till försäkrings-om
kassan.

En anmälan anslutning bör kunna ske när helst under äktenskapetsom som
bestånd. bl.a.Av administrativa skäl bör delning kunna ske först fr.o.m. året efter
anmälan anslutning. En sådan anmälan bör också kunna ske före ingåendetom av

äktenskap bör då kunna få delning till följd förstett året efter giftermålet. An-men
slutningen kommer alltså aldrig kunna innebära delning kan ske föratt tid föreatt
anmälan inträde i systemet.om

Vid skilsmässa och dödsfall bör delningen upphöra automatiskt utgångenper av
året före skilsmässan eller dödsfallet. En anmälan utträde bör innebära attom
delning sker under årdet anmälan inges årinte för därefter, intemen om en ny
anmälan anslutning i så fall får effekt först fr. året efter denom som o. m. nya-
anslutningsanmälan in. Att delningen upphör innebär inte pensionsrättig-attges-
heter därvid redan har överförts mellan makarna går tillbaka. En anmälansom om
utträde får alltså betydelse endast för framtiden medför inteoch några ändringaratt

såvittgörs de pensionsrättigheter då finns registrerade på varderaavser som ma-
kens pensionskonton.

En genomförd delning för år är alltid oåterkallelig och kan aldrig bringasett att
återgå makarna eller dem skulle ångra sig eller förutsättningarnaom en av senare
på sätt ändras.annat

En anmälan anslutning till eller utträde delningssystemet bör friståendeom ur ses
från den egendomsordning i övrigt gäller inom äktenskapet och för sådansom en
anmälan bör inte krävas äktenskapsförordets form. En anmälan bör dock vara
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utträde bör underrättasbiträtt anmälaninte själv harskriftlig. En make omensom
ägadelning inte längre kommer attatt rum.om

delning9.9.4 Effekterna av

idettaså småningom skall beräknas kommerför respektive makeålderspensionNär
Ålderspensionen pensions-alltså på dehärför. beräknasenligt vanliga reglerskeatt

pensionstillfälletvidpå respektive pensionskontonrättigheter finns registreradesom
består eller inte. Föräktenskap då fortfarandemakamasoch detta oavsett enom

ålderspensionen blir lägre ellerinnebär dettaefterlevande eller frånskild make att
också detdelning inte hade skett, vilket ärskulle ha blivithögre denän om

från vaddelning till skillnadMed löpandesyftet med delningsinstitutet.direkta -
pensionsutfalletmedför delningendelninghade varit fallet vid attmomentansom -

ålderspensioneringenmakarna efterockså bådaför respektive make påverkas om
manifesterar sig ivarandra. delningenlivet och gifta medfortfarande i år Attär en

vi,bestårockså då äktenskapetmakarna emellanutjämning pensionema anserav
perspektiv, nackdel.i intestörresett ett vara en

fortfarande gifta medålderspensionärer och de ärUnder tid då båda makarna är
makamasför storlekenfå betydelsedelningen intevarandra kommer avannan
pensions-grund deuppkommer påbruttopension densammanlagda än attavsom

ochhar reduceratsfrån till kvinnanrättigheter har överförts gettmannensom
livspensiongenomsnittligt tillpension lägretill årlig dockupphov lägre setten

kvarpensionsrättigheterna hadevarit falletkvinnan vad hadeför än stannatomsom
tillfrån kvinnanpensionsrättigheter har fötts överfallhos I motsatt ommannen. -

bruttopension bli högre änsammanlagda årligakommer makarnas attmannen -
nettopension kanårliga sammanlagdaStorleken makamasdelningen förutan. av

pensionsbe-omfördelningeni positiv riktningpåverkasockså komma att av av
marginalskatteeffekterna därmed förändras.mellan makarna,loppen om

för familje-få konsekvenserockså, typiskt vissalöpande delningen kanDen sett,
ålderspensiongår iäktenskap består demi fall makamas närekonomin de en av

varitden make harålderspensionär. Omandre inte ärden ännu mottagaresommen
tillfamiljen åren fram desspension först kan underpensionsrätt gär ideladav -

pensionsin-dels högrei pension få disponera överden andre maken gåräven en-
pensionsrätt, dels denmakarna inte hade delathade utgåttkomst denän omsom

Å iandra sidan kanförvärvsinkomster.relativt högaandre makens kanske sett
fåmedföra familjen kommerskettdelning tidigare harandra fall den attattsom

haft förvärvs-make har högstinkomster, nämligen densammanlagdalägre om som
Vid pensione-går i pension först. hansvanligeninkomster livetöver mannen --

pensionrelativt höga förvärvsinkomsthansring ersätts sett genomsomav en
inkomstmedan kvinnansvarit delningen förutanlägre den skulle hadelningen är än

makarnaliknande effekter kan uppstålåg. viss månkanske fortsatt lär om en av
inte pensionär. Dessatid då andra maken ärförtidspension under den ännugår i

igården andra makendelningen upphör när ävenkonsekvensereventuella av
pension.
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Under övergångstid baranär makarna pensionärär kan såledesen en av upp-
komma antingen inkomstbortfall eller inkomstförstärkning i familjeekonomin,ett en

inte hade inträtt delningen inte hade skett. Bl.a. beroende på åldersskillna-som om
den mellan makarna kan denna övergångstid bli längre eller kortare. utfallet blirAtt
positivt familjeekonominför torde i praktiken inte bli så vanligt med hänsyn till att
kvinnan, generellt får bäst utbyte delning, oftast är densettsom av yngre av
makarna. De negativa konsekvenserna kommer sannolikt i stället väga överatt
eftersom den makarna generellt har lämnat ifrån sig pensions-settmannen, av som
rättigheter, vanligen går i pension först. Vid hans pensioner-ing bortfaller för-en
värvsinkomst, på grund delningen kompenseras dåligt den lägre pensionsom av av

utbetalas till honom.som
Vi alltså medvetna delningenär under tiden mellan makarnas respektiveattom

pensioneringstillfällen i vissa situationer sålunda kan få effekter inte är direktsom
åsyftade. Emellertid har inte funnit möjligtdet eller lämpligt särregleratt genom

pensionsutfallet under denna mellantid inte skulle bli lägre del-ängarantera att
förutan.ningen En sådan garantiregel skulle inte bara ställa sig kostnadskrävande

för kollektivet försäkrade föreller skattebetalarna också bli mycket svårutan att
hantera administrativt. Inte heller de beskrivna effekter skåläratt attanser nog
välja delning i stället för löpande, särskilt eftersom denmomentan momentana
delningen i situationer fåandra skulle del andra inte eftersträvade effekter.en
I sammanhanget vill erinra möjligheten till tidsbegränsat ålderspen-uttagom av
sionens premiereservdel. del ålderspensionenDenna kommer enligt vårt förslagav

kunna i sin helhet under begränsad tidsperiod och kan därigenomatt tas ut en
för tillanvändas i fall del överbrygga den nedgång i familjeinkomsternaatt vart en

tiden mellankan uppkomma under makarnas respektive pensioneringstillfällen.som
Effekterna delning pensionsrätt inom den inkomstrelaterade ålderspensione-av av

ringen samspelar i olika hänseenden med andra delar det allmänna pensions-av
innebära pensionsrättigheterDelningen kan överförts frånsystemet. t.ex. att som

den maken till andra och registrerats påden dennes pensionskonto inteena ger
tillupphov motsvarande högre livspension hos detta på grundmottagaren; atten av

delningen kommer få grundskyddet inom ålderspen-delmottagaren trots att av
sionssystemet i form den föreslagna garantipensionen.av av oss

Såvitt inkomstrelateradeden förtidspensioneringen kan delningen komma attavser
påverka förtidspensionens storlek kan påverka del basen fördenattgenom en av
beräkningen den inkomstrelaterade förtidspensionen.av

Även inom efterlevandepensioneringen skulle sådana effekter kunna uppkomma,
eftersom avsikten är inkomstrelaterade efterlevandepensioner framöverävenatt
skall beräknas grundval den avlidnes egenpension. Om exempelvisav mannen
avlider kvinnan inär är aktiv ålder och den lämnat ifrånär har sigmannen som
pensionsrättigheter delning, kommer delningen medföra kvinnan fåratt attgenom

Ålägre omställningspension honän skulle ha fått delningen förutan. andra sidan
medför delningen hon kommer få högre ålderspension någon gång i framti-att att
den. Under den tid då hon i behov ekonomiskt stöd skulleextraanses vara av
emellertid delningen påverka det ekonomiska för riktning.utfallet henne i negativ
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bliförförhållandenaskulleavlida tidigt,exempletkvinnan ii ställetSkulle mannen
efterlevandepen-utformningenarbetet medfortsattadetUnderde avmotsatta.
anledning härav.påkallade medåtgärdersärskilda ärsioneringen fâr övervägas om

änkepen-samordningförreglernanuvarandedeövervägasDärvid bör även avom
möjlighetenpå grundändraskvinnor bör attförålderspensionsion och avyngre

pensionsrätt.dela
pensione-allmännasidan denmellan åsamordningenproblem rörsärskiltEtt ena

kommunalasidanå andraochpensionsrättdelningförringen med systemett av
medförbruttosamordningengällandepensionerför dessatjänstepensionen Den nu

inom detpensionsrättigheterdelningkan göramakevinstden avatt genomen
för den andraförlustinte kommerpensionssystemet att motsvarasallmänna av en

tillkommamöjligtdocktordeavtalspensioneringen. Det attförmaken varautan
på kommuna-detarbetsmarknadspartemaslageffekter dettamed atträtta genomav

ändringar.avtalträffaromrâdet om
frånålderspensionmellansamordningenviduppkommakanproblemMotsvarande

livränteformer.andraarbetsskadelivränta ochochpensioneringenallmännaden
särskildabetänkande fordrasdettaberedningenmedarbetetfortsattaUnder det av

avseende.i dettaöverväganden även

år 1954föreföddadelning för makarSärskilt9.9.5 om

ståskall öppendelningssystemettillsiganslutaföreslår: MöjlighetVi att
motsvarig-Någon1954 ellerfödda årbåda ärmakarförendast senare.som

1954 inteärårföreföddaärbåda makarnaellerdåfallhärtill ihet en
genomförbar.

bådamakarendastföregående,i detframgåtthar attinnebär,Vårt förslag somsom
delsberorDettadelningssystemet.skall omfattas1954 ellerårföddaär avsenare

delningtillåterutformning inteålderspensionssystemetshittillsvarande avpå detatt
ålderspen-inomövergångsregleringenutformningendelspensionsrättigheter, av

sioneringen.
8kapitelålderspensionsområdet sepåövergångsmodellenvaldaDen av oss

allsintetidigareellerâr 1934föddaärsammanfattningsvismedför att personer som
födda årenärreformeradedet attberöras systemet,kommer sompersoneratt av

reforrne-deberöraskommer20-delsinfasningens.k. attden1935-1953 avgenom
deendastochfödelseåretförhållande till attskala iglidandeenligtrade reglerna en

enligtberäknad heltpensionfå sinkommer1954 ellerårfödda attär senaresom
reformerade regler.
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Delning kan komma i fråga bara beträffande pensionsrätt har intjänats inomsom
det reformerade pensionssystemet. Pensionsrätt inom det nuvarande ATP-systemet
skulle alltså även pension börjar utbetalas först efter ikraftträdandet detom- av
reformerade pensionssystemet aldrig kunna göras till föremål för delning. Efter--

delning inte kan ske inom det hittillsvarande regelsystemet, kansom delning omöj-
ligen ske i fall där makarna föddär år 1934 eller tidigare och dettaen av oavsett
den andra makens ålder. Redan härigenom måste alltså många gifta ställas utan-par
för möjligheten dela pensionsrätt.att

Också make eller båda omfattas 20-delsinfasningen uppstår, såvidaom en av- -
särskilda regler för dessa situationer inte införs, komplikationer det sättet vadatt

make vinner delningen inte skulle vad den andra maken förlo-en motsvaras av
Detta kan illustreras med några exempel.rar.

I exemplen är född år 1945antas och kvinnanatt år 195 Mannen kom-mannen
få 1120 och kvinnan 1720att sin pension beräknad enligtmer reformeradeav

regler, och de kommer få resterande 20-delar sinaatt respektive pensionerav
beräknade enligt nuvarande regler. Om pensionsrättigheter inom det reformerade

i detta fall överförs frånsystemet till kvinnan kommer detta betydamannen att att
får kännas vid förlusten pensionsrättigheter till 1120, dvs. tillmannen den delav

hans pension beräknas enligt reformerade regler, medan kvinnan skulle få del av
1720 de överförda pensionsrättigheterna. Ett så fördelaktigt utfall delningenav av
skulle bli kostsamt för pensionssystemet. förOm makar delningen i ställetsamma
skulle utfalla så pensionsrättigheter överförs frånatt kvinnan till skullemannen
resultatet motsvarande blisätt ofördelaktigt för makarna. Kvinnan, fårsom
1720 sin pension beräknad enligt reformerade regler, skulle förloraav änmer

endast får 1120 pensionen beräknad enligt reformerademannen, regler,som av
skulle vinna. Ett resultat det kan naturligtvis intesom senare accepteras.

Vi har diskuterat olika vägar komma till rättaatt med de problem sålundasom
skulle uppstå delningssystemet skulle omfatta makar berörs 20-delsin-om som av
fasningen. Vad därvid har försökt finna är lösningatt medför detatten som som
den maken förlorar vad denmotsvaras andre maken vinner. Detta torde inteena av

tekniskt omöjligt kräver sannolikt metod ävenvara med massivmen en som en
informationsinsats skulle svår förstå och därför skulle kunna fåatt kon-vara som
sekvenser för individen inte kan förutses i enskildadet fallet.som

Denna metod skulle innebära endast så 20-delarmånga respektiveatt makesav
pensionsrättigheter det antal 20-delar ålderspensionenmotsvarar försom av som
den äldste maken kommer härröra från det reformeradeatt fick ingå isystemet
delningen och överförda rättigheteratt därvid räknades så vinsten för denattom

maken motsvarades förlusten för den andra. Detta tillvägagångssättena skulleav
få till följd det verkliga utfalletatt delningen skulle beroende den äldstaav vara av
makens ålder, vilket ganska slumpmässiga effekter. Dessutom skulle i falldeger

eller båda makarna tillhör de äldre övergångskohortema endasten mycket litenen
del de sammanlagda pensionsrättigheterna kunna delas och detta dessutom iav
realiteten bara under några få år.

De beräkningar över det genomsnittliga utfallet delning i övergångskohortemaav
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beskrivnaenligt dendelningförbekräftatharlåtit utföravi ett systemhar attsom
makarna.berördadebetydelse förekonomisksärskiltskulle fåmetoden inte stor

enskildeför dentill svårigheterna attmed hänsynbakgrund och genom-dennaMot
vi kom-metod harmed dennaenlighetdelning iförstå effekternaskåda och av en

föddamakarinnebärlösningförorda attinte kantill slutsatsenmit att somen
delningssystemet.omfattasskall1954före år av

makarsutjämningförslagKompletterande9.9.6 avom

pensionsrättigheter

pensionsför-individuellfrivillig,grundpåföreslår: pensiontillRättVi av
huvud-iäktenskapsskillnad,bodelning efteriingåregelmässigtskallsäkring

påmedelgällaskall1988.år Detsammagällde förereglerenligt desak som
pensionssparande.individuellt1993:931enligt lagenpensionssparkonto om

avtalspensioneringar-Övriga inomexempelvispensionsrättigheter,former av
jämkningsvis kunnaskallregler,nuvarandeenligtATPgällersåvittochna

tillmed hänsyndetäktenskapsskillnadefterbodelningvidbeaktas omen
fråndemundantaoskäligtfallet ärenskildai det attförhållandenmakarnas

bodelningen.

reformeradeallmännadetinompensionsrättigheterenbartdetförslag ärEnligt vårt
inledningsvisdelning. Somrenodladñrföremålblikanpensionsystemet ensom

individuel-frivilliga,undantagsfall såvittii dag,föreliggerframgått utomhar avser
individu-enligt lagenpensionssparkontomedelochpensionsförsäkringar om
tillhänsynsättpåmöjligheter tainte heller annatpensionssparande, att pen-ellt

emellanuppgörelse makarnaekonomiskavid deni övrigt somsionsrättigheter
äktenskap.upplösningenvidnormalt sker ettav

förslagvårtligger bakomsynpunkterprincipielladeemellertidVi att somanser
delvis kanpensionssystemetreformeradeinom detpensionsrättdelning avom

övervägtdärförvi harochpensionsrättigheter,formerandraöverföras pâ dessa av
pensionsrättighetersådanatillhänsynmöjligheternautvidga att talämpligheten att

bodelning.vid
delnings-kompletterabehovmeningvårenligt attdetföreligger ettDessutom av

reformeradedetinompensionsrättighetermöjliggörreglermed attsystemet som
förbodelningen. Detutfallet systempåverkafall fårvissaipensionssystemet av

pensions-Enbartfrivilligt.föreslår är attpensionsrätt avsettdelning varasomav
kunnakommerdelningsreglerna attikraftträdandetefterintjänaderättigheter av

makaromfattainteframgåttharbördelningssystemet somOchdelas. som --
alltsåskulle1954före årföddaärMakar20-delsinfasningen.omfattas somav

pensionsrätt.delamöjlighetenutanförställasdärmed att



Intjänande pensionsrätt 323av m.m.

Något konkret förslag till ändringar i bodelningsreglerna lägger vi emellertid inte
fram. Ett sådant förslag kräver ingående överväganden och utredningsarbeteett

inte bör ligga inom för vårt uppdrag. det följandeI redovisar alltsåsom ramen
endast förslag enligt vår mening bör riktlinjerutgöra för fortsattadet utred-som
ningsarbete bör ske i anslutning till den vidare beredningen detta betänkan-som av
de.

Frivilliga, individuella pensionsförsäkringar ingår i princip inte i bodelningen
efter den ändring vidtogs i samband införandetmed äktenskapsbalken årsom av
1988. Emellertid kan sådana försäkringar, liksom individuellt pensionssparande,
redan enligt dagens bodelningsregler ingå i bodelning under förutsättning makar-att

är överens det eller det grund omständigheterna i det enskilda falletna om av
skulle oskäligt undanta försäkringen eller det individuellaatt pensionssparandetvara
från bodelningen.

Ett väsentligt syfte med den ändring gjordes i bodelningsreglerna vid till-som
komsten äktenskapsbalken åstadkomma likformighet med andra formerattav var

pension, folk- och tilläggspension avtalspension. När reglerna för densamtav nu
allmänna pensioneringen kommer ändras och delning kommer medgesatt att av
pensionsrätt intjänad inom det reformerade ålderspensionsssystemet, föreligger inte
längre detta skäl hålla frivilliga, individuella pensionsförsäkringaratt utanför
bodelningen. Tvärtom finns anledning ompröva det tidigare riksdagsbeslutetatt om
pensionsförsäkringars behandling vid bodelning för åstadkomma fortsattatt en
parallellitet olika pensionsformer emellan. Samma synsätt bör anläggas på det
individuella pensionssparandet.

föreslårVi därför ñivilligd individuella pensionsförsäkringar och medel påatt
pensionssparkonto enligt lagen indiviuellt pensionssparande fortsättningvisom
regelmässigt skall ingå bodelningeni efter aktenskapsskillnad, i huvudsak enligt de
regler för pensionsförsäkringar gällde före år 1988.som

Vi har diskuterat inte uppnått enighet lämna förslag avdragsrättatt ettmen om om
för make för premier avseende den andra makens frivilliga, individuellaen pen-
sionsförsäkring och för avsättningar till individuellamakes pensionssparande. Vi är
emellertid medvetna frågan kan grund våraväckas förslag iatt övrigt ochom av

den i sådant fall bör iatt prövas särskild ordning.menar
När det gäller formerövriga pensionsrättigheler föreslår de framöverav att

skall kunna beaktandei vid bodelning regelmässigtintetas i speciellaen men-
situationer nämligen det med hänsyn till förhållandenmakarnas i det enskildaom-
fallet är oskäligt undanta dem från bodelningen. Dettaatt skulle alltså gälla pen-
sionsrättigheter inom hittillsvarandedet allmänna pensionssystemet, inom avtalspen-
sioneringarna och även inom det reformerade pensionssystemet för situationer där
makarna inte har omfattats delningssystemet.av

Vilka närmare villkor bör ställas för de olika formerna pensions-attsom upp av
rättigheter skall kunna ingå i bodelningen bör prövas Utgångspunkten börnoga.
härvid pensionsrättigheter iendast undantagsfallatt skall kunna ingå i bodel-vara
ning den försäkrades vilja och dettamot skall kunna ske bara fördelningennär av
makarnas respektive pensionsskydd framstår uppenbart orimlig,sammantaget som
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möjlig-framtidaoch deäktenskapetförhållanden undertill makarnasi relationbl.a.
pensionsskyddet.påverkaheterna att

Även börbodelningenpåverkaskall kunnapensionsrättigheternafrågan hurom
uppfylldaövrigtvillkoren i ärtill hands liggerNärmastnärmare.penetreras om-

vid fast-beaktaspensionsrättigheternaschabloniserat värdevärdet eller ettatt av-
endatorde denboet. Dettabehållningen i detställandet varagemensammaav

nuvarandeinom detpensionsrättighetersåvittstår till budsmöjligheten avsersom
huvud-avtalspensioneringarna. Iinom nuvarandeoch depensionssystemetallmänna

iegendomfördelningeninverka endastpensionsrättigheternasak bör annanav
från makeförasalltså inte översådana börpensionsrättigheternaochstort ensom

Pensionsberedningen i betänkan-föreslogsregel dentill En avsom somen annan.
förtillämpningsområdetutvidningl990:76, sid 368 f.,pensionAllmändet aven

Såvittdärför införas.böräktenskapsbalken,i 10 3 §jämkningsregeln kap. avser
emellertidbörpensionssystemetallmännareformeradepensionsrättigheter inom det

bodelningenvidjämkningsregelförinommöjlighetenockså prövas att enramen
grundaskall kunna rättså detill den andrafrån den makenföra sådanaöver attena

maken.mottagandeför denpensionsutbetalningartill
införas kankan kommasålundabodelningsreglemaändringar i natur-De attsom

eftersomäktenskapsskillnad,upplösesäktenskapetligtvis få effekt bara när genom
ålderspension.någon tillkvarstår rättdöd inteförsäkrade makensefter dendet
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Ålderspension10

10.1 Regler för ålderspension

ÅlderspensionVi föreslår: inom den reformerade pensioneringens fördel-
ningssystem skall kunna hel, tjärdedels,tas ut halv ellertre üärde-som en
dels pension tidigast från 61 års ålder. Vid därefteruttag växer pensionen
efter försäkringsmässiga principer ñr varje månad den lämnas outta-som

Någon övre gräns för uppräkningen finns inte.gen. Ett ålderspen-uttag av
sion kan återkallas helt eller delvis när den berättigade så önskar, och han
kan sedan när han så vill på börja uppbäranytt hela eller del pensionen.av

frågaI ålderspension inom premiereservsystentetom skall gälla i huvudsak
regler för pensionsuttag. Dessutom skallsamma de försäkrade kunna välja
sådan pension inteatt ta enbartut livsvarigt också underutan begränsatett

antal år, under fem eller tio år.

I avsnitt 7.8 har redovisat den principiella innebörden våra förslag såvittav
gäller ålderspension.uttag Som utvecklat där föreslår reglernaav föratt
ålderspension skall präglas flexibilitet och medgestor väsentligt måttav ett av
valfrihet för de försäkrade själva välja tidpunkt föratt övergång från förvärvsarbete
till ålderspension.

Liksom i dag bör det inte gälla några krav den försäkrade avstår från för-att
värvsarbete för rätt skall föreligga till ålderspension.att Inte heller i övrigt bör ske
någon prövning den försäkrades inkomstermot t.ex. vid beviljandet inkomstrela-av
terad ålderspension.

Den inkomstrelaterade ålderspension enskilda individer intjänar rätt till inomsom
det allmänna pensionssystemet kommer bestå två olika beståndsdelar:att pensionav
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utsträck-Ipremiereservsystemet.frånpension storochfördelningssystemetfrån
inomålderspensiongälla förreglerförslag uttagenligt vårtskallning avsamma

avseendebestämmelserspecielladockföreslårviss månIdessabåda system.
förvalmöjligheternaökaytterligaresyfteipremiereservdelen,utnyttja atträtten att

individerna.enskildade
fördelnings-ålderspension inominkomstrelateradtillför rättförutsättningEn att

till sådanintjänat rättharförsäkradedennaturligtvisfinnas ärskall attsystemet
skallnivå,fastställdvissunderstigerpensionsrättenintjänadedenpension. Om en

engångsbelopp.medförmånperiodisk ettutaninteålderspensionen utges ensom
9.2.avsnittutvecklat iharDetta

harförsäkradedengällaålderspensionsuttagförvillkor attendaövrigt börl som
skall bestämmasföreslårgränsDennaåldersgräns.bestämd nedrevissuppnått en

månaddentidigast fr.o.m.föreliggaalltsåskallålderspensiontill61 år. Rätttill
år.61försäkrade fyllerdenvarunder

intepensionssystemetreformeradedetinom7.8 behövsavsnittbeskrivit iviSom
förpåkallatdockdetskäl är attolikai dag. Avpensionsålderallmännågon som

inkom-beräkningenochdeänregelsystemet uttagetdelar avandra avsersomav
garantipensionsålder,har benämntvadålderspension bestämmastrelaterad en

utgångs-också tillbetänkandevi i dettaålder65 år. Dennatill tarangettsom
ochinnebördenhänseenden lämnari delvibeskrivningför denpunkt avensom

inombestämmelsernagällerdetNärreglerna.föreslagnadeeffekterna ossavav
sigklaradock kunnaskulle utanålderspensionssystemetinkomstrelateradedet man

fördelbetraktaskulleoch dettagarantipensionsälder attsådan som ennog varaen
anknytaiblanddettavaltpedagogiska skäldock att trotsVi harpsykologiskt sett. av

garantipensionsålder.dennatill
utbetalningförtidpunktensiktehandförstaiGarantipensionsåldern avtar

frågaidetsåtillvidabetydelsedessutom attblir dock omgarantipension. Den av
garanti-berörsstorlek desådanpensioninkomstrelaterad attmed avavpersoner

65 årfylldaföresåvitt gällerinskränkningarvissaerfordras uttagpensionssystemet
premiereservsys-ochfördelningssystemet,frånpensioninkomstrelateradocksåav

kapitel ll.iredovisarförslagDessatemet.
61fr.o.m.fördelningssystemetfrånålderspensioninkomstrelateradVid uttag av
årförårblir densammaprincipipensionen,årligadenbestämsårs ålder som

aktuella beloppetdådetgrundvalberäknasbelopplivsvarigt, till ett avsom
delnings-blirpensionendelningstal. Tasvisstoch utfördelningskontot ett senare

där-ålderspensionenårligaoch denlägregrunderförsäkringsmässigaenligttalet
sammanlagdadensyftar tillberäkningsgrunder atthögre. Dessalivsvarigtmed

längelikaleverskall förlivet genom-ålderspensionen under somsompersonen
Någonbörjar uppbäras.pensionennärbli densammabefolkningen oavsettsnittet av

försäkringsmässigträknaspensionenåldrarnailångtför hurgränsövre uppupp
medlång tid väntaundermöjligt uttagetalltsåblirfinnas. Det avskall inte att

10.2avsnittålderspension. lårligförhöjdavsevärtdet sättetpension och en
ochfastställasskalldelningstalethurförslagvårautvecklar närmare10.3och om

skall göras.pensionsuttagviduppräkningenhur senareom
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Personer fortsätter förvärvsarbeta efteratt 61 års ålder kommersom dessutom -oberoende de ålderspensiontar eller inteut fåav högreom livsinkomstatt ochen-
därmed tjäna in ytterligare pensionsrätt, upphov till högre livspensionsom ger en
och således också till större årlig pension. För dem fortsätter förvärvsar-en attsom
beta efter det de börjat uppbära ålderspensionatt helt eller delvis och därige-som

tjänar ytterligare pensionsrätt får årligennom göras omräkning denen ut-av
gående ålderspensionen med hänsyn till de nytillkomna pensionsrättigheterna.

årligaDen ålderspension bestäms enligt dessa regler kommer för åren eftersom
nybeviljandet räknas år föratt år med index beaktar såväl denupp allmännasom
prisutvecklingen realöneföråndringama i samhället. Denna försom metod uppräk-
ning i form s.k. pris- och följsamhetsindexering harav beskrivit i avsnitt 9.8.

Vi föreslår vidare ålderspension, liksomatt enligt dagens regler, skall kunna tas
inte bara hel pensionut också partiellutan pension.som l detta hänseende börsom
val kunna göras mellanett fjärdedels, halv och fjärdedels ålderspension.treen I

den mån hel pension inte uppbärs, kommer den del pensionen lämnasav som
räknasouttagen enligt försäkringsmässigaatt grunder.upp

Detta val mellan hel och partiell pension skall i princip kunna göras månad för
månad, dvs. hel pensionett kan återkallasuttag helt eller delvis tillav nästa månad
och den tagit partiell pension månadut skall kommandesom månad kunnaen en
välja i stället uppbära helatt pension eller andel partiell pension. Någraannan av en
begränsningar i dessa valmöjligheter bör inte finnas.

Inte heller i fråga ålderspension inom premiereservsystemet fordrasom enligt vår
mening det uppställs några särskildaatt villkor pensionsrätt vissatt minstaom av
storlek har intjänats för ålderspension skallatt Oberoendeutges. hur litenav pen-
sionsrätt den försäkrade förvärvat i premiereservsystemetsom skall han alltså ha
rätt till den när han går i ålderspension. På sätt i fördelningssystemetsamma som
bör dock mycket litet pensionskapitalett i premiereservsystemet kunna utbetalas

engångsbelopp i stället förett periodiskt.som
Liksom inom fördelningssystemet föreslår ålderspensionatt inom premiere-

skall kunnaservsystemet tidigast fr.o.m.tas fylldaut 61 år. vStorleken den årliga ålderspensionen inom premiereservsystemetav skall enligt
vårt förslag beräknas försäkringsmässiga grunder enligt de principer gällersom
för frivilliga, individuella pensionsförsäkringar. Någon skillnad skall dock inte
göras mellan kvinnor och män vid beräkningen årlig pension. Det kapitalbeloppav

de till premiereservsystemetsom avgifternaavsatta upphov till jämte dengett
faktiska avkastningen på dessa medel skall alltså fördelas över det för hela be--folkningen genomsnittliga antal år under vilka pensionen kan beräknas komma att-
utbetalas.

Någon pris- och följsamhetsindexering utgående pensioner från premiereserv-av
på motsvarandesystemet, sätt inom fördelningssystemet, kommer inte ägasom att

Inte heller kommer dessa pensioner indexerasrum. påatt sätt enligt någraannat
fastställda regler. Den uppräkning kan ske under pensionärstiden kommer isom
stället beroendeatt den faktiska avkastningen.vara av

Ålderspensioner från premiereservsystemet bör kunna inte bara heltas ut som
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fördelningssystemeti attvillkorNågrapension.partiellävenpension somutan som
ellerhalvfjärdedelar,andel trebestämdviss enbarafårpensionen uttas som

frittheltskekunnapension börpartiellUttagerfordras.intetordefjärdedel av
försäkrings-medfördettakonsekvensermed deval ochförsäkradesenligt den som
försäkrings-kanDäremotlämnasdelden outtagen. avfrågaimässigt somom

denvarieramöjligheternagällersåvitt attbegränsningarvissabehövastekniska skål
månad.förmånadpensionenandel tas utsomav

frånålderspensionsamtidigtdetnödvändigt tas utinte ärdet attbetyderDetta att
vilkenmedandeldenellerpremiereservsystemet enattochfördelnings-både

bådafrån depensionen systemen.fördensammaärpension uttas
premiereservsystemetinomålderspensioner7 börkapiteliredovisatvi harSom

underutgåskall kunnaalternativtdeföreslårVilivsvarigt. attbaraintekunna tas ut
pensionenskallförslagEnligt vårtår.antalbegränsatbestämti förvägenbart ett
underpensiontidsbegränsad enkunnapremiereservsystemet uttasfrån som --

tids-ochlivsvarigmellanValetår.tioperiodunderår ellerfemperiod omenom
göraförsäkrade kunnadenålderspension börårtioellerfemförbegränsad --

premiereservsystemet.frånpensionenbörja uppbäraönskardå hantidpunktvid den
såledesskallförsäkradeoch dendefinitivtemellertidbördå görsvalDet varasom

pensiontidsbegränsadfålösning,välja attt.ex.kunnainte enannanensenare
eller tvärtom.livsvarigtillförvandlad en

avbrytamöjligheter attböra öppnaspremiereservsystemetinomtordehellerInte
påutbetalas,börjatgångdel däravvissellerålderspension ensomett uttag enav

frånålderspensionbeträffandegörasskall kunnaförslagetenligtsätt somsamma
fördelningssystemet.

efterförvärvsarbetafortsätterdenskall attfördelningssystemetinomLiksom som
Depremiereservsystemet.inomocksåpensionsrättintjänafortsättaålderårs6l att

ålderspen-förhöjdtillupphovsåledeskommerhärför attavsätts enavgifter gesom
ålders-uppbärabörjatredanför denochpremiereservsystemetinom ävension som

pension.löpandedennaförhöjningårligiresulteradärifrånpension aven
bestämdlagstiftarennågoninteålderspensionering, upptarflexibel avMed somen

ålderspension bestämsiövergångförtidpunkten avdärpensionsålderallmän utan
skallålderspensionförförsäkradedenansökan attkrävssjälv,enskildeden aven

fördel-från barapensionböransökningen uttagetutbetalas. l avserbörja omanges
bådagällaskalldet systemen.ellerpremiereservsystemetenbartellernings- om

tillställasförsäkradedock denålder bör70 årsuppnårhonellerhantid innanViss
fylldavidautomatisktutbetalasbörjarålderspensioninnebördunderrättelse attaven

anmäls.inte70 år, annatom
in-föreslårATPför attreglernuvarandeenligtgällervadmedlikhetI som

premiereservsystemetfördelnings-såvälfrånålderspensionkomstrelaterad som
finnasalltsåskallDetbosatt.berättigade ärdenutbetalasskall kunna oavsett var
gällerdäremotdetpension. Närsådanvärldenhelaöverexporträttfrihelt aven

9.1.avsnittregler seandraföreslårgarantipensionssystemetfrånutfyllnad
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10.2 Delningstal

föreslår:Vi Vid fastställandet den årliga ålderspensionen från fördel-av
ningssystemet divideras pensionskapitalet försäkrades pensionskontopå den
med visst tal, det s.k. delningstalet. Vid bestämmandet detta delnings-ett av
tal beaktas återstående medellivslängd vid pensioneringstillñllet, befolk-
ningsdödligheten under förvårvsåren, inkomstskillnader mellan män och
kvinnor och viss diskonteringsränta.en

Ett delningstal fastställs för varje födelseårgång vid ingången det år dåav
i fråga fyller 61 år. Delningstalet baseras på livslängdsstatistikpersonerna

för dåden kända femårsperioden och kan således skilja mellan årsk-senast
lasser.

I det reformerade pensionssystemet skall ålderspensionen från fördelningssystemet
liksom från premiereservsystemet bestämmas så sambandet mellan inbetaldaatt- -

avgifter och den utgående förmånen stärks. Ett enkelt uttrycka sådantsätt att ett
pensionsavgiftersamband är de betalats till fordelningssystemet för elleratt som

individen bokförs årligakonto och den pensionen bestäms vissettav som en
behållningen på kontotsandel kontot, dvs. divideras med tal, det s.k.ettav summa

delningstalet. avsnitt 7.9.2 har vissa principiellal synpunkter på hur dettaangett
det följandedelningstal skall bestämmas. l kommer redovisa våra precisaatt mer

förslag i detta hänseende.
i avsnitt enbart beräkningenVad sågs detta ålderspension i fördel-avsersom av

ningssystemet. avsnitt 10.3 beröraI kommer motsvarande frågor medatt avseen-
de på premiereservsystemet.

10.2.1 Hur delningstalet bestäms

Vid bestämmande delningstalet premiereserv-jämförs pensionssystemet med ettav
premiereservsystemI fonderas avgiftsinbetalningar.individernas Densystem. ett

försäkradepension den kommer står i proportion till individensuppbäraattsom
hopsamlade pensionskapital. Pensionskapitalet inte avgiftsinbetal-ökar bara med
ningar och ränta, också dem avlider successivtkapitalet förutan attgenom som
fördelas på de kvarlevande.

Det allmänna pensionssystemet i den behandlas här fördelnings-del är ettsom
där intjänade pensionsrâttigheter i takt med genomsnittsinkom-skrivssystem upp

för de förvärvsarbetande. Inbetalda avgifter fonderas inte används försten utan
utbetalningar ålderspension till samtida pensionärerna. Med stabilt för-de ettav
hållande mellan antalet förvärvsarbetande pensionärer skulle emellertid för-och
delningssystemet kunna liknas vid fonderat idär räntanett system, systemet
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dåDelningstalet kanpensionsrättigheterna.löneindexeringenmotsvaras avav
under dessaförsörjningsmässigt går i princip jämntbestämmas så utatt systemet

fåförhållandevisdemografiska förhållanden, dvs. medförhållanden. Vid andra
uppstå inomunder- eller överskottmånga förvärvsarbetande, kan däremoteller

ökandeexempelvisockså rimligt, eftersomunder period. Detta är ettsystemet en
därmedochantal pensionärer i framtidenförvärvsarbetande innebärantal störreett

skall kunnaönskvärd fondstyrkafond inombehövs större systemet om enen
vidmakthållas.

behandlaspåverka delningstalets storlek. Dessafinns flera faktorer kanDet som
följande.i det

återståendetillförst främst bestämmas med hänsynDelningstalet skall och me-
pensionskapitalindividens fiktivapensionstilljfället. innebärdellivslängd vid Det att

kan förväntasår han eller honpå genomsnittliga antaletskall fördelas det som
avlidnas kapital på de kvarle-fördelningen depension, vilketuppbära motsvarar av

denperioden 1988-1992 ärEnligt statistik förinom premiereservsystemet.vande
17,2 år.65 år för och kvinnoråterstående medellivslängden vid män sammantaget
pensio-tid, i genomsnitt uppbärlängre, andra kortaredel pensionärer leverEn men

pension i drygt 17 år.närerna
under förvärvsåren. InomdödlighetenDelningstalet skall vidare påverkas ettav

pensionsåldernavlider förekapitalet för dempremiereservsystem fördelas som
begreppetframställningen användsinom den fortsattade kvarlevande lsystemet.

kvarlevande.avlidna aktiva tillkapitalöverföringen; frånarvsvinst för just den
efter demarvsvinsterfördelningssystemet uppstår på motsvarande sättInom som

intekommertill finansieringeni aktiv ålder. bidrardör De attsystemetav men
försörjnings-förmåner.några svarande Detuppbära härmot gynnsammareger en

förfinns såledesfler aktiva pensionär. Detförhållandeviskvot: utrymme enper
uttryckt påfördelningssystemet eller,arvsvinster inomfördelning även annatav

vidåterstående medellivslängdmindre taldelningstalet kan änsätt, ett pen-vara
sionstillfället.

återstå-år skillnaden iI ärGenomsnittligt kvinnor längre än män.leversett unga
garantipensionsâlder 65 år5,5 uppnådd5 och år. Vidmedellivslängd mellanende

likautgångspunkt för våra förslag3,5-4 Emellertidskillnaden år. ärär att storaen
pensionsbeloppårligatill fördelningssystemet skallavgiftsinbetalningar ge samma

tal förtilldelningstalet skall bestämmasoberoende kön. betyderDet att sammaav
i detdelningstalets storlekkalkyler överkvinnor och män. De presenterassom

genomsnitts-kvinnor.för och lutgår från genomsnittlig dödlighet mänföljande en
befolkningen.respektive kvinnor itill antaletberäkningen tagits hänsyn mänhar

nivå,sigförvärvsfrekvens har ökat och närmar männensEftersom kvinnors ger
dettillräckligt bra måttenligt vår bedömningbefolkningsgenomsnittet ett an-

förhållandet i arbetskraften.talsmässiga
inkomstskillnaderna mellantillockså tagits hänsyngenomsnittsberäkningen harI

pensiondärmed högrehögre lön ochoch kvinnor. Genomsnittligt har mänsettmän
pensionsåledesmedellivslängd och uppbärkvinnor. Samtidigt har de kortareän

genomsnittidärmedpensionsbeloppen utbetalasår kvinnor. högafärre antal än De
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under kortare tid än de låga beloppen. årligaDet medelpensionsbeloppet för en
kohort sjunker således äldre kohorten blir. Delningstalet beräknas på grund
härav till lägre dåtal, hänsyn till inkomstskillnademaett mellan män ochtas
kvinnor. Enligt aktuell inkomststatistik blir delningstalet 0,3 enheter lägre än vad
det skulle ha blivit.annars

Beräkningen försäkringsmässigt delningstal påverkas vid vilken ålderettav av
individen börjar förvärvsarbeta och hans inkomstprofil; längre någon tillhör

desto arvsvinst hinner han tilldelas och tilldelningen sker i förhållan-systemet, mer
de till de kvarlevandes pensionskapital. delningstalDet används för be-attsom

pensionsbeloppetstämma inom fördelningssystemets beräknasram
schablonmässigt; kalkylen baseras individ börja förvärvsarbeta vidantasen som
16 års ålder och har jämn inkomstutveckling fram till pensioneringstidpunkten.en
Delningstalet således detsamma för alla, oberoende kön ochär individuelltav
förvärvsmönster.

Som behandlats i kapitel 2 och 5 har medellivslängden i befolkningen ökat succes-
sivt. Enligt SCB:s befolkningsprognos år 1991 kommer befolkningenssenaste
medellivslängd fortsätta öka åtminstone fram till år 2010. Likaså har skettatt att
och kommer kanske fortsättningsvisäven ske utjämning mellan mäns ochatt en
kvinnors livsinkomster, dels beroende minskade löneskillnader också på ettmen
ändrat förvärvsmönster för kvinnor. Förändringar i dessa faktorer påverkar del-
ningstalet. Delningstalets beräkning beror således också vilken tidsperiod kalky-
lerna utgår från.

Vi beräkningarna bör baseras kända förhållanden och inteattmenar en
framtidaöver förändringar. Enligt vårt förslag, utvecklar nedan,prognos som

skall delningstalet för viss kohort fastställas utifrån kända livslängds-senasten
statistik avseende femårsperiod vid ingången det år då i frågaen av personerna- -
fyller 61 år och således har ålderspension.rätt innebärFörslagetatt ta ut att t.ex.
för dem föddaår år 1940 såledesoch uppnår garantipensionsåldern år 2005som
baseras delningstalet på livslängdsstatistik for perioden 1995-1999. Då beräkningar-

baseras på historiska uppgifter erhålls delningstallägre än aktuellaettna om prog-
nosticerade uppgifter hade tagits utgångspunkt.som

Skillnaden mellan mäns och kvinnors pensionsgrundande inkomster kan mätas
skillnaden i reformerad ålderspension från fördelningssystemet för nyblivnasom

65-åriga manliga respektive kvinnliga ålderspensionärer. Den reformerade pensio-
direkt relateradär till individens livsinkomst, inkl. bamårsrätt Dettanen m.m.

gäller dock först för kohort 1944; för äldre kohorter finns inte hela livsinkomsten
från 16 års ålder registrerad.

Delningstalet beror också vilken tillväxttakt förväntar framöver. In-av oss
dividens avgiftsinbetalningar, bokförs på hans eller hennes fördelningskonto,som
skrivs i takt med den allmänna löneutvecklingen. utgående ålderspensio-Denupp

däremot i principär prisindexerad, dvs. årsbeloppet iär dagensnen systemsom-
fixt belopp uttryckt i prisbasbelopp reallönetillväxten ligger påett om vissen-

nivå. Beräkningen pensionsbeloppet utgår emellertid från det kommer bliatt attav
viss real tillväxt framöver och den skall komma pensionären tillgodo. Behåll-atten
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pensionsbe-årligaså dei tidenfördelasframtida tillväxtenningen den attomav
framtida real-del denkanpriser. Man sägalika i fastablirloppen attstora aven

i förskott.tillväxten tas ut
Årsbeloppet medlikadiskonteringsräntan ärannuitet, därsåledesbestäms som en

beräk-pensionsbeloppet,prisindexeradereallönetillväxt.framtida Detförväntaden
livspensiontotaladå i medeltalviss diskonteringsränta,med somnat sammageren

reallöneutvecklingenframtidaha gjort, denpension skullelöneindexerad omen
diskonteringsräntan.medöverensstämmer

perspektiv kanrealtillväxten i längreframtidadenbedömningenVi den ettgör att
bestämmandetkapitel 3. Vidgenomsnitt% år i1,5 seliggaförväntas avrunt per

iutgångspunktmedberäkningarna görasförslagenligt vårtdelningstalet skall en
skall bestäm-diskonteringsräntan%1,5 år, dvs.framöverreallönetillväxt perom

nivå.till dennamas
imedellivslängd be-vissschablonmässigt utifrånfastställs alltsåDelningstalet en

beräkningdelningstaletsförPrincipenvisst förvärvsmönster.folkningen och ett
Överpensionärer.förvärvsarbetande ochförhållande mellanstabiltutgår från ett

försörjningskvoteniförändringarmindreellerolika orsaker, störretiden sker, av
pensionsut-tilli förhållandeutvecklingavgiftsunderlagetsförskjutningar idvs.

mindreellerdelningstalet kan sägasfastställdadetvilket innebärgifterna, att mer
försörjningskvot kanförsämradförhållandena. Enaktuella t.ex.väl avspegla de
demografiska skäl ellerminskarförvärvsarbetande attpå antaletbero rentatt av
genomsnittliga arbetstidendenförvärvsarbetar ellerålderi aktivfärre attpersoner

blivit kortare.
stabildelningstalfastställakunnanaturligtvis önskvärtDet ettatt som gav envore

Emellertidfall i utgångsläget.eller inormallägefmansieringssituation i vartett
full funk-ipensionssystemet ärreformeradedetdröja länge innandetkommer att

regler pensionerasreformeradeefterfår pension heltårskullförstation. Den som
utbetalningarnanågragdecennier innanytterligareDärefter dröjer detår 2020.runt

således underupphört. Det äräldre regler harbeviljade enligtpensionsförmânerav
skallreformerade reglernuvarande ochenligt bådepensionsförmånerlång tid som

enligtförmånerdominerardecenniernafinansieras och under de närmaste nuvaran-
mellansambandetnivå förfastställadelningstaletSyftet med ärde regler. att en

inom pensionssystemetsfinansieraslångsiktigt kanoch förmåneravgifter som
ramar.

delningstalKohortvisa10.2.2

pensionsbe-individenssåledesfördelningssystemet bestämsreformeradedetInom
delningstalet.delad medpensionskontotslopp summasom

individenår dåingången detvidskall fastställasdelningstaletVi föreslår att av
ålderspen-inkomstrelateraduppbärabörjamöjlighet61 år och således harfyller att

avseende bl.a.uppgifterfaktiskaskallberäkning baserasDelningstaletssion.
inkomst-femårsperioden ochkändaför denlivslängdsstatistiklivslängd senast

kvinnor.mellan ochförhållanden män
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Förändringar i medellivslängden i befolkningen medför det beräknade del-att
ningstalet ändras. Delningstalet kan därför skilja mellan olika kohorter. En ökad
medellivslängd bland äldre innebär antalet pensionärsår ökar. fiktivaDetatt pen-
sionskapitalet skall då genomsnittligt räcka i fler år vad fallet förän ärsett som
pensionärer i äldre åldersklasser. Med högre delningstal blir årligadet pensions-ett
beloppet förlägre nytillkommande pensionärer. De kommer däremot uppbäraatt
pension under längre tid i genomsnitt och får därför ändå genomsnittligasamma
totala livspension äldre pensionärskohorter.som

Delningstalet fastställs med viss eftersläpning; delningstalet för viss kohorten en
är relaterat till genomsnittlig pensionstid för äldre kohorter. Emellertid inteanser

delningstalet skall ändras för dem redan uppbär pension, eftersom de inteatt som
kan kompensera sig för sådan förändring. Vi ställer alltså avvisande tillen oss
tanken på löpande anpassning delningstalet också för beståndet pensions-en av

Nytillkommande pensionärsgenerationer har möjlighet kompenseratagare. att en
höjning delningstalet med börja pension vid något tidpunktatt ta utav en senare
eller under tid kombinera partiell pension med deltidsarbete.att en

Delningstalet kan förändras med tiden också på grund inkomstskillnadernaattav
mellan och kvinnor förändras.män Framtida förändringar i inkomstskillnader kan
emellertid förväntas ha mindre effekt på delningstalet framtida förändringar iän
medellivslängden. Effekten på delningstalet hänsyn huvudöver tillatt taget tasav
inkomstskillnaderna beräknas till 0,3 enheter både i dag och för den närmasteca
framtiden.

medellivslängden befolkningenOm i ökar framöver kommer flerockså personer
uppnå garantipensionsåldern och de kommer leva därefter under fler år iatt att

genomsnitt. Under i övrigt oförändrade förhållanden kommer således pensionärerna
bli förhållandevis fler till antalet, dvs. försörjningskvoten försämras.att Genom att

delningstalet höjs för pensionärernytillkommande sker automatiskt vissen an-
passning pensionsutgifterna till den förändrade försörjningssituationen.av

10.2.3 Delningstalets storlek

Enligt vårt förslag skall, tidigare delningstaletframhållits, för varje kohortsom
bestämmas vid 61 års ålder. Som har utvecklats kommer delningstalet attnyss
variera mellan olika kohorter, främst till förändringarmed hänsyn i återstående
medellivslängd. För ålderspension än vid fyllda 61 årtar utpersoner som senare
kommer det faktiska delningstalet försäkringsmässigaenligt principer minskaatt
för varje månad pensioneringen skjutssom upp.

tabell 10.1I redovisas delningstalets 65 års ålderstorlek vid beräknat med dagens
medellivslängd och aktuell statistik över inkomstskillnaderna mellan män och
kvinnor för framtida delningstal. tabellen framgårAv ocksåsamt en prognos
återstående medellivslängd för vid 65män och kvinnor års ålder, dvs. genom-
snittlig tid pensionär fr.o.m. pensionsålder.nuvarande allmännasom
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vid 65 åldermedellivslängd års10.1 Delningstal och återståendeTabell

Återst. medellivslängdDelningstalLivslängdsstatistik
vid vid 65 åravseende 65 åråren

17,2 år12,91988-1992
17,9 år13,51996-2000
18,4 år14,02010-

SCB:s prognos.

redovisas i tabell 10.1för tidsperiodEnligt uppgifterna den motsvaras ensom
lika ökning65 års ålder i principmedellivslängden frånökning stor avav enav

för nytill-i årlig pensiondelningstalet resulterar lägredelningstalet. höjningEn av
delningstalet kanHöjningengiven pensionsålder.kommande pensionärer vid av

pensionsålderskjuts tid. Vid högrepensionsuttagetkompenseras att upp engenom
förvärvsarbetedå blir kortare.eftersom pensionstiden Fortsattdelningstalet lägreär

ytterligare pensionsrätt.dessutomger
höjningförmåste för kompenseramycket längre arbetaHur att avenen person

honstorlek han ellerårlig pensiondelningstalet för fådvs. att ut samma somen av
livsinkomstpro-varit oförändrat beror påhade fått delningstalet hade personensom

inkomstutvecklingintjänandetid och jämnomkring 40 årstil. medFör personen
med 0,1 kompenserasökning delningstaletemellertid beräknaskan att genomen av

någon månads arbete.extra
utgångs-pensionsålder beräknat meddelningstal för olikatabell 10.2 redovisasI

12,9.65 framgårDelningstalet vid år blirfrån medellivslängd.punkt dagens som
sammanlagdabörjar lyftas före 65 års ålder kommer denâlderspensionenOm pen-

vidskerblir därför högrebli delningstalet änsionstiden längre och uttagetatt om
pensionskapitalet,det fiktivaindividens fördelningskonto,65 år. Behållningen på

pensioneringvidminskar delningstaleti fler år. På motsvarande sättskall då räcka
blir då högre.årliga pensionsbeloppetefter 65 års ålder och det

pensionsåldrar pensionensframgår för olikai tabell 10.2den sista kolumnenAv
65 i det fall ingenvid pensionsålder årjämfört pensionsbeloppetstorlek med att

10.2 utgår frånBeräkningarna i tabellintjänas efter 60 års ålder.pensionsrätt att
61 år växerfram till pensionsuttaget. Fr.o.m.pensionskapitalet löneindexeratär

löneindexeringen.grundpensionskapitalet endast på av
66 år, årsbeloppetâlderspensionen frånutläsastabellen kanAv t.ex.tas utatt, om

66 år65 pensionsåldertagits från år. Vid7 % pensionen hadestörre änär utom
meduppskrivninglöneindex i det här falletpensionskapitalet skrivits medhar upp

12,2 i stället förmed delningstalet% pensionen beräknas1,5 ytterligare år ochett
ytterligare vid ännuårliga pensionsbeloppetstiger det12,9. På motsvarande sätt
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%pensionsuttag. pensionen från 70 års ålder den 45Om börjar ärtas utsenare
vid pensionsuttag från 65 delningstalet har reducerats tillhögre än års ålder och

9,6.

10.2 Delningstal medellivslängd vid olika pensionsålder.Tabell och återstående
Pension i 65-árspension inget förvärvsarbete efter 60 1,5års ålder, %procent av
realtillväxt. 1988-1992 livslängdsstatistikårs

ÅterståendePensions- Delningstal Pension i procent av
ÖS-árspensionenålder medellivslängd

15,6 20,4 78 %61 år år
14,9 19,6 år 83 %62 år

%63 år 14,3 18,8 år 88
18,0 %64 år 13,6 år 94

65 17,2 årår 12,9

16,5 %12,2 år 10766 år
15,7 115 %67 11,5 årår
15,0 %68 år 10,9 år 124
14,3 år %69 år 10,2 134

%13,6 år 14570 år 9,6

individenförvärvsarbetar fram till dess sin pension.Normalt han Densett tar ut
vid olika åldrar skiljernybeviljade pensionens storlek sig då inte enbart på grund

den försäkringsmässigapensionskapitalets indexering och justeringen, ocksåutanav
ytterligare pensionsrätt till tidpunkten fördärför har tjänats fram denatt senare

pensionens storlekpensionering. tabell 10.3 visas sådan Där harI jämförelse.en
jämn löneutveck-beräknats vid olika pensioneringstidpunkter individ medför en

individens reallöneökningling, förvärvsarbetar fram till Såvälpensioneringen.som
1,5 % intjänadeden allmänna reallöneökningen till år. Dehar satts per pen-som

sionsrättighetema löneindexerade finns ingen övreär fram till pensionsuttaget. Det
åldersgräns för intjäna förvärvsår således utbyte irätt pension. Varjeatt pen-ger
sionshänseende.

framgår 10.3 vid 61 års åldertabell har individen i här exempletSom detav
pension på fasta priser räknat,tjänat in 8 200 kronor månad. iDet är, etten per

30 % till hanlägre belopp än den ålderspension månad han har rättsom omper
fram 65 fortsätterfortsätter arbeta till garantipensionsâldem år. Om han arbetaatt

% 65därefter fram till 70 års blir 60 högre vidäven ålder hans pension drygt än
års ålder.
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pensionsålder för individ10.3 Pensionens i fasta priser vid olikaTabell storlek en
reallönetill-fram pensioneringen.jämn löneutveckling till 1,5 %med arbetarsom

växt

Pension månadPensions- per
ÖS-ârspensioneni iålder kronor procent av

%8 200 7061 år
77 %62 år 9 000
83 %63 år 9 800

700 91 %64 år 10

65 år 70011

%år 12 900 11066
%12167 år 14 200
%15 600 13368 år
%17 300 14769 âr
%19 100 16270 år

redovisas i detta avsnitt skalldelningstal vid olika pensioneringstidpunkterDe som
vid til-förslag från vår sida till absoluta nivåer användasinte några attses som
förslagSyftet illustrera effekten delämpningen regelsystemet. är enbart att avav

fastställas vilka faktorer därvidredovisar hur delningstal skall och somsom om
pensionsberäk-delningstal skall användas vid den faktiskaskall beaktas. De som

Riksförsäkringsverket år för âr på grundvalningen framöver fâr fastställas t.ex.av
fast lagstiftningsvägen.regler läggsav som



Ãlderspension 337

Pensionsberäkning10.3

föreslår: ålderspensionen bestäms på grundvalVi inkomstrelateradeDen av
individen. fördelnings-ålderspensionsavgifter tillgodoräknats Inomde som

pensionen viss andel de samladeden årligasystemet motsvarar av-aven
löneindex. utgående ålderspen-giftsinbetalningama, uppräknade med Den

%1,5 reallöne-med följsamhetsindexeringsionen prisindexeradär runt
intjänadpremiereservsystemet bestäms värdeökningentillväxt. Inom av

avkastningpensionsförmån värdetillväxt ochpensionsrätt och utgående av
Pensionen beräknas enligtinbetalda avgifter placerats.de fonder i vilkahos

på lika villkor för och kvinnor.försäkringsmässiga principer män

den inkomstrelaterade ålderspen-för våra förslag till huravsnitt redogörI detta
tillämp-skall beräknas medfrån fördelnings- och premiereservsystemensionen --

påverka intekommerreformerade regelsystemet. Detta regelsystemning det attav
tjänat16 år, och således inte harvid ikraftträdandet under ännudem ärbara som

hadem äldre och kanpensionsrätt huvud även ärin någon över taget, utan som
kapitel 8 harföre ikraftträdandet. Ienligt dagens regelsystemtjänat in ATP-poäng

successivtreformerade regelsystemet börprinciperna för hur detvi redovisat
40 år ellerframgår de vid ikraftträdandet ärinföras. där kommerSom yngresom

41-59 årmedan de i åldrarnapension helt efter reformerade regler, ärfåatt som
pension enligt nuvarandeantal ZO-delar sinfå del visstkommer ettatt aven

s.k. 20-delsinfas-reformerade regelsystemetresterande del enligt detregler och
inte de intjän-fyllt 60 år vid ikraftträdandet berörsharning. Personer av nyasom

andereglema.
pensionsberäkningen föravsnittet behandlas i första handdet härI personer som

40 år eller viddvs.omfattas det reformerade regelsystemet ärhelt yngreav
föreslås övergångsvissituationer där särskilda regler gällaikraftträdandet. deI ges

15 utförligt vårtdessa. kapitel beskriveröversiktlig beskrivning I meraven
övergångsregler.förslag till

Ålderspension Våra förslag till utform-också i form garantipension.kan utges av
med inkomstrelate-garantipensionen och för samordning denregler förning avav

redovisar i kapitel 11.pensionrad

pensionsrättIntjänad

inom detintjänande pensionsrättredogjort för vårt förslagkapitel 9 harI om av
föreslår kan pensionsrättEnligt vad därreformerade ålderspensionssystemet

intjänadeåldersgräns. Individensfrån 16 års ålder någon övreintjänas utan pen-
18,5 % pensionsgrundande inkomstför år densionsrätt ett motsvarar m.m. somav
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tillgodoräknats honom. Pensionsgrundande till förvärvsinkomster,är taketupp- -
socialförsäkringsersåttningar sådanaeller bakomliggande inkomst för vissam.m.
ersättningar iträder stället för förvärvsinkomst tillgodoräknad inkomstsamtsom
för bamår värnplikttjänstgöring.eller förtidspensionärer tillgodoräknas förFör
ålderspension pensionsgrundande inkomster enligt särskilda regler redovisarsom
förslag till i kapitel 12.

%Den tillgodoräknade pensionsråtten 18,5 pensionsgrundande in-denom av
komsten den pensionsavgift inbetalas till ålderspensionssystemetmotsvarar som av
och för individen. den 18,5 % 16,5sammanlagda avgiften på tillförsAv procenten-
heter fördelningssystemet och tillgodoräknas således individen pensionsrättsom
där. 2Resterande procentenheter tillförs premiereservsystemet och pensionsrättger
inom det systemets ram.

fördelningssystemetInom bokförs den inbetalda avgiften, pensionsrätten, på in-
dividens fördelningskonto. på detta skulle kunna indi-Summan konto sägas utgöra
videns pensionskapital. intjänade pensionsrätten årligen medDen räknas upp
löneindex avsnitt 9.7. Uppräkningense med förändring i medellön kan betecknas

motsvarighet till det bokförda fiktiva kapitalet.räntasom en
Inom individens pensionsrätt faktiskt fonderadepremiereservsystemet utgörs deav

avgiftsinbetalningarna. framtida värdet individens inbetalningar tillDet systemetav
bestäms värdetillväxt och avkastning hos de fonder i vilka inbetalda avgifterav
placerats.

frågaI såväl fördelnings- premiereservsystemet ålderspensiongäller attom som
skall kunna i form engångsbelopp i för periodiskastället utbe-utges ettav genom
talningar i fall då den intjänade pensionsrätten liten behållningen påär mycket och
pensionskontot alltså understiger visst fastställt belopp avsnitt 9.2. sådana fallse I

således pensionskapitalethela vid tillfälle, förslagsvis denoch närutges ett samma
försäkrade fyller 61 eller 65 år.

kapitel 8 beskrivitsI har hur övergången till det reformerade skall skesystemet
med det där benämner 20-delsinfasning.

Pensionskontot inom fördelningssystemet 20-delsin-inte från början tillanpassas
fasningen förstdenna vid ålderspensioneringen.görsutan

Pensionskontot inom premiereservsystemet frånbör däremot redan början an-
till 20-delsinfasningen, eftersom det inte kan komma i fråga kvotdels-attpassas

beräkna utgående pensioner inom premiereservsystemet; det pensionskapital där
tillkommer individ måste denne kunna få innebär förDetut ograverat. attsom en

övergångsgenerationerna dock avgiftendast de nedan mindreavsättsyngre, se en
%2 visst 20-delar %än ett antal 2 till premiereserven, samtidigt de till-av som

godoräknas pensionsrätt %inom fördelningssystemet motsvarande 16,5 denav
pensionsgrundande inkomsten. tillgodoräknasDen sammanlagda pensionsrätt som

i åldrardessa inom fördelningssystemet och premiereservsystemet ärpersoner
emellertid fortfarande för %kohorten relevant 20-del 18,5 den pensions-av av- -

inkomsten.grundande
Premiereservsystemet införs och byggs successivt från det de reformeradeattupp

reglerna träder i kraft. För då äldre 50 år, dvs. födda år 1943är änpersoner som
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premiere-avsättningar tillvårt förslag ingaframöver enligteller tidigare, görs dock
pensionsrätt motsvarande dentillgodoräknas i ställetDessa enpersonerserven.

fördelnings-% inkomsten inom18,5 pensionsgrundandeavgiftssatsen dentotala av
systemet.

reformera-idetunder 60 år skall pensionsrâttvid ikraftträdandet ärdemFör som
pensionsrätt förHela dennaretroaktivt fr. år 1960.tillgodoräknasde systemet 0.m.

pensions-Beräkningentillgodoräknas inom fördelningssystemet.åren 1960-1 994 av
uppgifter intjänadeövertiden på Riksförsäkringsverketsför den baserasrätt pen-

basbeloppsav-för kompenseraPensionspoängen ökas med 1sionspoäng i ATP. att
förfluten tid kommerrespektive år. Förtill inkomst fördraget och omräknas en

förpensionsgrundandeersättningarinkomster ochdärmed slag att varaavsamma
tillgodoräknasför nuvarande ATP. Förpensionenden reformerade att pen-som

överstigit detåretinkomsten detförfluten tid krävs såledessionsrätt för år i attett
förtillgodoräknade pensionsrätteningång.gällde vid årets Denbasbelopp som

Även bamårför% till ATP-taket.18,5 inkomstenpensionreformerad utgör av upp
9.5.avsnitttid pensionsrätti förfluten seges

Fordelningssystemetårliga fastställs inompensionsbeloppetHur det

individenspensionsbeloppetdet årligafördelningssystemet beräknasInom attgenom
vi redogjortavsnitt 10.2 hardelningstalet. Ipensionskapital delas med visst tal,ett

fastställsDelningstaletfastställas.detta delningstal skallför vårt förslag till hur
beroende på bl.a.emellan,variera olika kohorteroch kan kommakohortvis att

för-medellivslängdenför befolkningen. Omutvecklingen medellivslängdenav
förändras.således delningstaletkommerändras, att

bl.a. del-grundvalskall således skeBeräkningen ålderspensionen ettavav
ochårföddadetsamma för alla ärDelningstalet skallningstal. sammasomvara

emellertid påvarierarstorleklivet för dem. Delningstaletsoförändratgälla ut
för pensionsuttaget.försäkringsmässiga grunder med åldern

0,7 % för varjemedökas pensionenuppskjutet i nuvarande regelsystemVid uttag
Vidsker.vid vilken ålderskjuts oberoendemånad pensionen uttagetavupp,som

%0,5 månad.pensionen medförtida reducerasuttag per
reformeradedettillämpas inomhuvudsak motsvarande teknik kani systemet.En

lyftasdå börjarvid 61 år och pensionenför pensionsuttagdelningstal fastställsEtt
månatligatillämpningmedkorrigeras ârsbeloppettidpunkt 61 årvid än avannan

tillämpas inomskallkorrigeringsfaktorerkorrigeringsfaktorer. Vi deatt somanser
försäkringsmässigaenligtbör fastställas exaktreformeradedet systemet grun-mer

ochoch uppskjutetför förtidafallet med nuvarande reglervadder än är uttagsom
61 årsefterskjutshur längebli helt och enbart beroendesåledes uttaget uppav

pensions-korrigeringenförsäkringsmässigt beräknademånatligaålder. Den av
individen väljer.pensionsålderförhållandevis högreblir störrebeloppet som

60fyllt 40 inteikraftträdandevid det reformeradedemFör systemets mensom
beräknas inkomstre-övergångsregler. dessa åldersgruppersärskilda Förår gäller

reformerade regelsystemet.detenligt både det nuvarande ochålderspensionlaterad
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Med inkomstrelaterad ålderspension enligt nuvarande regler tilläggATP medmenas
för folkpensionens grundbelopp, eftersom det första basbeloppet inkomsten inteav

pensionsgrundandeår för nuvarande ATP. Den utgående inkomstrelaterade ålder-
spensionen visst 20-delarantal förvardera: dem 59 år vidärmotsvarar ett av som
ikraftträdandet består pensionen till 120 reformerad pension 1920och tillav av
nuvarande pension, för 58-åringama 220 reformerad pension och 1820av av
nuvarande pension, osv.

Pensionsrätt intjänad efter pensionsuttag i fördelningssystemet

Inom det reformerade finns ingen åldersgräns för tillövre rätt intjänandesystemet
pension.av

Om individen tjänar ytterligare pensionsrätt efter det hel ålderspension haratt
börjat lyftas, kan årliggöras omräkning den utgående ålderspensionen meden av
hänsyn till de nytillkomna pensionsrättighetema. Alternativt kan, individen såom
begär, de pensionsberättighetema förvandlas till årlig ålderspension förstnya en
från viss tidpunkt. Tillskottet till ålderspensionen beräknas på grundvalen senare

individens ålder då tillskottet börjar dvs. försäkringsmässigt justerat medutges,av
hänsyn till det denna del âlderspensionen.uttagetsenare av av

individenOm uppbär partiell ålderspension, läggs de nytillkomna pensionsrätterna
till den delen pensionskapitalet, såvida den försäkrade inte ansökerouttagna av om
annat.

Indexering pensionsrätt efter pensionsuttag i fördelningssystemetav

Enligt vad vi har föreslagit och närmare redogjort för i avsnitt 9.8 skall den ut-
gående ålderspensionen i reformeradedet pris- och följsamhetsindex-systemet vara
erad med %på 1,5 årlig reallönetillväxt. Det innebär pensionen räknasatten norm

med inflationen då reallönetillväxten 1,5 %.år Vid högre reallönetillväxt, t.exupp
2 %, görs ytterligare påslag på pensionen motsvarande skillnaden mellan denett
faktiska reallönetillväxten och %.dvs. i det här fallet 0,5 På motsvarandenormen,

minskassätt uppräkningen pensionema reallönetillväxten varit lägre änav om
1,5 %.

Vid partiell pension det utgåendeär pensionsbeloppet följsam-pris- ochuttag av
hetsindexerat, medan resterande andel pensionskapitalet, denmotsvararav som

delen ålderspensionen, fortsättningsvisäven i princip skrivs fram medouttagna av
löneindex.

Alternativt kan årligt pensionsbelopp fastställas vid ingången årdet dåett av
individen fyller 61 år. Pensionskapitalet på fördelningskontot omvandlas då till en
annuitet, därefter räknas med pris- följsamhetsindex.ochsom upp
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Premiereservsystemet

storlek beräknasskall pensionsförmånensföreslår inom premiereservsystemetVi att
för och kvinnor.försäkringsmåssiga principer på villkor mänenligt samma
fallet faktiskt fonderadei det härIndividens pensionsrättigheter motsvaras av

inbetalas ochavgifter år för årfonderade medlen demedel. De utgörs avav som
%2 tillgo-ikraftträdande, dvs.fr.0.m. det reformeradeför individen systemets av

ikraftträdandet högst 40 år ochför vid ärdoräknad inkomst enpersoner somm.m.
41-50då i åldrarna år.inkomsten för ärmindre andel av personer som

inbe-successivt med depensionskapital i premiereservsystemet växerIndividens
pensioneringstidpunktenSåväl före eftertalningar tillgörs systemet. somsom

fördelningenavkastningen kapitalet ochindividen ocksåtillgodoräknas arvs-av
på de kvarlevandefördelningen de avlidnas kapitalden fortlöpandevinster dvs. av

inom systemet.
åldern vid pensionsuttagetpensionsbeloppets storlek beror bl.a.utgåendeDet av

period. vibegränsad Sompensionen skall livsvarigt eller underoch uttas enom
års ålder heltidigast fr.0.m. 61i avsnitt 10.1 kan pensionenföreslagit tas ut som

från premiereservsys-välja pensionenpartiell pension. Individen kaneller att ta ut
årligt belopp eller livsva-fem tio år med högretidsbegränsat under eller etttemet

årsbelopp.rigt med lägreett
inomefterlevandeskyddvalt kompletterandemån den försäkrade frivilligtdenI ett

ålderspen-de ditavsnitt 13.7, viss delpremiereservsystemet se avsattatas aven
ålderspensionsrättblir densionsavgifterna i anspråk för detta. Följden att som

kompletterandeinte valthan eller honindividen blir lägre äntillkommer ettom
således ålderspen-efterlevandeskydd valts beräknasefterlevandeskydd. fall dåI

till detta.sionen med hänsyn
eller hon uppbärförvärvsarbeta samtidigt hanindividen fortsätterOm att som

premie-inbetalningar tilllöpandeålderspension från premiereservsystemet görs
från premiereserv-livsvarig ålderspensionuppbär hel,För denreservsystemet. som

årlig omräkningautomatiskinom fördelningssystemet, skekan, liksomsystemet en
individenpensionsrätten eller,pensionen med avseende på den tillkommande omav

vissålderspension först frånpensionsrätt resultera iväljer, dennaså senarenya
de efterpension, läggsvid partiell eller tidsbegränsadtidpunkt. fall,I annat pen-

tillkommande pensionsrättemaavgifterna till kapitalet och desionstillfållet inbetalda
enlighetiefter ålderspensionsansökan. Detta ärtill pension förstomvandlas nyen

frånålderspension denhuvudregeln utbetalningföreslagnamed den att avav oss
berättigade.skall ansökan denpensioneringen krävaallmänna av
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10.4 65kvarstå i efterRätt arbete åratt

föreslår:Vi tvingande lagstiftningGenom införs lagstadgad för arbetsta-rätt
kvarstå i arbete till 66 års ålder fr.0.m. år 1997 till 67 års ålderochattgare

fr.0.m. år 1998. Möjligheter dock för undantag under vissa förutsätt-öppnas
ningar.

flexibla pensionsåldem i det föreslagna ålderspensionssystemetDen innebär att en
försäkrad efter fyllda 6l år själv kan välja i pension.när han eller hon vill gå
Ålderspensionens storlek kommer dock direkt påverkas tidpunkten föratt av pen-
sionsuttag: pensioneringstidpunkt, idesto högre pension. beskrivitsSomsenare
avsnitt 10.3 har detta främst två orsaker, nämligen dels pensionskapitalet fort-att
sätter öka med varje månads eller års fortsatt pensions-förvärvsarbete, delsatt att
kapitalet vid pensioneringstidpunkt slås kortare tidsperiod ochutsenareen
delningstalet därmed minskar enligt försäkringsmässiga grunder. tabell 10.3 harI
redovisats hur mycket pensionen påverkas pensioneringstidpunkten under förut-av
sättning den försäkrade förvärvsarbetar fram till ålderspensioneringen och underatt
vissa antaganden i övrigt.

Med pensionssystem där pensionsåldem flexibel pensionen beräknasär och därett
på huvudsakligen försäkringsmässiga finns för försäkradegrunder starka skäl deatt

reella möjligheter fortsätta förvärvsverksamhetmed längre i åren änattges upp
dagens bestämmelser i praktiken tillåter. Enligt vår mening skulle det principiellt

inte orimligt de försäkrade fick i så självakvar arbete länge desett att stannavara
vill orkar. falloch I bör möjligheterna bli vad fallet enligtstörre än ärvart som

i dagden gällande ordningen.
l982:80Lagen anställningsskydd LAS innehåller bestämmelse,om en varav

framgår arbetstagare har kvar i sin anställning till fyllda 67 årrättatt att stannaen
med bibehållet skydd uppsägning saklig grund. Enligt inträderLASmot utan
avgångsskyldighet alltså först vid 67 års emellertid dis-ålder. Bestämmelsen är
positiv, dvs. den gäller endast inget arbets-är avtalat mellanannat parternaom
marknaden, och det står alltså arbetsmarknadsparterna fritt träffa kollektivavtalatt

avgångskyldighet vid tidigare eller tidpunkt. Individuella avtalom en en senare om
fortsatt efterarbete den kollektivavtal eller lag bestämda tidpunkten förgenom
avgångsskyldighetens inträde kan naturligtvis ingås.

Nästan alla arbetstagare den svenska arbetsmarknaden den offentliga såväl-
den privata i dagär grund bestämmelser i kollektivavtal avgångs-som av-

skyldiga före 67 års ålder, i 65regel vid år. avgångsskyldighet förekommerSenare
i princip inte. finnsDäremot del yrkeskategorier avgångsskyldiga tidiga-ären som

65än vid års ålder. Bland dessa kan vissnämnas flygledare och vissa piloter,re
privatanställd kabinpersonal, militär personal, brandmän, gruvarbetare under vissa
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översikt-tjänster. Totalt tordeinnehavare del konstnärligaförutsättningar och av en
Tid-före 65 ålder.avgångsskyldiga års40 000 i dagligt räknat personer varaca

från tillför dessaför avgångsskyldighetens inträde varierarpunkten personer grupp
gäller exempelvisavgångsskyldiga vid 60 år. DettaMånga dem årgrupp. av

Ännu avgångsskyldighet hartidigaremilitär personal och brandmän.flygledare,
55 44 Härtill kommer rättsångsolister år och dansare år.exempelvis att ett stort

med ålderspension tidigareinte skyldighet, avgåhar rått,antal arbetstagare attmen
intresse i det aktuella65 dessa regler mindrevid fyllda år, ärän sam-numen av

manhanget.
från tidpunkten för avgångs-olika konstruktionavtalspensionerDe utgessomav

uppnår den allmänna pensionsåldemtill arbetstagarenskyldighetens inträde dess
pensions-det nuvarande allmännapensionsgrundande inkomst inominteräknas som

avtalspensio-kommerdet reformerade pensionssystemetheller inomIntesystemet.
7.5 avvisatavsnitt framgår vi harpensionsgrundande inkomst.utgöra Av attattner

avgångs-ordning med tidigsärbehandling iockså tanken på av personerannanen
7.5 vår inställningi avsnitt bygger påMotivet tillskyldighet. attresonemanget

ifå kvar i anställningen längreframöver böri allmänhetarbetstagare stanna upp
iåldrarna dag.än

Även nämligeninställning redovisades,principiella är denvår attsom nyssom
fort-i arbete och ha möjlighet förvärvakvarbör ha rättarbetstagare attatt stanna

eller vill orkar, inser viså länge han hon ochpensionsgrundande inkomstersatta
ålder medför avgångsskyldighet kommerarbetstagarensnärgränseratt som anger

avvägnings-skall läggasnödvändiga också framöver. Var gränserna äratt envara
arbetsmarknadspartema. Generellt kan sägashittills har hanteratsfråga, settavsom

funnit lämpligt låta förtycks ha det gränsenarbetsmarknadspartema attatt av-
allmänna pensionsåldem i detmed dengångsskyldigheten överensstämma nuvaran-

ihälsotillståndet bland 65-åringar i dag tordepensionssystemet,de trots att vara
decennier sedan inte få mednågra och ävengenomsnitt bättre förän trots att -

sin yrkesverksam-intresserade fortsättapensionssystem -tordedagens attavvara
65omfattning,fall i någon efter fyllda år.het, i vart

fortsättningsvis ochävenfråga har ställt är arbetsmarknadspartemaEn oss om
förfå råda tidpunktenpensionssystemet fritt bör överreformerade heltmed det

lagstiftningsâtgärderavgångsskyldigheten. Frågan med andra ordär utanmanom
mindrehöja den ellerförvänta sig arbetsmarknadspartema kommerkan attatt mer

vid 65 år. tvivelligger Utanför avgångsskyldigheten, i dagallmänna gränsen som
inne-frammana krav sådanpensionssystemetdet reformerade kommatorde att av

bemötas frånkommerfrån i fall enskilda arbetstagare. kravenbörd Hur attvart
organisationerna på arbetsta-vilken fackligaarbetsgivarsidan och inställning de-

relativt sikt,särskilt på kortinta någotgarsidan kommer är svårt sägaatt att om,-
styrkeförhällandena i övrigt påtänkas kommaoch resultatet kan avgörasatt av

arbetskraft generellt ellerefterfrågan påliksom sannoliktarbetsmarknaden settav
yrkesområden.inom vissa

avgångsskyldighet, 67i fördispositiva åldersgränsen LASredovisadeDen ovan
i kraft denlagändring träddefrån 65 ârår, höjdes relativt nyligen somgenom en
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april 1991 199091 :25, bilagal och arbetsmarknadsutskottets betänkandeprop.
199091 15. Lagändringen sinhade grund i förslag från Pensionsberedningenett:
i betänkandet Förtidspension och rörlig pensionsålder 1989: 101. Under sittSOU
arbete diskuterade beredningen tvingande ireglering kvarrätten att stannaen av

fannarbete övervägande skäl tala för fortsatt dispositiv reglering. Bered-men en
ningen konstaterade dock det för den föreslagna höjningen åldersgrän-att att av-

skulle få genomslag fordrades kollektivavtalen ändrades i enlighet härmedattsen -
anförde vidare:samt

Vi därförvill understryka det angelägna i avtalen så långt det möjligt ändras såär deatt att
ansluter till den föreslagna lagändringen. Detta utgångspunkt förutsättning förär ochen en
vårt ställningstagande inte förorda tvingande lagstiftning. Skulle sigdet visaatt attsenare

förutsättningdenna brister och förslaget inte blir förverkligat i praktiken, bör prövasatt
ytterligare åtgärder, däribland även tvingande lagstiftning de invändingar kantrots som
riktas däremot.

Någon anpassning kollektivavtalen i genomförda lagändringenanledning denav av
har inte ägt Detta kan dock delvis ha sin förklaring i den rådande lågkon-rum.
junkturen denoch därav orsakade höga arbetslösheten.

framhållit i föregående,Det är, det enligt vår uppfattning viktstörstasom av
arbetstagare i allmänhet möjlighet i sinkvar anställning längre änatt att stannages

till 65 år. såvälDetta gäller allmänt i perspektiv det reformeradesett som av
pensionssystemet. Vi därför inte beredda låta frågan för avgångs-är gränsenatt om
skyldigheten bero med vädjan till arbetsmarknadspartema förhand-atten genom
lingar, oviss utgång,med försöka åstadkomma höjning förgränsernaen av av-
gångsskyldigheten.

Vi föreslår därför det i införs tvingande regel innebördLAS i principatt attaven
avgångsskyldighet inträder vidförrän ålder högre 65 år.inte änen

På sikt enligtbör vår uppfattning den allmänna åldersgränsen för avgångsskyldig-
heten ligga vid 70 år. Vi emellertid inte det föreligger tillräckliga skälatt attanser

föreslå så hög åldersgräns inom för tvingande lagstiftning. I dettanu en ramen
finnerskede i stället lämpligt ansluta till den i dag gällande dispositiva regeln.att

föreslagna tvingande därförDen regeln bör innebörden arbetstagare rättattges ges
kvarstanna i arbete fram till fyllda 67 år, avgångsskyldighetdvs. inträderatt att

först vid 67 års ålder. åldersgräns alltså inte kollektivavtalDenna skall genom
förskjutas nedåt ikunna åldrarna. Däremot skall det naturligtvis finnas utrymme att
kollektivavtal bestämma åldersgränshögre för avgångsskyldigheten.genom en

Det måste rimligt arbetsmarknadspartema får visst anstånd med deatt ettanses
behövliga anpassningama till tvingande innebörd, särskiltregel denna moten av
bakgrund effekterna den nuvarande ordningen inte kommer bli märk-att attav av
bara i pensionshänseende förrän ålderspensioner från det reformerade systemet
kommer börja betalas år 2000. Den föreslagna tvingande regeln bör därföratt ut
inte träda i kraft förrän på viss sikt. inte alltförFör göraatt momentant ett stort
ingrepp i arbetsmarknadens funktionssätt dessutom den föreslagnaattmenar
förändringen bör ske stegvis.
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föreslag-denavgångsskyldigheten enligtåldersgränsen förföreslår sålundaVi att
först jr.1997 förårfr.till 66 årregeln skall bestämmastvingande att 0. m.m.o.na

lagregel,dispositivadagensenligtålder gällermed denår 1998 överenstämma som
67 år.

70tillavgångsskyldighetenförhöjningar åldersgränsensuccessivaYtterligare av
arbetsmarknadspartemastidpunkt då resultatetvidövervägasår bör aven senare

föreligga.i frågan kanförhandlingar
under förutsätt-vissamöjligheter öppnasofrånkomligtemellertid attårDet att

finns yrkes-Iagregeln. Dettvingandeföreslagnafrån denundantagmedgeningar
anställdedenarbetsgivarenbegärasrimligen kanvilka det inte attinomområden av

grundi regel sinharsysselsättning. Dettatidigarei sinfår fortsättai årenlångt upp
tidiga-föranledagångnågonfaktorer kanockså andra atti säkerhetshänsyn enmen

yrkeskategorierpådel exempelmotiverad. Enböravgångsskyldighet anses varare
i dagbland demfinnsi fråga för undantagkommaskulle kunna genomsomsom

65 ålder.före årsavgångsskyldigakollektivavtal är
yrkeskategoriervilkai lag exaktlämpligtinte kanEftersom det att angeanses

får vägtvingande regelnden föreslagnafrånundantasskulle kunna annanensom
det skerbetydelsedet dessutomundantag ärdessa attdet gällerväljas. När enav

dearbetsuppgifter ochenskild yrkesgruppsvarjeanpassning efterkontinuerlig
dessa.beträffandeställasbörsäkerhetskraveventuella somm.m.

myndighettillregeringen ellertillöverlämnasdet bördärförVi somattmenar
i samrådutarbetaslöpande kanföreskrifterbestämmerregeringen att somgenom -

bli föremålyrkeskategorier kanfast vilkaläggaarbetsmarknadspartemamed som-
lagregelfå ske. Endetta börförutsättningarvilkaunderochför undantag som

grundskall utgörasäkerhetsaspekter,exempelvisomständigheter,vilka somanger
strikttämligeninföras. Den bördock ut-undantagsbedömningen börför ges en

andra sidanåantalet undantagmån begränsamöjligasteför iformning att men
dennaUtformningenbör påkallade.skälolikaundantagtillåta de avansesavsom

beredningenmedfortsatta arbetetunder detbör övervägasregel noggrant avmer
betänkande.detta

Även förekom-princip skall kunnaiyrkeskategorierför vissaalltså undantagom
allasådant underomfattasemellertid intevi ettatt avsomen personanserma,

kanske vid ganskaanställningstryggheten,ställas utanförskall fåförhållanden unga
isamhälletoch förenskilde stort attbetydelse både för denår. ärDet storav

arbetslivserfaren-denochkompetensbästa till denarbetsmarknaden sätt tar vara
erbjuda arbetstagarearbetsgivare lämpligen kanfinns. Denhet somensomsom -

exempelvisavgångsskyldigskullei för sigundantagsbestämmelse ochenligt varaen
eller liknandesäkerhetskravdeomfattasarbetsuppgifter inteårvid 60 avsom-

för arbetstagarenssigfrånhändabör inte kunna ansvaretmotiverat undantaget,som
tjäna innågra årytterligareunderoch möjlighetanställningstrygghetfortsatta att

pensionsrättigheter.
huvudregeltvingandefrån denmed undantagi enlighetAvgångsskyldighet ett som
möjligheterdebör vägasabsolut denbör därför inteföreslår motvi utan somvara

förändradeanställning medfortsatterbjudaarbetsgivaren harenskildeden att
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Ävenarbetsuppgifter. detta bör framgå regleringen i LAS.av
Enligt nuvarande dispositiva regler i LAS gäller arbetstagare fram 65till årsatt

ålder har till vissrätt längre uppsägningstid och till företrädesrätt när turord-- -
ning skall bestämmas i samband med uppsägning på grund arbetsbrist och tillav
återanställning. På bl.a. socialförsäkringsområdet finns regler social-attsom anger
försäkringsersättningar kan utgå längst till 65 års ålder. Sålunda utgesm.m exem-
pelvis arbetslöshetsersättning, kontant arbetsmarknadsstöd KAS och rehabilite-
ringspenning inte till 65är över år. Inte heller kan 65överpersoner som en person

Ävenår bli anvisad beredskapsarbete. såvitt rätt till sjukpenning, handi-t.ex.avser
kappersättning och arbetsskadeersättning föreligger vissa begränsningar som an-
knyter till åldersgräns 65vid år.en

Vi har vid våra diskussioner övervägt till följd den föreslagna tvingandeatt av-
regeln i LAS rätt kvarstå i arbete till 67 års ålder föreslå följdändringarattom -
såvitt alla de nämnda reglerna eller i fall några dem. l förläng-vartavser nu av
ningen skulle sådant ställningstagande kunnaett betyda åldersgränserna i deatt
olika socialförsäkringssystemen skulle höjas i fas med eventuella framtidam.m.
successiva höjningar åldersgränsen för den allmänna avgångsskyldigheten tillav
70 år.

Vår åsikt är emellertid arbetstagare uppnått 65 ålderårsatt och därmeden som
den s.k. garantipensionsåldern inte bör ha sådant behov långtgåendeettanses av
anställningsskydd eller ekonomiskt stöd socialförsäkringsersätt-t.ex. av genom
ningar, arbetslöshetsersättningar det kan motiverat höja de häratt attm.m. anses
aktuella åldersgränserna.

Den uppnått garantipensionsåldern har i generell bemärkelse haft möjlighetsom
tjäna in pensionsrätt under så många åratt pensionering vid denna ålder skallatt en

rimlig ålderspension. Den har sin försörjning tryggad möjlig-ge en som genom
heten gå i ålderspension bör alltså inte i situationeratt behandlat slagav nu ges
företräde till arbete framför inte har inkomsttrygghet. Vi harpersoner som samma
inte heller, denna bakgrund och med hänsyn till kostnadsaspekterna,mot funnit
tillräckliga skäl för exempelvis arbetslöshetsersättningatt skall kunna utgå efter
fyllda 65 år. Mot det sistnämnda talar också de spekulationsmöjligheter skullesom
öppnas för egentligen inte har för avsikt kvar i arbete efteratt stannapersoner som
65 år arbetslöshetsersättning skulle fåt.ex. ytterligare något ellermen som genom
några år med pensionsgrundande inkomst, samtidigt deras ålderspensionsom senare
skulle höjas försäkringsmässig uppräkning till följdgenom att uttageten av av
ålderspensionen skjuts upp.

Vi föreslår följaktligen inte den tvingande iregeln LAS rättatt kvaratt stannaom
i arbete till 67 år skall upphov till några följdändringar, sig i LAS eller påge vare
andra områden. Detta betyder bl.a. arbetstagare 65över års ålder i likhet medatt -
vad gäller i dag inte framöver kommer ha längre uppsägningstid änattsom en
månad och anställningsskyddet inte heller i övrigt under tidenatt mellan 65 och 67
år kommer vad gäller för arbetstagare.att motsvara Av redovisadesom yngre ovan
skäl är vi emellertid beredda godta den konsekvensen.att
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Årlig information510.

informationfårföreslår: pensionsrätt under årettillgodoräknatsVi Alla som
vissaframtida pension. Inompension och beräknadhittills intjänad omom

pensionsrätt underinte tjänat intillställsåldersklasser även personer, som
pension.sin framtida allmännainformationåret, om

inom allmännatjänat pensionsrätt deti avsnitt 7.2 bör deframhållitviSom som
hurpensionsrätt ochinformation sin intjänadeårligpensionssystemet omomges

i dessabli. Upplysningar börålderspensionen kan förväntasframtidadenstor
premiereservpensionen.fördelnings-såvälinfomiationsbesked lämnas somom

i åldrar kantill deminformation lämnas årligen och ävensådanGenom att yngre
pensio-situation efterekonomiskaöverblick sin förväntadeenskilde få överden en

vill byggapå frivillig vägmöjlighet själv hanoch han avgöraneringen, att omges
pensionsskydd.kompletterandeettupp

året ochförvärvat pensionsrätt undertill samtligaföreslår såledesVi att som
informationutsändasålderspension skallberättigade till inkomstrelateraddärmed är

tillställas i första hand dempensionsbesked skall sålundaårligthärom. Ett som
RiksförsäkringsverketPåpensionsrätt under året. sätttillgodoräknats somsamma

börtill i vissa åldrar,ålderspensionen allainformationi dag sänderredan ut om
sin framtidafå beskedvissa åldersklasserframöver alla inomocksådessutom om

någontjänat injust det året inte harålderspension, de underberäknade även om
pensionsbeskedårligtåldersklasser böri dessapensionsrätt alls. För ettpersoner

pension iinkomstrelateradaldrig förvärvat tillrättlämnas även personer som
garantipension.enbart tillbli berättigadeoch sålunda kommerSverige attsom

utformasinformationsbeskedet skulle kunnaexempel på hur10.1 visasI figur ett
enligtålderspension beräknadfå hela sinfödelseårgångar kommerför de attsom

pensionensframgår hittills intjänaderegler. beskedet denreformerade Av samman-
på beskedet. Igarantipensionsåldern 65 år, Cstorlek vid frånlagda rutarutauttag

tilltillskottfrån fördelningssystemet och hurstorlekframgår pensionensA stort
inkomst harpensionsgrundandeårets tillgodoräknadedetpensionsbeloppet senaste

uppgiftinnehållautförligare ochnaturligtsvisInformationsbeskedet kan görasgett.
bar-förvärvsinkomstpensionsavgift med uppdelninginbetald t.ex. m.m.,om

uppgifter inbetalddelad pensionsrätt. I B lämnasoch effektennårsrätt ruta omav
premiereservsystemet.pension inomavgift och

framtidauppfattning denbilda sigenskilde lättare skall kunnadenFör att omen
pensionsbe-årligaberäkning detbeskedet innehållapensionens storlek bör en om

fram-individenantagandealternativa pensionsåldrar, undervid någraloppet, att
året.ungefär inkomster under dethadeles kommer senasteatt somsamma

garantipension.uppgiftbör också innehållaBeskedet om
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Uppgiften det framtida pensionsbeloppet kan olikauttryckas på Pensions-sätt.om
beloppet kan uttryckas i löpande priser, dvs. intjänad pensionsrätt inom fördelnings-

räknas för framtiden med nominell löneutveckling ochsystemet antagenupp en
inom premiereservsystemet görs uppräkning med den garanterade avkastningen.
Alternativt kan pensionen uttryckas i fasta priser, dvs. intjänad pensionsrätt räknas
i det fallet med realränta på 1,5 %eller 2 år. bådaI dessa altema-t.ex.upp en per
tiv skulle emellertid den framtida pensionen kunna uppfattas mycket högsom
jämförd med individens lön vid det tillfälle då han eller hon får del pensionsbe-av
skedet. Tag 45-åringexempel fâberäknas pension motsvarandesom en som en
60 % slutlönen 20 år. kalkylen framtidaOm det pensionsbeloppet inklu-av om av
derar årlig lönetillväxt och 2 %ränta det angivna pensionsbeloppetmotsvararen

90 % 45-åringens lön.ca av
Sett den synvinkeln torde tredje alternativ, nämligen inte någongöraett attur

ränteuppräkning alls, det lättast förståär innebörden förBeloppetattvara som av.
beräknad framtida pension i förhållande till individens lön i dag dåär detsamma

Äi förhållande till hans beräknade slutlön. sidanandra kommer den beräknadesom
framtida allmänna pensionen då framstå låg jämförd med alternativa räkne-att som
exempel där kalkylerar med viss framtida ränta.man en

Enligt vår bedömning är det dock detta tredje alternativ dessa invänd-trotssom,
ningar, är det ligga tillnärmast hands tillämpa.attsom synes

Figur 10.2 visar hur pensionsbeskedmotsvarande skulle kunna utformas för över-
gângsgenerationema.
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Figur 10.1
BESKED OM DIN PENSION

Från den januari1 1995gäller regler för den allmänna pensioneringen.nya
I den folder fårDu tillsammans med det här beskedet kan Du läsasom om
de regler gäller.nya som

AnINTJÄNADPENSIONT.0.M. 2001
Tidigarein- intjänadpension Hittillsin-
tjänad årpension under 2001 tiänadpension

kronormånad
+Reformerad pension, frånvid 65uttag

Premiereserv

Försåknngskapitalår3112 2000...............
Inbetaid årpremieunder 2001.....................

HittillsintjänadRänta ärför 2001 pension........................................ honormama
Försäkringskapitalår3112 2001................ viduttagiránsâ

kronormha..-
otal A+Bpension Hittillsintjänadpension

frånvid 65uttag

BERÄKNADFRAMTIDAPENSION

Pensionensstorlek beror bland på Du Din pension.när Duannat tar ut
kan pensionen tidigast från 61 år. Juta Du börjarut ta utsenare pen-
sionen,destohögre årlig pension får Du.
Om du fortsätter arbeta i Sverige till dessDu din pension ochatt tar ut
under varje år fram till pensionen har likvärdig inkomst den Duen som
haft under år 2001,blir Din totala pension i dagenspenningvärde:
Pensionenbörjarbetalas vid år årut 61 år65 69

månadPensionper
Till beloppen kommer tillägg från med garantipension. Omett systemet
Din pension 65 årvid blir enligt får Du dessutom sådant tilläggettovan

uppgår till kronor månad.som per....................Denna skrivstext endast garanripensionutom bliraktuell.

ATTOBSERVERA

alla beloppObservera preliminära.att är0
lägstapensionvid 65 garantipensionår normaltär-

kronor månad för den bott minstper som................. ..40 år i Sverige.
alla löntagare pá arbetsmarknadennästan den svenska

har den allmänna pensionen tillutöver avtalspensionrätt
sitt arbete.genom

Kontakta Försäkringskassan Du vill Din framtida pensionvetaom mer om
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Figur 10.2 BESKED OM om PENSION

1995 reglerFrån den 1januari gäller för den allmänna pensioneringen.nya
och ATP kommer på sikt med reformeratFolkpension ersättasatt ett

övergångstidenpensionssystem.Under kommer både gamla och reglernya
Du får tillsammans med det här beskedet kangälla. I den folderatt som

reformerade och vad gäller för DinDu läsa de reglerna somom
åldersgrupp.

ÅRINTJÄNADPENSIONT.O.M. 2001
Hittillsin-
tjänadpension
kronorirlänad

pension enligt och äldre reglerAllmän nya
från65pá framgår vidbeloppfördelarsig regler baksidan. uttagHurdetta äldreoch rnya av

BERÄKNADFRAMTIDAPENSION

pension. DuPensionens beror bland på Du Dinstorlek närannat tar ut
pensionen tidigast från 61 år. börjarkan Ju Du ta utta ut senare

årlig pension får Du.pensionen,destohögre
i Sverige till dessDu din pension ochOm du fortsätter arbetaatt tar ut

år fram till pensionen har likvärdig inkomst den Duunder varje somen
blir Din pension dagenspenningvärde:haft år 2001, totala iunder

årår årbörjarbetalas vid 61 65 69Pensionen ut
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11 Grundtryggheten m.m.

11.1 Inledning
Det nuvarande pensionssystemet består, redovisat i avsnitt 2.3, i sina grund-som
läggande delar folkpension, pensionstillskott och allmän tilläggspension.av Folk-
pensionen med belopputges är likaett för alla vid antal bosättningsårsom samma
respektive lika antal år med ATP-poäng. Dock lägre belopputges ett då båda
makarna har pension. Pensionstillskott erhåller de pensionärer inte har ATPsom
eller har endast låg ATP-pension. Pensionstillskottet avräknas krona för krona mot
ATP inte andra inkomster.motmen

Pensionärer med låg pension betalar antingen ingen inkomstskatt alls eller en
inkomstskatt lägreär än den skatt löntagare får betala vid likasom en taxeradstor
inkomst. Detta åstadkoms med s.k. särskilt grundavdragett på pensionsinkomsten.
Det särskilda grundavdraget SGA är lika pensionen iston det fall dennasom att
enbart utgörs folkpension och pensionstillskott. SGA reducerasav successivt i takt
med stigande ATP för helt bortreducerat vidatt pension på 105vara 000 kren ca
för ensamstående och 93 000 förkr gift pensionärca make också haren vars
pension år 1994. SGA 65 %medavtrappas delden pensionen översti-av av som

det SGA pensionär ATP skulleger få. Pensionärerutansom en med så stora pen-
sionsinkomster SGA är heltatt får i stället göraavtrappat grundavdragsamma som
förvärvsaktiva.

Utgångspunkten för våra förslag vad gäller den grundtrygghet bör finnassom
inom för det reformerade pensionssysvtenzet är den inkomstrelateraderamen att
pensionen skall beräknas utifrån hela livsinkomsten, till skillnad från nuvarande
ATP utgår tillägg ovanför folkpensionen.ett Försom som säkerställa till-att en
fredsställande ålderspension även för dem under de förvärvsaktiva årensom an-
tingen tjänatinte in rätt till någon eller tjänat in tillrätt bara begränsad inkomst-en
relaterad pension, skall i det reformerade pensionssystemet inrymmas ett system
med grundpension tekniskt utformas garantipension.en Genomsom dennasom en

utfyllnad till den inkomstrelaterade pensionges en pensionstagaren tjänat insom
rätt till. Samtidigt denna garantipension införs kommer detsom nuvarande grund-
skyddet i form folkpension, pensionstillskott och särskilda Skattereglerav att av-
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vecklas.
förslagochövervägandenprincipiellavåraredovisat omhar7.10avsnittI
ställnings-Våra närmarepensionssystemet.reformeradei detgrundtryggheten

dettaigarantipensionssystemet presenterargällervadförslagochtaganden
kapitel.

reformeradedetuppfattningvårförredogjort att8 pen-kapitelitidigareVi har
så sättoch25 årövergångstid attmed personerinförasbörsionssystemet omen

gällervadreformeradei detfasas in systemetstegvis1935-1953födda årenårsom
motsvarandegrundskyddetbeträffar attVadpension. eninkomstrelaterad anser

skebördet härställetmotiverad. I att eninte ärinfasningsuccessiv menar
ochprincipvid i ettgrundtrygghetssystem sammareformerattillomläggning ett

dennaMedförövergångsgenerationemai yngre.försåväl somtillfälle personer
beräknas20-delvisstillpensionför hur en-reglersärskildakrävslösning som --
avräkningvidbeaktasskalloch ATPfolkpensionformireglerdagensligt av

avseende.i dettaförslagvåraförredogör11.4avsnittgarantipensionsnivån. I
måni någonintefördet ävenñrskälfunnitvidare att personer somVi har

dvs.pensionsreformen,tillövergångsreglema personerberöraskommer att av
folkpensioneringfrån dagensomläggning m.m.skall1935, görasföre årfödda en

iredovisatharhäromförslagprincipiellaVårtgarantipensionssystem.till ett
skall göras2000åringångenviddet om-innebär en8.1.5. Detta attavsnitt av

garantipension.övergångsvissärskildtillålderspensionerutgåenderäkning enav
fr.o.m.likställsandraochpensionärerförskattereglemaärhäravkonsekvens attEn

viddemberörahuvudsakligenkommer attomläggning somtidpunkt. Dennadenna
ålderspension.uppbärredanreformeradetill det systemetövergångenförtidpunkten

fråga.i dennaställningstagandenför våranärmare11.5 redogöravsnittI
11.7avsnittoch igarantipensionssystemetfinansieringen11.6 berörsavsnittI av

folkpensionsförmâ-olika andraförpensionsreformenkonsekvensernatar avupp
ochmarginaleffekterutfall,l.lO1l.8-lavsnittiredovisarSlutligenm.m.ner

reglerna.föreslagnadeanledningmedkostnaderberäkningarvissa avom
ålderspensio-förinomgrundtrygghetenenbartbehandlarkapitel ramendettaI

inom ävenfortsättningsvisocksåemellertidbehövsgrundskyddEttneringen.
förslagochövervägandenVåraefterlevandepensioneringama. omförtids-och

kapitelioch12.9,avsnittiredovisarförtidspensionssystemetigrundtryggheten
efterlevandepensione-påframövergrundskyddetsynpunkternågra13 lämnar om

område.ringens
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11.2 Grundskyddet i det reformerade
systemet

Vi Föreslår: I det reformerade pensionssystemet skall finnas grundskyddett
i form garantipension. Denna ersätter nuvarande folkpension,av en pen-
sionstillskott och det särskilda grundavdraget för folkpensionärer vid be-
skattning. Garantipensionen är skattepliktig sätt förvärvsin-samma som
komster inkomstrelateradeoch den pensionen. Garantipensionen är kon--
struerad utfyllnad till den inkomstrelaterade pensionen försom en att garan-

viss lägsta nivå och för dessutomtera tillförsäkra pensionstagareatt meden
begränsad inkomstrelaterad pension reellt tillskott till pensionen.ett För-
den har tjänat in tillrätt viss inkomstrelaterad pension, beräknassom en
utgående pension utifrån viss basnivå fylls på med hänsyn till den in-en som
komstrelaterade pensionen så den totala pensionen ökar högreatt inkomst-
relaterad pension pensionären har. Utfyllnaden upphör när den inkomst-som
relaterade pensionen överstiger viss angiven högsta nivå. För denen som-
inte har rätt till någon inkomstrelaterad pension alls, garantipensionutges

fast lägstagaranti nivå något överstiger den basnivâsom en en som som
garantipensionens utfyllnad utgår från.

En konsekvens den livsinkomstprincip ligger till grund för vårt förslag tillav som
reformerat pensionssystem är inkomstrelateradett pension skall tjänasatt in från i

princip den första kronans inkomst. detta följerAv den nuvarande folkpensionenatt
för pensionsskyddet avseende förstadet basbeloppets inkomster skallsom svarar

avvecklas. Detta innebär samtidigt det grundskydd denatt nuvarande konstruk-som
tionen med folkpension och pensionstillskott behöverutgör ersättas med nya reg-
ler.

7.10I avsnitt har slagit fast det inom för reformeradedetatt pensions-ramen
bör inrymmas grundskyddsystemet för olika inteett skäl harpersoner som av

tjänat in någon eller bara begränsad inkomstrelaterad pension. Pâ sätten samma
folkpensioneringen i nuvarande tillgodoser behovet lägsta pensionsom system av en

oberoendeär förvärvsarbete skall reglerna för inkomstrelateradsom pensionav
kompletteras med regler alla rimlig pensionsnivå, integaranterarsom en som
understiger den tillförsäkras enligt dagens folkpensionering.som

Vi ihar avsnitt 7.10 konstaterat grundskydd inom det reformeradeatt ett pen-
sionssystemet inte kan utformas inom dagens med dess folkpensione-systemsom
ring. I stället bör med grundskydd konstrueras såsystemet sätt detatt ger en
utfyllnad till den inkomstrelaterade pensionen, inkl. den pension härrör frånsom
premiereservsystemet, till viss garanterad nivå. På så fårsätt till stånd denen man
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ekonomisktreelltnågotfårpensionärerallaordningeneftersträvade attossav
margi-detill ochintjänat rättde attpensioninkomstrelateradedenutbyte somav

framtiden.förreducerastillupphovregelsystemdagensnaleffekter gersom
förslagvårtenligtskallpensionssystemetreformeradedetinomGrundtryggheten

garantipension.utformasteknisktgrundpensionformen som ensomav enges
förvärvs-förreglerenligtskattepliktigskallgarantipension somDenna sammavara

pension.inkomstrelateradliksominkomster,
särskil-detochpensionstillskottfolkpension,nuvarandeersätterGarantipensionen

beskattningen.vidfolkpensionärerförgrundavdragetda
kon-7.10,avsnittutvecklat ivadenligtgarantipensionen,skallTekniskt sett

pensions-pensioninkomstrelateradetill denutfyllnadså den somattstrueras ger en
inkomstrelateradgarantipensionenAvtrappning mottill.in rätttjänathar avtagaren

påförprocenttal,lägremed attför kronakronaemellertid inte utanpension görs
inkomstrela-högrealltid blir högrepensionentotaladenden vägen attgarantera

påuttryckasocksåkantill. Dettarättförvärvatpensionstagarenpensionterad som
påbasnivågarantipensionenstillvisst tilläggfåralltidpensionärenså sätt ettatt

pensionen.inkomstrelateradedengrund av
helstpensionerinkomstrelateradehögatill hurinteskall dockUtfyllnad somges
nivå.vissöverstigerpensioneninkomstrelateradefall då deniskall upphöra enutan
skallallspensioninkomstrelateradnågontillförvärvat rättinteFör sompersoner

ärlägstagarantinivåfastgarantipensionssystemetfrån sompension utges en
medberäknasfallgarantipensionen i andra ut-basnivådennågot högre än som

gångspunkt från.
minskningenutfyllnadsbelopp, ellerstorleken avberäkningenVid snarareavav

frånpensioninkomstrelateradinte barabeaktandeibasnivå,garantipensionens tas
folkpensionfall ävenförekommandeipensionssystemetreformeradedet utan --

efterlevande-beaktasregler. Dessutomhittillsvarandeenligtberäknasoch ATP som
avräknings-dessainnebördenTill den närmareavtalspensioner,pension, avm.m.

11.4.avsnittiåterkommerregler
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11.3 Garantipensionsnivåer och

avtrappningsregler

Föreslår:Vi En pensionär saknar inkomstrelaterad pension berättigadärsom
till grundskydd på lägstagarantinivå förett år 2,1räknat basbeloppen om
för ensamstående och 1,87 basbelopp för gift pensionär. Detsamma gäller
för pensionär har så låg inkomstrelaterad pension den tillsam-en attsom

med garantipensionen understiger angivna belopp. Den utfyllnad tillmans -
inkomstrelaterad pension garantipensionen innebär beräknas i övrigtsom
med utgångspunkt från basnivå 2,0 basbelopp för ensamståendeen om en
pensionär. Denna basnivå reduceras med 75 % inkomstrelaterad pensionav
till den del denna inte överstiger 2,0 basbelopp. För inkomstrelaterad pen-
sion därutöver och till 3,0 basbelopp görs reduktion med 50 %.upp en -
För gift pensionär basnivånutgör 1,77 basbelopp. På motsvarande sätten

för ensamstående görs reduktion från basnivån med 75 % in-som en av
komstrelaterad pension inte överstiger 1,77 basbelopp %och med 50som

inkomstrelaterad pension därutöver och till 2,655 basbelopp.av upp

En viktig faktor vid bestämmande garantipensionens nivå är den även i vissav om
omfattning skall täcka tänkt genomsnittlig bostadskostnad. skulleDet kunnaen
anföras skäl för konstruera garantipensionen på sådantatt sätt. Kostnadsbe-ett
sparingar minskad administration och enhetliga och enkla regler någraärgenom av
de fördelar kan vinnas låter garantipensionen bestämmas medsom om ut-man
gångspunkt från den skall kompensation också för genomsnittligatt bostads-ge en
kostnad.

Kommunalt bostadstillägg enligt lagen 1962:392 hustrutillägg och kommu-om
nalt bostadstillägg till folkpension KBT är inkomstprövad förmån kanen som

till den uppbär folkpension i form ålderspension,utges förtidspension,som av
omställningspension, särskild efterlevandepension eller hustrutillägg. KBT kan
endast lämnas till pensionär folkbokfördär i kommunen. Storleken detsom av
kommunala bostadstillägg kan betalas bestäms kommunen. Tilläggenutsom av
varierar därför storleksmässigt kommunerna emellan. lnkomstprövningen sker dock
enligt regler fastställdaär i lag och likaär över hela landet. Vidare krävssom att
KBT med lägst det belopp uppfyller kriterierna förutges statsbidrag.som

I förordningen 1979:830 statsbidrag till kommunalt bostadstillägg till folk-om
föreskrivspension statsbidrag under förutsättningatt KBT, före inkomst-utges att

prövning och oberoende bostadens storlek, täcker minst 85 % den del denav av av
månatliga bostadskostnaden ligger mellan 150 och 3 500 kronor månad.som per
Kommunen erhåller statsbidrag med 70 % sina kostnader för KBT inom deav
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KBTendast förlämnasstatsbidraggällerSamtidigtkostnadsgränserna. attnämnda
låtamöjlighetharbostadskostnaden. Kommunerna att%90högsttäcker avsom

statsbidragsförordningensutanförliggerbostadskostnaderförävenKBT utges som
Merkostnademabostadskostnaden.tillinte knutnakostnader ärförochgränser som

kommunen.bekostasi sin helhetdockmåsteför detta av
bostadstilläggkommunaltsärskilt1991:162lagen1991 träddejanuari1Den om

dekompenserarkraft. SKBTitill KBTkomplementSKBTfolkpensiontill som
skillnadenfyllerSKBTboendekostnad.och hög utlåg inkomstharpensionärer som

övriga inkomsterpension ochpensionsberättigades allmännasidan denåmellan ena
sidanå andraochprövning KBTvidårsinkomstberäkningförenligt reglerna avav

kommu-SKBTpensionsberättigades kommun. utgesi densocialbidragsnormen av
% kostnaderna.100förstatsbidragmed avnen

varierandedegällervadkritik främstföremål förvaritoftaharKBT-reglema
påverkatharstatsbidragförreglernaTrotskommunerna.mellanKBT-nivåema att

såvaritharSkillnadernauppstått.skillnaderharKBT-reglerkommunernas stora
mellanKBTutgåendemånaden iikronorskiljadet kunnat ett tusenattstora par

två kommuner.
medhelaöveruppgiftkommitté med systemet1991 tillsattes attVåren seen

KBT-utred-Kommittén1991:25. namnetdir.bostadstillägg antogkommunala
ningen.

tillBostadsstödslutbetänkandesitt1992aprilavlämnade iKBT-utredningen
föreslogs. Detbostadsstödför1992:21, därpensionärer SOU nyaett nytt system

statligt. Betän-heltutredningenenligtbordepensionärertillbostadstillägget vara
bedömningen1992 ettgjorde hösten attRegeringenremissbehandlats.kandet har

1995.januariden 1genomföras förränkundebostadsstödet inteförstatligande av
1995 harårfr.o.m.enhetliga reglermed heltförstatligandeunderlättaFör ettatt

iförändringarbeslutatsjanuari 1994och den 119931deni två steg mars --
folk-tillbostadstilläggkommunalastatsbidrag till1979:830förordningen om

KBT-mellan kommunernasskillnadernainneburitharFörändringarnapension. att
Åtskilliga inte fulltdockhar anpassatkommunertidigare. utmindre änregler ärnu

statsbidragsförordningeniersättningsnivåerefter deKBT-reglersina angessom
statistiskttill bl.a.tillgångKBT-utredningenförslag hadeför sinagrundSom

bruttobostads-efterfördelademed KBTpensionärerantaletredovisarmaterial som
bostads-ivariationerförekommerdetmaterialet kan utläsas storakostnad. Av att

medpensionärerblandbostadskostnadenmaterialet visarstatistiskakostnad. Det att
bostadskost-till högstalägstafråni månadenkronormed fleravarierarKBT tusen

nad.
måstebostadskostnadskäligskulle täcka ävengarantipensionenfalldetFör en

medskulle detmeningEnligt vårnågot sätt.uppskattasdennastorleken en
konsek-godtagbaraickeuppståbostadskostnaderocksåtäckergarantipension som
målsätt-Utifråntill.bestämsbostadskostnadskälignivåvilkenoavsett somvenser

behålla dagensfåför pensionärernaförutsättningarna attförsämrainteningen att
harinte får öka,bostadsstödetkostnader församtidigtbostadsstandard statenssom

konstrueramöjligtdet inte ärfunnitavsnitt 7.10,framhållit i attvi att ga-vi, som
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rantipensionen på sådant sätt även bostadskostnader omfattasatt grundskyddet.av
l det nuvarande pensionssystemet har med lägre inkomster högrepersoner en

kompensationsgrad än med högre inkomster avsnittse 2.3. Vi har ipersoner
avsnitt 7.10 avvisat tanken på det inom det inkomstrelateradeatt pensionsystemet
skall införas någon motsvarighet hårtill. l stället bör detta ske inom förramen
reglerna garantipensionen i det reformerade pensionssystemet.om

I det nämnda avsnittet har vidare redovisat våra principiella överväganden och
förslag rörande nivåerna för garantipensionssystemets lägstagarantipensioner och de
baspensioner utifrån vilka tillägg skall i form ökad total pension eller frånges av
teknisk synpunkt på vilka sker avräkning med hänsyn till inkomstrelaterad pension.

Som har föreslagit i avsnitt 7.10 skall garantipensionssystemet innefatta en
lägstagarantinivå för år räknat 2,1 basbelopp för ensamstående och 1,87 basbe-om
lopp för gifta pensionärer. Dessa nivåer gäller för de inte har någonpersoner som
eller har bara mycket låg inkomstrelaterad ålderspension.

För har högre inkomstrelaterad pension skall garantipensionenpersoner som
beräknas med utgångspunkt från basnivå 2,0 basbelopp för ensamståendeen om
och 1,77 basbelopp för gift pensionär. Denna basnivå avräknas den inkomstre-mot
laterade pensionen enligt regler innebär alla pensionärer med inkomstrela-attsom
terad pension till 3,0 basbelopp för ensamstående och 2,655 basbeloppupp för gifta

visst tillskott till följdgaranteras ett den inkomstrelaterade pensionen och såledesav
alltid får visst ekonomiskt utbyte från garantipensionssystemet. Reduktionen av
basnivån görs med olika i två olika intervall.procentsatser För medpersoner
inkomstrelaterad pension överstigande de nämnda basnivåerna kommer den totala
pensionen bestå enbart den inkomstrelateradeatt ålderspensionen.av

Från garantipensionens basnivå skall alltså göras reduktion med hänsyn till denen
inkomstrelaterade pensionen. Det sker dock inte reduktion med 100 %. l stället
skall för ensamstående pensionstagare reduktion göras basnivånen med 75 %av

intjänad inkomstrelaterad ålderspension till den delav den inte överstiger 2,0som
basbelopp. För inkomstrelaterad pension därutöver och till 3,0 basbelopp skerupp

reduktion basnivån med 50 %.en av
Det sagda kan uttryckas också på måhändasätt, underlättarett förståel-annat som

På detta sätt kan sägas alla ensamstående pensionstagareattsen. erhåller minst 2,0
basbelopp i garantipension. De får sedan tillägg till denna garantipensionensett
nivå högreär högre den inkomstrelaterade pensionen är. Garantipensionensom
ökar med 25 % inkomstrelaterad pension till 2,0 basbelopp. l den mån denav upp
inkomstrelaterade pensionen överstiger 2,0 inte 3,0 basbelopp ökar garantipen-men
sionen med 50 % den inkomstrelaterade pensionen i detta intervall. Förav ensam-
stående pensionärer med inkomstrelaterad pension 3,0över basbelopp sker ingen
ökning.

I tabell 11.1 illustreras nivåerna och avtrappningsintervallen för föreslagnadet
garantipensionssystemet.
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garantipensionföravtrappningsintervallochnivåerFöreslagna11.1Tabell

Lägsta2:a2:alGaranti- 1:a :a
garantimarginal-marginal-marginal-marginal-pension
BB% ersättnersättn% ersättnmedbörjar ersättn

vidslutarvidslutarBB
refpensionref.pension
BBBB

2,1003,000502,00025 +2,000Ensamst +
ålders-
pensionär

1,872,655501,770 +251,770Make ål- +
derspen-
sionär

inkomstrela-intjänatharpensionärförexempelvisinnebär att enFörslagen somen
garantipensionenförbasnivån attbasbelopp kommer1,0ålderspensionterad om

innebärvilket0,75 basbelopp ettmedbasbelopp, dvs.% 1,075medreduceras av
garanti-förbasnivânEftersom0,25 basbelopp.medgarantipensionentilltillägg

minusbasbelopp2,0garantipensionenutgåendedenblirbasbelopp2,0pensionen år
pensionärblir för dennapensionentotala1,25 basbelopp. Dendvs.basbelopp,0,75

i bottenålderspensioneninkomstrelateradedenutgörs2,25 basbelopp,alltså avsom
1,25 basbe-medgarantipensionssystemettillskottochbasbelopp1,0med ett genom

lopp.
2,5medålderspensioninkomstrelateradintjänatharpensionärEn somannan

pensio-inkomstrelaterade% den75medbasnivånreduktionfårbasbelopp avaven
sätt,påuttryckteller, ett1,5 basbelopp annatmeddvs.2,0 basbelopp,tillnen upp

reduktionskerHårutöverbasbelopp.0,5medgarantipensionen avtill entillägg
överstigerpensioneninkomstrelateradeden% del50 denmedbasnivân somav av

inkomstrelateradedendeldennabasnivån förRedaktionenbasbelopp.2,0 avav
eller0,25 basbeloppdvs.basbelopp,20,5 2,5%50såledesblirpensionen av -
skallbasbelopp2,0Basnivånsbasbelopp.0,25garantipensionentillägg tillett om

vilket0,25 basbelopp1,51,75 basbeloppmed +reduceras ger entotaltsåledes
detAlternativt kan sägas ett0,25 basbelopp. attgarantipension gesutgående om
pensionärdennaFör0,25 basbelopp.0,5basbeloppbasnivån 2,0 +tilltillskott om

inkomstrelateradedenutgörsbasbelopp,2,75pensionentotaladenblir avsom
garantipensions-fråntillskottoch2,5 basbeloppmedi botten ettålderspensionen

O,25 basbelopp.medsystemet
förbeloppenutgått frånharexemplenochbeskrivningarna enovanståendeDe

be-förprinciperskall gällapensionärergiftapensionär. Förensamstående samma
nämnts,för dessa,basnivânEmellertid ärgarantipension. ovanräkning somav

%75basnivån medreduktionskall göraspensionärergiftaFörbasbelopp.1,77 av
För1,77 basbelopp.överstigerintedel dennatill denpensioninkomstrelateradav
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inkomstrelaterad pension därutöver och till 2,655 basbelopp sker reduktionupp en
%.med 50 Uttryckt fårsätt gifta alltid tillskott till basnivån 1,77annat ett

basbelopp 25 %med inkomstrelaterad pension till 1,77 basbelopp och medav upp
%50 sådan pension däröver till 2,655 basbelopp.av upp

För helt saknar intjänad pensionsrätt inom den inkomstrelateradepersoner som
ålderspensioneringen kan garantipensionen enligt det redovisade inte blisystemetnu
högre 2,0än basbelopp för ensamstående och inte högre 1,77än basbelopp för
gifta pensionärer. framgåttSom det föregående föreslår emellertid fördetattav

i denna kategori skall finnas lägstagaranti på nivå 2,1utgespersoner en som en om
respektive 1,87 basbelopp. Detta grundskydd skulle kunna förstärktses som en
garantipension. [detta fall blir den utfyllnad reglerna garantipension syftarsom om
till lika med hela pensionen.

För har inkomstrelaterad ålderspension understigeratt 0,4personer som som
basbelopp inte skall få lägre grundskydd de heltän saknar sådan pensions-ett som

skall förrätt även dessa gälla lägstagaranti på 2,1 basbelopp församma ensam-
stående och 1,87 basbelopp för gifta pensionärer. För dessa utgörs grundskyddet

mycket låg inkomstrelaterad ålderspension i botten och utfyllnad enligtav en en
reglerna för garantipension till de angivna nivåerna.upp

Grundskyddets lägsta belopp uppgår till 2,1 basbelopp för ensamstående ochsom
1,87 basbelopp för gift pensionär i 1994 års prisläge 74 000 kr respekti-motsvarar

65 800 kr. I det reformerade pensionsystemet kommer pensionär såledesve atten
alltid få minst detta belopp i årspension, beskattas vanlig förvärvsinkomst.som som

nivåerAlla de och avtrappningsintervall i detta avsnitt iär uttrycktaangettssom
basbeloppet sådant 35 200 kr år 1994 och således inte i %det med 2 ned-som
justerade basbelopp används vid beräkning pensioner. lägstagarantini-Omsom av
våema, 2,1 respektive 1,87 basbelopp, hade uttryckts i justeradedetta basbelopp
hade de utgjort 2,14 respektive 1,91 basbelopp.ca
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garantipensionen11.4 Närmare om

till inkomstre-med hänsynföreslår: basnivåVi Garantipensionens avtrappas
pensionssystemet. Förfrån det reformeradeålderspensionlaterad personer

sammanlagdavid avräkningen1935-1953 beaktasårenfödda personens
reformeradeenligt detviss andel pensionbestårålderspension, vilken av en

ochfolkpensions-beräknad enligt dagensresterande andelochsystemet
alltsåbehandlasi åldersgrupperBeträffande pensionärer dessaATP-regler.

inkomstrelateradhittillsvarande reglerfolkpensionsdelen enligtockså som
medgarantipensionssystemet görs ävenbasnivån iAvräkningpension.

övergångsvisformefterlevandepension iinkomstrelateradhänsyn till av
liksomavtalspension,beaktandemedänkepension från ATPutgiven samt av

prisindexe-Garantipensionsnivåema ärpension.inkomstrelaterad utländsk -
utfyllnad frånstorlekentill ochprövning rättenVarje årrade. görs avaven

frånålderspensioninkomstrelateradgarantipensionssystemet. Uttag av-
inkomstrela-denföre 65 års ålderfår intefördelningssystemet göras om

hellernivå.grundskyddets lägsta Inteöverstigerålderspensionen inteterade
inkomstre-blirdessförinnan konsekvensenfår göras attuttag summan avom

nivå.understiga denna Omgarantipension kommerpension ochlaterad att
garantipensionssystemetpension frånskallhögre,denna däremot ärsumma

65 år.erhållas före fylldakunna

basnivaskall garantipensionensföregående avsnittetframgått detSom avtrappasav
våraredovisat7.10 harpension. avsnittinkomstrelaterad Itillmed hänsyn

föranledaskallpensionerformer inkomster ochtill vilkaprincipiella förslag somav
basnivån.reducering av

med hänsynbasnivå minskasgarantipensionensskallförslaget därenlighet medI
ålderspensionssystemet. Dettafrån reformeradeinkomstrelaterad pension dettill

premiereservsystemet.från fördelningssystemetpension såvälgäller som
skall inte baragarantipensionssystemetOmfattade det personer somvaranyaav

Även över-reglerna.de reformeradehelt enligtålderspension beräknadfår sin
få1935-1953, skall kunnaårenföddagångsgenerationen, dvs. de är ut-ensom

Förgarantipensionssystem.dettaålderspensionfyllnad till sin personernyagenom
vissa 20-delarålderspensionen iinkomstrelateradedenärsklasser beräknasi dessa

folkpen-hittillsvarandeenligti resterande 20-delarreformerade regler ochenligt
för dessaskallgarantipensionssystemetVid prövningenATP-regler.sions- och mot

denålderspensionen, dvs.beräknadesålundadenbeaktas summan avpersoner
enligt reformera-tillålderspension de har rättinkomstrelateradesammanlagda som

be-övergångsgenerationenifråga pensionärernanuvarande regler. Ide och om
pensionstillskottintedäremotfolkpensionsdelenalltså också menhandlas som
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inkomstrelaterad pension vid avräkningen.
denl mån pensionär i övergångsgenerationen får sin inkomstrelaterade pensionen

höjd till följd den särskilda garantiregel lämnat förslag till i avsnitt 8.1.3av som
och vilket förslag utvecklas i avsnitt 15.3.5 även det tillägg till följdtas som ges
härav i beaktande likställt med inkomstrelaterad pension.som annan

enlighetI med vad vidare föreslagit i avsnitt 7.10 skall garantipensionen avräk-
på grundval också änkepension från ATP tillkommer pensionstagarenas av som en
omfattas det garantipensionssystemet.som av nya

Som redogjort för i avsnitt 2.2 finns det olika kollektivavtalsreglerade pen-
sionsordningar. Avtalspensioneringama har många drag med dengemensamma
nuvarande allmänna pensioneringen. De är obligatoriska i förhållande till den
enskilde arbetstagaren och omfattar alla är verksamma på det aktuella verk-som
samhetsomrâdet. Det belopp den enskilde arbetstagaren uppbär i avtalspensionsom
skall, vi föreslagit i avsnitt 7.10, på i princip sätt föreslås försom samma som
inkomstrelaterad ålderspension medföra reduktion garantipensionens basnivå.en av

Detsamma skall enligt vad vi föreslår gälla för inkomstrelaterade pensioner som
utbetalas enligt utländsk lagstiftning, vilka reducerar folkpensionsförrnånerna och
pensionstillskott i det nuvarande pensionssystemet.

Garantipensionen kommer således storleksmässigt beroende storlekenatt vara av
på inkomstrelateradeden pensionen från den allmänna pensioneringen enligt refor-
merade och nuvarande regelsystem, avtalspensioner och pensioner enligt utländsk
lagstiftning.

Däremot kommer pensionsanordningar den enskilde själv frivilligt ordnatsom
exempelvis individuell privat pensionsförsäkring inte påverka garanti-attgenom en

pensionens storlek. Inte heller skall garantipensionen påverkas förvärvsinkomsterav
eller kapitalinkomster.

Garantipensionen skall inte heller påverkas makes pensioner eller inkom-andraav
De regler föreslår innebär dock, framgått,ster. garantipensions-attsom som

lägstanivå och basnivå bestäms till lägre beloppsystemets för gifta föränett en-
samstående pensionärer.

För berättigad till oavkortad garantipensionatt skall krävas 40 års bosätt-vara
ningstid i Sverige mellan 16 och 65 års ålder. Våra förslagnärmare i detta hänseen-
de har vi redovisat i avsnitt 7.10 och 9.1.

Grundskyddet syftar bl.a. till alla lägsta standard, innebäratt garantera atten som
alla pensionärer efteräven införandet det reformerade pensionssystemet skall haav

rimlig levnadsnivå. finnsDet därför, i avsnitt 7.10, inte skälangetten attsom
räkna garantipensionsnivåerna eller deföreslagna avtrappningsintervallen medupp

index mäter standardutvecklingen eller följsamhetsindexutgör på detett sättettsom
föreslås skall gälla för de inkomstrelaterade pensionerna från fördelnings-som

inom det reformerade pensionssystemet.systemet I stället föreslår garantipen-att
sionsnivåerna och avtrappningsintervallen räknas år från år med prisindex.upp

kommerDetta innebära den inkomstrelaterade pensionenatt och garantipensio-att
kommer utvecklas olika sätt och det därför år måsteatt varjeatt görasnen en

prövning och i vad mån pensionär beviljats pension från garantipen-av om en som
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garanti-beloppfall med vilketi såhärtill ochrättfortfarande ägersionssystemet
uppräkningenkonsekvensåret. Enaktuellaför det attskallpensionen avutges av

detblipositiv tillväxtvid ettkanpå skilda sätt attskerpensionsförmånemade olika
fallerefteråretdettagarantipensionssystemetfrånvisst tillskott attår ett menutges

nivåöverstiger denblivit ochstörreinkomstrelaterade pensionendärför denbort att
Även kansituationenomvändadengarantipension kani formdär tillskott utges.av

dessagarantipensionensyftet bakomtillinträffa. Med hänsynnaturligtvis anser
skildaenligtindexeraspensionssystemetbeståndsdelarolikakonsekvenser att avav

acceptabla.fulltprinciper som
redo-avsnitt 10.1iharålderspensioneninkomstrelateradegäller dendetNär

fall då denberäknas iskallfördelningssystemetfrånpensionsådanför hurgjort
65 år. Vidgarantipensionsåldernvid uttagtidpunktvid avbörjar äntas ut annan

ålder be-årsfr.o.m. 61fördelningssystemetfrånålderspensioninkomstrelaterad
pensionering-helaunderprincip blir densammaipensionen,årligadenstäms som

påaktuella beloppetdet dågrundvalpåberäknastill belopp pen-ett avsomen,
såpå sättbestämsdelningstaldelningstal. Dettavissmeddivideratsionskontot ett
bestårochålderspensionensinbörjartidigareblir högre utdet taatt personen

pensionsbeloppet ärtotalaEftersom detpensioneringsperioden.under helasedan
ytterligareintjänatdärigenomochha inkomstfortsattlägre än attpersonenom

uppbärasbörjatpensionenändelningstalet störreärochpensionsråttigheter om
vidålder änfrån 61 årsvidblipensionen lägreårligaden uttagkommer attsenare,
vidblir högrepensionenårliga65 liksom denårgarantipensionsåldemfrånuttag

uttag.senare
vidålderspensioneninkomstrelateradefaktiskapå denstorlekenfalldetFör att

beräkningföravgörandeskulle65 års ålderföredå dentidpunkt avden tas ut vara
subventionerasfall skullei vissasådantinnebär dettagarantipensionen, uttagatt

ordning.sådangodtaVi kan integarantipensionen. engenom
garantipensionssyste-frånpensionberäkningenviddetföreslårställetI att av

inkomstrelaterad ålderspen-eller delhelgjortsi fall dåalltid skall, uttagmet avav
denpensioninkomstrelateradutgångspunkt65 år,fylldasion före tas avensom

ålder. l65 årsvidförstbörjatden hadehaftskulle haden utstorlek tasomsom
ålderspension fråninkomstrelateradvidföreslagit det10.1 haravsnitt uttagatt av

delhurbåde vadvalfrihet storskall finnasfördelningssystemet avstor avseren
skall görasdetändras. Närkanofta dettaoch hurfårpensionen enuttassom

skallgarantipensionberättigad tillärmånoch i vadbedömning en personav om
deprincip behandlasi65 års ålderföreålderspensionsamtliga omsomuttag av

hade kvar-alltsåpensionskontonabehållningen påochhadeinte ägt rum omsom
stått orörda.

fördelningssystemetfrånålderspensioneninkomstrelateradefall dendetFör att
2,1grundskyddetförnivånlägstaöverstiger den65 ålder inteföre årsvid uttag -

viföreslårpensionärergiftaför1,87 basbeloppochensamståendeförbasbelopp -
dessförin-skall fåinte görassådantanfördadeskäl uttagattnysssomsammaav

förefåraldrigålderspensioninkomstrelaterad uttasalltsåbetyderDetta attnan.
tillfället inteaktuellavid detpensioneninkomstrelateradeden65 årfyllda om
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överstiger grundskyddets lägsta nivå.
däremot den inkomstrelaterade vid tidpunkten för pensioneringenOm pensionen

högre 2,1 respektive 1,87 basbelopp, skall naturligtvis kunna föreär än den tas ut
65fyllda 65 år. skall således inte börja så lång tid före årsDen kunna uppbäras

ålder till följd tidiga understiga nivåer-den det kommer de angivnaatt attuttagetav
na.

Vid beräkning i fall sistnämnda i förekommande fallslag dock hänsyntasav
också till utfyllnad enligt garantipensionssystemet. Detta betyder det först görsatt

beräkning den totala pensionen i form inkomstrelaterad pension tilläggochen av av
från garantipensionssystemet. beräkning med utgångspunkt från hurDenna görs

dessa pensioner skulle ha blivit vid från 65 års ålder. Därefter dengörsstora uttag
försäkringsmässiga 65reduktion blir följden sker före fyllda år.uttagattsom av

sålunda framräknade totalbeloppet utbetalas ålderspension från den tid-Det som
punkt då den försäkrade börja ålderspension, förutsättningönskar uppbära under att
detta totalbelopp inte blir lägre grundskyddets lägstanivåer 2,1 respektive 1,87än
basbelopp. bli fallet får försäkrade ålderspen-Skulle detta den vänta med att ta ut
sion till dess pensionen uppgår till den nivån.

partiell pension 65fall då den försäkrade vill före års ålder fårI görasta ut en
beräkning hel pension i enlighet med vad beskrivits tillägg frånochsomav nu
garantipensionssystemet grundval Därefteruträknas den hela pensionen.av

Ävenutbetalas relevant andel partiell ålderspension. prövningen pensionsom av om
kan få före 65 års ålder och från vilken ålder detta i så fall kan fårske görastas ut
med utgångspunkt från storleken den beräknade hela ålderspensionen.av

pensionemade redovisade samtliga skall i beaktande vidUtöver tassomovan
beräkning garantipensionen bör den inkomstrelaterade ålderspensionenfránävenav

vid beräkning garantipensionen.beaktas För det fallpremiereservsystemet attav
65pensionen från premiereservsystemet tagits före års ålder, skall den pensionut

försäkringsmässiga grunder skulle ha utgått premiereservpensionenenligtsom om
pension från 65 års ålder beräkninghade tagits livsvarig beaktas vidut avsom

garantipensionen.
65Inkomstrelaterad ålderspension före årsfrån fördelningssystemet tas utsom

ålder skall alltså alltid vid beräkning garantipension omräknas pensio-som omav
hade börjat uppbäras inkomstrelateradvid 65 års ålder. Vidatt uttagnen av pen-

sion från premiereservsystemet eller vid sådan pensionföre 65 års ålder uttag av
under begränsad tid skall inkomstrelaterade pensionenpå motsvarande densätten
räknas till livsvarig pension från 65 års ålder.tas utom som

frånFör den sin inkomstrelaterade ålderspensionväntar med att uttaperson som
fördelningssystemet till efter 65 emellertid, enligt föreslår,års ålder skall vad

faktiska pensionen ligga garantipensionen.den till grund för beräkningen Be-av
pensionräkning garantipension för någon tagit sin inkomstrelateradeutav som

65 från faktiska pensionen.efter års ålder skall alltså med utgångspunkt dengöras
det gäller det efterlevandeskydd från premiereservsystemet föreslårNär som

skall kunna väljas förmånstagare bör det inte påverkamed make eller barn som
garantipensionen till den efterlevandes ålderspension. skäl till dettaEtt är att en
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medförmånstagarförordnande har likheterfrivillig efterlevandepension storagenom
inteföreslagitenligt vadprivat pensionsförsäkring, vilkaförmåner från ovanen

sådantill inte låtabärande skälgarantipensionen. Ettskall reducera attannat en
sådangarantipensionenberäkningen ärefterlevandepension påverka att enav

förmånstagaresina barnpensionstagaren sättaordning skulle kunna attstyra som
i stället för sin make.

garantipensionen11.5 övergångsvisaDen

folkpension ochföreslår: formgrundskyddet iVi nuvarandeDet pen-av
65då år eller2000 för dem äringången årsionstillskott vidersätts somav

övergångsvismedår 1934 eller tidigare,alla föddaäldre, dvs. för är ensom
pensio-skattereglerna försärskildagarantipension samtidigt degällande som

till sådanomräknas dåutgående ålderspensioneravvecklas. Allaheltnärer
garantipensionövergångsvisa konstruerasbeskattad garantipension. Denna
nettoutfall medpensionär får lägre äningenpå sådant sätt ettett att nuvaran-

utgåendeutgångspunkt iPensionen utformas medde regler. att avsumman
intjänad pensionsrätt.definieras s.k.folkpension och ATP-pension som en

3,0tillintjänad pensionsrättsålunda definieradPensionärer med uppen
utgångspunkt igarantipension medövergångsviserhållerbasbelopp enen

för gift1,87 basbeloppför ensamstående ochbasnivâ 2,1 basbeloppärsom
intervall be-storlek i olikavarierandepensionär med tillägg tresamt av

nivå.intjänade pensionsråttensroende på den

grundskydd i formdagensredovisat förslag innebäravsnitt 8.1.5 har viI attsom
för folkpensionä-särskilda grundavdragetpensionstillskott och detfolkpension,av

garantipension.särskild övergångsvisomvandlas tillvid beskattningen skall enrer
år 2000.vid ingången Deomvandling enligt förslagetskall ägaDenna somavrum

omfattasinte allsgarantipensionenövergångsvisa ärberörs den avsompersonerav
tidiga-år 1934 ellerföddaâlderspensionssystemet, dvs. de ärdet reformerade som

re.
får1999-2000 i princip görasvid årskiftetinnebär sålunda detFörslaget att en

i huvudsak be-ålderspensioner och dennautgåendeomräkning alla att avserav
ståndet ålderspensionärer då.av

stånd8.1.5, få tilli avsnittförslagetHuvudsyftet med är, attangetts ensom
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likabehandling i full utsträckning fr.0.m. alla pensionärer med löntagareår 2000 av
beskattningshänseende. efter omläggningen skalli Detta betyder alla pensionäreratt

betala skatt i utsträckning förvärvsarbetande och den övergångsvisaattsamma som
garantipensionen alltså beskattad.är

Med hänsyn härtill måste denna bestämmas till väsentligt högre nivå dagensänen
folkpension pensionstillskott, ingen pensionär fåroch så garantier ettatt attges

nettoutfall ekonomiskt vad hon hade före omläggningen.än han ellersämre sett
65Under vårt arbete har vi möjligheten år 200 de fyllt årövervägt ävenatt som

till garantipensiondessförinnan, dvs. de aktuella åldersgruppema, rättnu ges en
ålderspensionssystemet.på nivå den ingå i det reformeradesamma som som avses

jämförtskulle emellertid innebära merkostnad 4 miljarder kronorDetta en ca
dagens pensionssystem. undvika så kostnadsökning, måste årmed För att storen
omläggningen till övergångsvisa garantipensionen för denna2000 den grupp ge-

nomföras till utfallet enligt hittillsvarandeenligt regler närmare anslutersom pen-
sionssystem.

övergångsvisa garantipensionssystem måste dock utformas på sättDetta ett som
iinnebär också pensionärer högskattekommuner garanti minst ettatt ges en om

oförändrat efter skatt. Under år 1994 behöver ensamstående ålderspensio-netto en
inkomster folkpension pensionstillskott inte betalanågra andra än ochnär utan

särskildainkomstskatt storleken på kommunalskatteuttaget. och med deI attoavsett
för pensionärer slopas, kommer pensionärerna påskattereglerna sättsamma som

inkomsttagare få olika kommunalskatt beroende på i vilken kommunandra storatt
försämrat nettoutfall för pensionärer ide bor. undvika också borFör att ett som

34 %kommuner med så hög kommunalskattesats behöver garantipensionensom
skattesituation. Eftersom det inte möjligtavpassad till denna är göra grund-attvara

kommunalskatteuttagetskyddets storlek beroende måste nivån den allmännaav
för %pensionen således hela landet klara 34 kommunalskatt.över attanpassas ca

skallframtida garantipensionssystemet baseras bl.a. den inkomstrelateradeDet
redan pensionpension tjänats in. är pensionärer har dockDe personer somsom

pensionstillskott allmän till-beräknad efter dagens regler med folkpension, och
Pension enligt därför omvandlas till gällaläggspension. dessa regler behöver att

Omvandlingeninkomstrelaterad pensionsrätt i omläggningen år 2000.sin helhet vid
enligt folkpensio-pension beräknad lämpligennuvarande regler sker attav genom

inkomstrelaterad pension enligtgrundbelopp plus ATP-pension lika medsättsnens
principerna. intjänad denna översättning räknas däre-de Som pensionsrätt vidnya

inte pensionstillskottet.mot
folkpension får ligga till grund förfrån och ATP pensionsrättDenna översatta

översättningenberäkning sinden övergångsvisa garantipensionen. har störstaav
praktiska i intervall garantipension den intjänadebetydelse det där Närutges.

ålderspensionär blirpensionsrätten överstiger 3,0 ensamståendebasbelopp för
pensionfolkpension plus ATP-pension definitionsmässigt lika hela denstor som

principerna.enligt deutgessom nya
pensions-För inte har någon alls dvs. bara folkpension ochATPpersoner som -

tillskott lika med noll.beräknas dock den översatta pensionsrätten som-
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Den övergångsvisa garantipensionen föreslås få basnivå för ensamståendeen en
ålderspensionär 2,1 basbelopp vid hel pension. Vid intjänad pensionsrättom en

1,235 %under basbelopp läggs 5 denna ovanpå garantibeloppet 2,1 basbelopp,av
%vilket tekniskt innebär basnivån 95 i intervall. Vidreduceras med dettasett att

intjänad pensionsrätt 1,235 1,725mellan och basbelopp ökar den totala pensionen
%med 15 1,235den del överstiger basbelopp, dvs. det reduktiongörsav som en

basnivån 85 %.med den har intjänad pensionsrätt ,725 basbe-För över 1av som en
lopp, ökar den pensionen 60 %totala med den pensionsrätt överstigerav som

%.denna nivå, vilket i tekniskt innebär basnivån 40hänseende avräknas medatt
Vid högre inkomstrelaterad pension 3,0 basbelopp blir den övergångsvisaän garan-
tipensionen lika denna, och något tillskott alltså inte från garantipen-stor som ges
sionssystemet.

Vad gäller övergångsvis garantipension till pensionär ocksåmake haren vars
pension föreslås den få basnivå 1,87 basbelopp. Vid intjänad pensionsrätten om en

%under 1,0 basbelopp ökar den totala pensionen med 5 denna. intervalletIav
mellan 1,0 1,55 %och basbelopp ökar den totala pensionen med 15 denav pen-
sionsrätt överstiger 1,0 pensionsrätt 1,55basbelopp. För överstigersom som men

%inte 2,681 basbelopp ökar pensionen 60den totala med den del Över-av som
stiger 1,55 basbelopp. Tekniskt betyder detta basnivån i intervallende nämndaatt
reduceras med 95, 85 respektive 40 %. Vid större intjänad pensionsrätt 2,681än
basbelopp sammanfaller garantipensionen med den inkomstrelaterade pensionen,
och något tillägg inte från garantipensionssystemet.ges

föreslagna nivåernaDe och de procenttal med vilka den övergângsvisa garantipen-
sionens basnivå ökar, dvs. den totala pensionen stiger, i olika intervall framgår av

11.2.tabell

1.2Tabell 1 Föreslagna nivåer intervall för övergångsvisa garantipensionenoch den

3:e 3:e2:a 2:aGaranti- 1:a 1:a
margi-marginal- marginal-marginal-marginal- marginal-pension

% nal-%% ersättn ersättnbörjar ersältn ersättnersättn
vidslutar crsaunslutar vidmed BB

slutarpcnsions-pcnsions-
vidrätträn
pensionsBBBB
-rätt
BB

3,001601,7252,100 1,235 155 +Ensam- + +
stående
ålders-
pensio-
när

1,550 60 2,6811,870 1,000 15Make 5 +++
ålders-
pensio-
när
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de föreslagna basnivâemaMed och avtrappningsintervallen för den övergångsvisa
garantipensionen blir resultatet ingen pensionär får nettoutfalllägre medänatt

folkpensionering.dagens Resultatet blir i stället många pensionstagare kommeratt
få ekonomiskt tillskott. belysesDetta i avsnitt 11.8.att ett

medförDetta i sin nuvarande regler för KBT skulle kvarstå oförändrade,tur, om
bostadstillägget för del pensionärer skulla kunna minska något, dock inte såatt en

mycket grundpensionen höjs. Vi redovisar inte några förslaghär på bostads-som
stödets område och därför inte heller ställning till föranlederdetta behovtar om av

iändringar nuvarande KBT-regler.
På motsvarande för garantipensionensätt inom för den reformeradesom ramen

âlderspensioneringen skall den övergångsvisa garantipensionen reduceras med
hänsyn till inte bara ATP-pension och för dem med någon tilläggspension folk-- -
pension. Avräkning skall också göras med beaktande änkepension enligt äldreav
regler, avtalspensioner och utländska inkomstrelaterade pensioner. Däremot reduce-

garantipensionens basnivå inte på grund andra inkomster eller pensioner.ras av

11.6 Finansiering

Vi föreslår: Garantipensionen i dess olika beståndsdelar finansieras helt med
allmänna skattemedel. ökning pensionsutbetalningamaDen av som upp-
kommer följdtill grundskyddet blir beskattat primärtbekostasattav av

medan de ökade skatteintäktema tillfaller främst kommunerna. Förstaten,
få till stånd neutralitet och oförändrade relationer mellan ochatt staten

kommunerna måste särskilda åtgärder vidtas. Vilka lösningar skallsom
väljas härför får övervägas senare.

Grundskyddet i det reformerade pensionssystemet kommer, redogjort försom
bestå antingen bara garantipension inkomstrelaterad pensionellerattovan, av av

med utfyllnad från garantipensionssystemet till belopp motsvarande högst 3,0ett
basbelopp. För det grundskydd i form garantipension skall gällautges attsom av
detta till fullo finansieras över statsbudgeten. För den fårstatenav person som en
del sitt grundskydd inkomstrelateradeden pensionen och restenav genom som
garantipension skall gälla endast garantipensionens utfyllnadsdel skall finansierasatt

över statsbudgeten. Den inkomstrelaterade pensionen finansieras naturligt-statenav
vis med avgifter inom ålderspensionssystemet. löpande utbetalningenDen av
garantipensionen kommer frånske ålderspensionssystemet, efterhandiatt som
tillförs allmänna budgetmedel för täcka kostnaderna för garantipensionen i dessatt
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olika beståndsdelar.
allmännafinansieras i sin helhet medövergångsvisa garantipensionenOckså den

skattemedel.
övergångsvisfolkpensionering till beskattadOmläggningen år 2000 från dagens en

bruttonivåninnebärframtida garantipensionssystemet,garantipension, liksom det att
inkomstskatthöjs väsentligt samtidigt kommerpå grundskyddet att tas utsom

ökningutsträckning förvärvsinkomster. Denpensionerna i avsomsamma
finansieras överföljden skall,pensionsnivåer blir nämnts,grundskyddets somsom

tillfallahuvudsakligenskatteintäktema däremotstatsbudgeten. ökade kommerDe att
kommunerna.

och kommuner-förändra relationerna mellanNågon avsikt på detta sätt statensatt
hänseendeförändringar i dettaligger inte bakom våra förslag. Deskatteintäkternas

åtgärder innebärmåste därför balanseras andrauppkommer attsomgenomsom
fårsärskilda överväganden, görasneutralitet uppkommer. kräverDetta senare.som

väljas.lösningar börredovisar därför inga förslag till vilkaVi som

pensionsförmåner11.7 Andra

inte ingå någraföreslår: pensionssystemet skallVi det reformeradel pen-
ochnuvarandefinns inom detsionsförmåner det slag systemet somav som
formtill folkpension isjälvständiga förmåner eller tilläggutgår avsomsom

skall läggasförmånereller efterlevandepension. Dessaålders-, förtids-
bekostas helt allmännapensionssystemet ochutanför det reformerade av

reformerade pensions-finansieringen detsamband medbudgetmedel utan av
systemet.

särskilda folkpensions-för närvarande vissapensioneringen omfattarDen allmänna
pensions-främstolika förmåner med detta begrepp ärförmåner. De som avses

bamtillägg,hustrutillägg,tillskott, bostadstillägg KBT och SKBT,kommunala
vård-sjukt eller handikappat bam,pensionstillägg för långvarig vårdsärskilt av

till folk-flesta dem tillägghandikappersättning. Debidrag och ettutges somav
handi-efterlevandepension. Vårdbidrag ochförtids- ellerpension i form ålders-,av

förmåner.princip självständigakappersättning dock iär
det reforrnera-avveckling eller kommer medNågra förmånerna redan underärav

de pensionssystemet försvinna.att
föreslår finns inte längregrundtrygghetenMed den utformning ut-somav

försvinna vid ingångendefinitivtför pensionstillskottet. kommerDet att avrymme
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år 2000. heller grundtrygghet i form garantipensionInte kommer det med en av en
kanfinnas något för det särskilda pensionstillägget. förmånerDessaatt utrymme

övergångsvisakomma upphöra existera i införandet densägas och medatt att av
Frågan pensionstillägget skall finnasgarantipensionen. det särskilda emellertidom

kvar övergångstid fortsatta beredningen dettaunder viss får lösas under denen av
betänkande.

riktat enligt vår mening ochsärskilt till pensionärer bostadsstöd kommer dockEtt
framhållit avsnitt 7.10 överskåd-har i i princip oundgängligt underattsom vara

lig tid framöver. kommunala bostadstilläggen därför tills vidare kvarstå iDe bör
princip oförändrade. Den beskattade garantipension kommer säkra grund-attsom

för pensionärer fr.0.m. 2000 emellertid innebäratryggheten alla år kommer att att
förnivåer för de kommunala bostadstilläggen måste till reglernam.m. anpassas

garantipension. får emellertid, vi framhållit i föregående avsnittet,Detta detsom
i särskild ordning. dag finansieras de kommunala bostadstilläggenövervägas I av

finansieringsmässigt frånoch kommunerna. Framöver bör de åtskildastaten vara
inkomstrelaterade ålderspensionssystemet. De bör emellertid fortsättnings-det även

för försäkrings-vis administrativt hanteras sätt närvarande, dvs.samma som av
Riksförsäkringsverket.kassorna och

till försäkradeBarntillägg bara år 1989 hade till dennarättutges numera som
De inteförmån. kommer således automatiskt upphöra förmån inomatt som en

Barntillägget föranleder därför inte några särskildaalltför lång tid framöver. över-
Äveninför föreslagna reformen. beträffande hustrutillägg harväganden den av oss

avveckling. Hustrutilläggetbeslut fattats successiv kommer i det närmasteattom
Över-för hustrutilläggetha försvunnit år 2000. Beräkningsbasen folkpensionen.är

garantipension inom grundskyddet innebär reglerna för beräkninggången till atten
härtill. Något vi intehustrutilläggets storlek måste förslag härom läggeranpassasav

påkalladefram kan får inom för dende överväganden görasutan som anses ramen
betänkande. övrigt föreslåfortsatta beredningen detta l saknas anledning attav

reglerna för hustrutillägg. får framöver finansierasändringar i de gällande Denu
med allmänna skattemedel.

Vårdbidrag och handikappersättning särställning bland de här aktuellahar en
från pensionssystemet i övrigt.förmånerna grund de i princip friståendeärattav

förmåner.inte fram några förslag reglerna för dessaVi lägger till ändringar i
administrativtföreslår de lagstiftningsmässigt och bör brytasDäremot utatt ur

pensioneringen. i dag med allmänna skatte-den allmänna Vårdbidraget finansieras
i detta pensionssystemet. Det börmedel och är hänseende redan avskilt från även

Handikappersättning kanlagstiftningsmässigt föras till familjepolitikens område.
tilläggsförmån självständig förmån.dels till folkpension, delsutges som som en

Handikappersättningen bör i båda former del i stödet till dedessa ses som en
handikappade och inte del pensionssystemet. bör finansieras medDensom en av

föras från allmän-allmänna skattemedel och i lagstiftningshänseende bort denäven
pensioneringen.na

avsnitt 15.8.Beträffande delpensioneringen hänvisas till
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Utfall11.8

utformning grund-redogjort för vårt förslag tillVi tidigare i detta kapitelhar av
framgårpensionssystemet. denna redogörelseskyddet i det reformerade Av att

lägstanivå sin pensiongaranterade påsamtliga pensionärer skall oavsett omvara en
deinkomstrelaterad pension underpensionären intjänat till någonden enskilde rätt

skall högrelägstanivâ har föreslagitförvârvsaktiva åren eller ej. Denna varasom
för gifta pensionärer.för ensamstående än

reelltalltid skall tillförsåkrasenskilde i principVidare föreslår den ettatt
pensionärerpension. desin intjänade inkomstrelaterade Förekonomiskt utbyte av

därför garantipensionlåg inkomstrelaterad pension kommerhar att utges somsom
redogjort förförslag viinkomstrelaterade pensionen enligt deutfyllnad till den som

ll.2-ll.5.i avsnitt
pensionärgarantipensionen för ensamståendediagram visas hurI l l trappasen

inkomstrelate-upphöra vidinkomstrelaterade pensionen för heltden attmot enav
också totaladiagram redovisas hur denpension 3,0 basbelopp. Irad om samma

tillÖkarinkomstrelaterade pensionen plus garantipensionenpensionen den upp en
11.2 visarpensionen 3,0 basbelopp. I diagramför inkomstrelateradenivå den om

för gift pensionär.motsvarande

ålderspensionärgarantipension förFramtida ensamståendeDiagram 11.1

6

5

fr
D.2

ø-á-âmfá-aááf2 1
2

M
H0-0..O -

4,46883,78283,09682,41081,72481,03880
pensionInkomstrelaterad

Garantipensionen.
pensioninkomstrelateradGarantipension +.
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ålderspensionär11.2 Framtida garantipension för giftDiagram

5

øfJø4

f
3

2
O _4.44+4-o-o--0A.oä 7l2 im .

xtl

im..o
429732.92§3 3,6113l,5533 223930,86730

Inkomstrelaterad pension
Garantipensionen

.
pensioninkomstrelateradGarantipension +,

11.5 det övergångsvis gälla särskildaföreslagit i avsnitt kommerSom har att
âr 2000 65 äldre. nuvarandeför vid ingången är år eller Detregler dem avsom

folkpension pensionstillskott då medform och ersätts över-grundskyddet i enav
lägsta garanterade nivån blir densammagângsvis garantipension. Dengällande som

reduktion garantipensionen sker efter andra regler,i fullfunktionsstadiet medan av
11.5.i avsnittvilket har utvecklatnärmare

11.2 visat avtrappningen garantipen-diagram 11.1 ochPâ isätt avsamma som
totala pensionen inkomstrelaterad pension tillsammansökningen densionen och av

fullfunktionsstadiet visar i diagram 11.3 och 11.4garantipension imed motsva-
för övergångsvisa garantipensionerna.rande de
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ÖvergángsvisDiagram 11.3 garantipension För álderspensionärensamstående

x/
21

L2 axx-x
k.1
ma...

1.13:o
0 l,0388 l,7248 2,4l08 3,0968 3,7828 4,4688

Inkomstrelaterad pension FP ATP+
Garantipensionen

.
Garautipension inkomstrelaterad pension+.

ÖvergángsvisDiagram 11.4 garantipension för gift pensionär

5

w:Jø4

fa. 33
0å

3712m vvvv

l
xxx

0 -
0 0,8673 ,S533l 2,2393 2,9253 3,6113 4,2973

Inkomstrelaterad pension FP ATP+
Garantipensionen

...
Garantipension inkomstrelaterad pension+.
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Grundskyddet i reformerade skiljer sig väsentligt från detdet pensionssystemet
för enskildafolkpension, Vad detta innebärnuvarande med pensionstillskott, m.m.

hjälp diagrampensionärer i olika inkomstlägen beskrivs i det följande med av
%.3111.5-l .8. bygger förutsättning kommunalskattl Dessa en enom

garantipension efterdiagram 11.5 redovisas hur den totala pensionen inkl.I
ålderspensionärer i fullfunk-från det reformerade för ensamståendeskatt systemet

avviker från vad pensionärer får enligt det nuvarande pensionssystemet.tionsstadiet
blir för pensionärer eller med begränsad inkomstrelate-Pensionen efter skatt utan

pension förmänligare i det reformerade i det nuvarande pensions-rad änsystemet
Alla har inkomstrelaterad pension understigande 3,0 basbeloppsystemet. som en

får nettoutfall vad skulle blivit fallet med nuvarande regler.bättre än haett som
pension understiger 1,7 basbe-gäller särskilt vid inkomstrelateradDetta caen som

avvikelsen båda uppkommer vidlopp året. Den största mellan de systemen enom
pension uppgår till mellan 1,4 och 1,5 basbelopp.årlig inkomstrelaterad som

kan i inkomstskikt bli tillNettopensionen i det reformerade dettasystemet upp ca
i9 000 kr högre året än det nuvarande systemet.om

Skillnad efter framtida pension förDiagram 11.5 skatt mellan och nuvarande
ålderspensionärensamstående

10000

år
å

å I

2000 -

.0 LA - 4468832928 3,6848 4,07680,9408 l,3328 l,7248 2,116 2,5088 2,9008
Inkomstrelaterad pension

båda pensionssystemen igifta pensionärer skillnaderna i mellan deFör är utfall
Emellertid skillnadenprincip desamma för ensamstående pensionärer. ärsom

markant vid inkomstrelatera-mellan de båda för gifta pensionärer särskiltsystemen
pensioner understiger årsbelopp motsvarande l basbelopp. Den störstade ettsom

båda vid inkomstrelaterad pensionavvikelsen mellan de skersystemen somen
pensionen frånuppgår till 1,2 1,3 basbelopp, vid vilken den totala detmellan och
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reformerade kan bli 8 000 året i nuvarandenärmare kr högre än detsystemet om
visas i diagram 11.6.Dettasystemet.

Diagram 11.6 Skillnad framtida pension för giftefter skatt mellan och nuvarande
ålderspensionär

10000

år
å

å l

x
0 - .. ..3,5l33 3,9053 42973l,5533 l,9453 23373 2,7293 3,12l30,7693 l,l613

pensionInkomstrelaterad

jämförelser upptagits i diagram 1.5 1.6 reformeradeDe 1 och 1 har gällt när detsom
sitt fullfunktionsstadium. redogjort förpensionssystemet nått Som har ovan

vårt förslag, övergångsvis från 2000 gällakommer det emellertid, enligt år att
särskilda för garantipension för då 65 år eller äldre. Vadregler ärpersoner som

innebära för enskilda pensionärer pension olika storlekdetta kommer medatt av
beskrivs hjälp diagram 11.7med och 11.8.av

enskilde pensionären ensamstående eller gift innebär den övergångs-För den - -
visa garantipensionen årlig pension inom det nuvarandehögre än systemet.en
Eftersom avtrappningen garantipensionen den inkomstrelaterade pensionen,motav
vilken pensionärer folkpensionför dessa är och ATP, sker på sätt änannat avtrapp-

övergångsvisa garanti-ningen i fullfunktionsstadiet blir utfallet med denett annat
pensionen fullfunktionsstadiets garantipension. avvikelsenän med Den största

garantipensionen respektivemellan totalpension efter skatt med den övergångsvisa
med nuvarande grundskyddet uppkommer vid inkomstrelaterad pensiondet en
folkpension ATP-pension 1,4 nettoutfallet bliroch basbelopp, därruntom en
förbättring 4 500 år för ensamstående pensionär något förkr och lägreom ca per

gift pensionär. Alla ensamstående ålderspensionärer bosatta i kom-som är enen
%31 eller lägre får ökad nettopension så längemed kommunalskattmun en om

pensionen understiger 3,0 basbelopp.den definierade inkomstrelaterade Försom
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gifta pensionärer uppkommer förbättringar inkomstrelaterad pension tillvid caupp
2,7 framgår 11.8.basbelopp. Detta diagram 11.7 ochav

Diagram 11.7 Skillnad efter reformerad pension inkl. övergángsvisskatt mellan
garantipension pension enligt för pensionäroch nuvarande ensamståenderegler

5000

W
ä

ä l

RR
1000 -

3,6848-4,07684,46882,5088 2,900 329282,1l68l.3328 l,724803408
lnkomstrelaterad pension FP ATP+

refonneradDiagram 11.8 Skillnad efter skatt mellan pension inkl. övergângsvis
garantipension enligt regler För gift pensionärpension nuvarandeoch

5000

år
ä

ä l

xxx1000 i

3,905 429733,5l33l,5533 l,9453 27293 3,l2l30,7693 l,l6l3 23373
ATPInkomstrelaterad pension FP +



378 Grundtryggheten m.m.

11.9 Marginaleffekter och

kompensationsgrad
Marginaleffekten pensionssystem kan bl.a. definieras den andelettav som av en
ökning inkomsten från den förvärvsaktiva tiden inte resulterar i någonav som
höjning den kommande utbetalade pensionen. När väl pensionärärav en person
finns marginaleffekt, nämligen den uppstår Ökning vissen annan som om en av en
pensionsförmån inte leder till lika ökning det utbetalade pensionsbe-storen av
loppet.

exempel påSom den första marginaleffekt kan det nuvarande ATP-typen tasav
kompensationsgrad %på 60 medelinkomsten under de 15 förvärvså-systemets av

med högst inkomst. %Bortfallet här 40är de inkomsten inte iersättsren av som
form ATP. Den andra marginaleffekt kan uppstå vid samordning-typen t.ex.av av

mellan pensionstillskott och mycket låg ATP eller på grund sänkt kommu-en en av
nalt bostadstillägg vid pensionshöjning.KBT Till båda de nämndatypernaen av
marginaleffekterna sigadderar skattesystemets marginaleffekter.

Vi har i avsnitt 5.3 utförligt redogjort för de kraftiga marginaleffekter finnssom
inbyggda i det nuvarande pensionssystemet. Som har där har marginalef-angett
fektema flera olika orsaker. Bl.a. utformningen det nuvarande grundskyddetger av
med successiv avtrappning olika tilläggsförtnåner pensionstillskott och KBTav -

bl.a. ATP-pension marginaleffekter. Vidare särskildadet grundav-mot stora ger-
draget för pensionärer vid beskattning upphov till icke obetydliga marginaleffekter.
För närmare redogörelse för marginaleffektema hänvisas till avsnitt 5.3.en

diagraml 11.9 beskrivs olika marginaleffekter i det nuvarande pensionssystemet.
Marginaleffekten definieras där den andel höjd ATP-pension intesom av en som

någon höjd efternettopension skatt för olika nivåer på den inkomst pensio-ger som
hadenären förvärvsaktiv under 15de bästa inkomståren. För ensamståendesom en

pensionär med ATP och kommunalskatt %på 31 redovisas hur många procenten
ATP-höjning inte upphov till ökning den disponibla pensions-av en som ger en av

inkomsten den undre kurvan i diagrammet. marginaleffek-Den övre kurvan visar
under förutsättningar i den i fallundre kurvan det pensionärenterna attsamma som
haräven KBT påverkas den höjda inkomsten. Pensionären ha hyraantassom av en
5003 kr i månaden och det förutsätts kommunen %ersättning 90medattom ger

bostadskostnaden mellan 150 3 500och kr i månaden. framgårSom diagram-av av
marginaleffektenär i %det nuvarande pensionssystemet 100 till denmet upp

pension pensionstagaren skulle få medelinkomsten de 15 bästa årensom om upp-
gick till belopp motsvarade tvånärmare basbelopp.ett som
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Diagram 11.9 Marginaleffekter i 1994 pensionssystemårs
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0,17 0,83 1,50 2,17 2,83 3,50 4,17 4,83 5,50 6,17 6,83 7,50

Genomsnittlig förvärvsinkomst i antal basbelopp år deunder 15 bästa åren.per

föregående framhållitI det har det är viktigt få till stånd mildring deatt att en av
marginaleffekter pensionssystemet.finns i det nuvarande Den utformningsom av
garantipensionen föreslår i kapiteldetta har också den inriktningen denattsom
inkomstrelaterade fördelningssystemetpensionen inom i princip alltid vidutom-
pensioner understiger 0,4 basbelopp året skall reellt ekonomisktettomsom ge-
utbyte. Emellertid uppstår i det med garantipension föreslår margi-system som
naleffekter, eftersom garantipensionen skall den inkomstrelateradetrappas motav
pensionen redogjort för tidigaredet sätt har i detta kapitel.som

diagram 11.10 marginaleffekten i reformeradeI visas det systemet genom en
redovisning hur andel inte tillpensionsökning upphovstorav av en som ger en

ökningreell den totala pensionen.av
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pensionssystemeti reformerade11.10 Marginaleffekter detDiagram
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förvarvsaktivaår under allai basbeloppantalförvärvsinkomst arGenomsnittlig per

fårpensionärföreslår innebär dengrundskyddetutformningDen att somsomav
i nuvarandekompensationsgrad än detfullt får högregarantipension systemet.ut en

förreformeradeefter skatt blir i detkompensationsgradenHur systemetstor garan-
medanvisas i diagram 11.11,inkomstrelaterad pensionmedtipension tillsammans

sidanmellan åkompensationsgrad efter skattskillnaden i11.12 visardiagram ena
ochnuvarande folk-å andra sidaninkomstrelaterad pension ochgarantipension plus

ATP-pension.
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Diagram 11 .11 Kompensationsgrad efter för garantipension inkomstrela-skatt plus
terad pension exkl. KBT
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Diagram 11.12 Skillnad i kompensationsgrad efter skatt mellan å sidanena garan-
tipension inkomstrelaterad pensionplus och á andra sidan nuvarande pension
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2 basbeloppgenomsnittlig inkomst på drygtförvärvsverksam harOm person enen
fådiagram 11.11,framgårår 71 000 kr år 1994 kommer han,ca attavsomper

hade i lön efterefter skatt hani lika mycket i pension exkl. KBTstort sett som
inkomst på% Vid genomsnittligalltså 100skatt. Kompensationsgraden är netto. ca

%, får dubbelt200 dvs. pensionärenår blir kompensationsgraden1 basbelopp per
Vidförvärvsinkomst.pension exkl. KBTså inkomst efter skatt i formstor somav

kompensationsgraden successivt.inkomster sjunkerhögre

Kostnadsberäkningar11. 10

beräkningar kost-gjortFördelningspolitiska i Finansdepartementet har avgruppen
tilli förhållandenuvarande pensionssystemetnader för ålderspensioneringen i det

Beräkningarna harpensionssystemet.motsvarande kostnader för det reformerade
Riksförsäkrings-91 hos SCB ochutförts i särskild modell på grundval HINKaven

medgjortsreformerade pensionssystemet. De harverkets kalkyler avseende det
%ekonomin blirsvenska 1förutsättningen den reala tillväxten i denbl.a. den att

från 1995 framåt.året år ochom
schablonmässigti den använda modellenBeträffande avtalspensionerna har dessa

från fördel-inkomstrelaterade ålderspensionenantagits viss andel denutgöra en av
Änkepension inte tagits med i beräkningarna.harningssystemet.

priserkostnader i 1994 årsjämförda pensionssystemensBeräkningarna deavser
beräknas kost-nuvarande pensionssystemet2000 år 2025. Avseende detår och

framgent hade kvarstått oförändratutifrån förutsättningennaderna att systemet som
löneutvecklingen.allmännadock ATP-taket räknats med deni dag, att upp

ålderspensioner.Kostnadsberäkningarna enbartavser
för garantipensionen beräknasbruttokostnaderreformerade pensionssystemetsDet

samti-pensioner ökar2000. Skatteintäkternauppgå till 14,2 miljarder kronor år
nettokostnadenTotalt kan beräknasdigt med 1 miljarder kronor.närmare l attsett

nettopensionernaalltsåkan beräknasstiger med knappt miljard kronor. Det atten
nettopensioner-överstigapensionssystemet efter skatt kommeri det reformerade att

skick med knappt 1i oförändratnuvarande pensionssystemetefter skatt i detna
2000.miljard kronor år

12,5tillgarantipensionsdelen uppgåför enbartår 2025 beräknas kostnadernaFör
deti förhållande till år 2000. Närminskning i fasta prisermiljarder kronor, dvs. en

pensionssyste-nuvarandeför det reformerade och detgäller de totala kostnaderna
reformeradeför detnettopensioner efter skatt, kan kostnadernaberäknademet, som

pensions-nuvarandeunderstiga kostnaderna för detpensionssystemet uppskattas
total-före skiljer sigdvs. skatt,med drygt 18 miljarder kronor. Brutto,systemet

med 23 miljarder kronor. Dessabåda pensionssystemenkostnaderna för de ca
pension och grundskyddet.inkomstrelateraduppgifter alltså avavser summan
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tabell 11.3 redovisasI sammanställning kostnadsberäkningama för åröveren
2000 år 2025.och

Tabell 11.3 Beräknade kostnader för garantipension 2000 2025år och år

Reformerat Nuvarande
pensionssystem pensionssystem

Är 2000

Garanlipensionsdelen enbart mdr kr14,2
Brutto totalkostnad 147,1 mdr kr 135,4 mdr kr
Skatt mdr kr48,1 mdr kr37,4
Nettopension efter skatt 99,1 mdr kr mdr98,0 kr

Är 2025

Garantipensionsdelen enbart 12,5 mdr kr
Brutto totalkostnad 222,5 mdr kr 245,6 mdr kr
Skatt 75,6 mdr kr 80,5 mdr kr
Nettopension efter skatt 146,8 mdr kr 165,1 mdr kr
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Förtidspension12

12.1 Inledning
iTidigare detta betänkande har i huvudsak uppehållit vid ålderspensio-enbartoss

neringen och redovisat principer för och förslag till reformerat allmänt ålders-ett
pensionssystem uppbyggt på försäkringsmåssiga grunder detän nuvarande. Förmer

inrymmernärvarande den allmänna pensioneringen emellertid också bl.a. förtids-
pensioneringen, och aktualiserasdet därför frågor hur denna bör utformasom
framöver finansieras och ñrvaltas. principerDe enligt vårt förslag skallsamt som
ligga till för intjänandegrund pensionsrätt och för beräkning pensioner inomav av
ålderspensioneringen låter sig nämligen inte vidare tillämpas pâ förtidspen-utan
sionsområdet. På detta område uppkommer flertal särskilda frågor till vilkaett
ställning måste reformerade âlderspensionssystemetDet får direkta återverk-tas.

förningar förtidspensioneringen kräver denna i mängdattsom anpassas en avseen-
den. Särskilda spörsmål aktualiseras också såvitt förbl.a. reglerna beräkningavser

förtidspensioner allmänt sett.av mer
redovisadet följande kommer de ståndpunkterI vi i dessa hänseendenatt som

överväganden.kommit fram till vid våra Dessförinnan kommer dock som en
bakgrund till de föreslagna förändringarna kort översikt delämna överatt en nu
gällande bestämmelserna förtidspension inom folk- och tilläggspensioneringen.om

12.2 Nuvarande regelsystem
Enligt de gällande reglerna i lagen 1962:381 allmän försäkring AFL utgesnu om
förtidspension inom både folk- och tilläggspensioneringen försäkrad-till en som-
har fyllt 16 inte 65 år och arbetsförmåga grund sjukdompâ ellermen vars av annan
nedsättning den fysiska eller psykiska prestationsförmâgan varaktigtär nedsattav
med minst fjärdedel. Kan nedsättningen arbetsförmågan inte varaktigen av anses

kan den bestå avsevärd tid, har den försäkrade i stället till sjukbidrag.rättantasmen
förmånDenna begränsad till iär viss tid övrigt gäller för den reglermen samma
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förtidspension.försom
arbetsförmåganedsättningen den försäkradesefterFörtidspensionen graderas av

förtidspension.erhåller helhelt nedsattarbetsförmåga ärså, försäkradatt varsen
Är fjärdedelar,minstnedsatt meddenarbetsförmågan inte helt nedsatt är tremen

gradi mindrearbetsförmågan är nedsattförtidspension.fjärdedels Omutges tre men
försäkradefall erhåller denförtidspension. övrigautgår halv Iminst hälften,med

förtidspension.fjärdedelsen
enligt beaktasnedsatt skall AFLarbetsförmågan ärbedömningen i vad månVid av

sådant arbetesig inkomstförmåga beredaden försäkrades motsvararatt somgenom
honom med hänsynrimligen begärasoch kankrafter och färdigheterhans avsom

ochbosättningsförhållandenålder,verksamhetutbildning och tidigaretill hans samt
skäliglikställs iinkomst arbeteomständigheter. Medjämförligadärmed om-av

hushållsarbete i hemmet.fattning värdet av
främst derasbedömningenfyllt 60 år skallharfrågaI avsepersoner somom

desådant arbetefortsatt inkomstbereda sigoch möjlighetförmåga att somgenom
arbete. Dettatillgängligt lämpligtför demutfört ellertidigare har annatgenom

medicinska krav änställs lägreförsäkradei fråga dennabetyder detatt gruppom
genomgårkategorii dennafordras försäkradedet inte kanför andra och attatt

invaliditetsbe-till Videller flyttarutbildningomskolning eller ort.annanannan
enligt huvud-åldersförändringar på sätt äntilldömningen hänsyn ett annattas rena

generelltsynpunkter vägerarbetsmarknadspolitiskaochregeln, sett tyngre.rent
förtidspensionbeviljasäldre också60 år ellerkunde försäkradeTidigare som var

arbetslöshetsstöd.sin tillhade rättarbetsmarknadsmässiga skäl de uttömtpå rent om
kraftträdde ilagändringavskaffatsemellertidmöjlighet harDenna somgenom en

1991.den oktober1
65fram till årsutbetalas längstsjukbidragförtidspension ellerbeviljadEn ett

ålderspension börjardåtidigare tidpunktålder eller till den utges.
beloppförtidspension medutbetalas helfolkpensioneringenInom ensomsamma

justerade% detmed för år 9665 års ålder, dvs.vidålderspension uttas avsom
motsvarande% gift år 199478,5 därav tillensamstående ochbasbeloppet till

låg ATP-saknar eller harFörtidspensionärerrespektive 27 079 kr.33 116 som
% år 1994105,5 basbeloppettillpensionstillskott medpension får motsva-avupp

ålderspensio-beloppdubbelt så högtmed närmarerande 36 393 kr, dvs. ett som
pensions-garanterad minstaförtidspensionär i dag ärbetyderDettanärer. ettatt en

ensamstående ochmånad5 792 kr509 år eller69 krbelopp brutto somperperom
Härtillpensionär.gift med5 månadår eller 289 kr63 472 kr annansom enperper

På förtids-bostadskostnaderna.bidrag tillbostadstilläggkommunaltkommer ensom
begränsad inkomstskatt.visspensionstillskottpension med uttas --

folkpensione-därefterålderspension ävenförtidspension bytsNär utgesut moten
pensions-inte längrenivå. utbetalaspå oförändrad Däremotringens grundbelopp

ATP-pensioneller med lågförtidspensionärförhöjttillskott med belopp. För utanen
den55,5 % basbeloppet, dvs.105,5 tillsålunda frånsjunker pensionstillskottet av

437 kr17 248 år eller 1brutto krmed för närvarandepensionen sänkstotala per
påinkomstskattnågoninte längreSamtidigt dockmånad. kommer att tas utper
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pensionen. minskar pensionen belopp den minskningNetto alltså med lägre änett
brutto.skersom
grundläggande förutsättning för förtidspension från tilläggspensio-Som tillrätten

försäkrade pensionspoäng inom förgäller den har tillgodoräknats ATPneringen att
tid år då pensionsfallet inträffade.före det

hel förtidspension från i princip den ålders-Storleken ATP skall motsvaraav en
försäkradepension den skulle bli berättigad till han hade börjat uppbärasom om

sådan pension fr.o.m. den månad då han fyller 65 år. För uppnå detta syfte finnsatt
förutsätt-särskilda regler hänsynstagande vid pensionsberäkningen under vissaom -

pensionsfalletningar också till tänkta förvärvsinkomster under tiden mellan och-
65 års ålder. Dessa kan bygga tanken den försäkrade, pensionsfalletsägas att om

inträffat, fortsatt förvärvsarbeta oförändrade inkomsterinte hade skulle ha medatt
fram ålderspensioneringen.till

villkor frånReglerna innebär så vissa är uppfyllda, förtidspensionen ATPatt, snart
skall beräknas under antagande den försäkrade för varje år fr.o.m. det år dåatt

inträffar tillgodoräknatspensionsfallet har viss pensionspoäng, s.k. antagande-en
pensionsberäkning få fordrasmed antagandepoäng skallpoäng. För ägaatt rum

antingen vid tidpunkten för pensionsfallet haft sjukpen-den försäkrade haratt en
årsinkomst förvärvsarbete likaninggrundande inkomst lägstmotsom svarar en av

med vid årets ingång gällande basbeloppet eller också kan tillgodoräkna sigdet
fyra årenpensionspoäng för åtminstone två de före året for pensions-närmastav

fallet.
enligt den två alternativa förAntagandepoängen beräknas metoder detav som ger

den försäkrade resultatet. Den metoden innebär antagandepo-gynnsammaste attena
tvåmedeltalet de högsta under de fyra årenängen beräknas poängtalenmotsvara av

pensionsfallet. andra metoden innebär antagandepoängenföre Dennärmast att
poängförvärven under året föreberäknas pä grundval samtliga år närmastt.o.m.av

Antagandepoängen skall därvid förpensionsfallet. medeltalet halva antaletmotsvara
i fråga, varvid hänsynår sålunda kommer i första hand till åren medde tasav som

de högsta poängtalen.
beskrivnatillämpning deSedan antagandepoängen sålunda beräknats med av

varje år fr.o.m.tillgodoräknas antagandepoäng förreglerna den försäkrade denna
året pensionsfallet år. Förtidspensionen beräknasför det år då han fyller 64t.o.m.

tillämpning 15- och 30-sedan enligt regler för ålderspension medsamma avsom
årsreglerna och poängtalenunder hänsynstagande till både faktiska dede antagna
för tid före respektive efter pensionsfallet.

få förtids-förutsättningar inte föreligger för försäkrade skall kunnaOm denatt
förtidspensionen från ATP medpension med antagandepoängberäkning, beräknas

pensions-tillämpning 15- 30-ärsreglerna enbart de faktiskaoch på grundvalav av
försäkrade före pensionsfallet.den intjänat för tidenpoäng som

Ålderspension enligtfrån uppburit förtidspension beräknasATP till personer som
för ålderspensionärer. Därvid hänsyn till de antagande-regler andra tassomsamma

för 65 års ålder lagts vid be-åren mellan förtidspensionsfallet ochpoäng utsom
successivt för varje år i takt medräkningen förtidspensionen på så dessasätt attav
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inomden försäkrade blir och äldre omvandlas till pensionspoängäldreatt en
blir ålderspensionen från blir likaålderspensioneringen. Resultatet ATPatt stor som

haftemellertid förtidspensionärentilläggspensionen i form förtidspension. Omav
haft inkomster förvärvsarbete vid sidan förtids-bara partiell pension och av av

enligt särskilda i 6pensionen, kan han eller hon på grundval härav regler ll kap. §
åren efterintjänat totalt högre pensionspoäng för eller fleraAFL ha ettsett aven

ålderspensionförtidspensionsfallet till följd därav få till är högre änoch rätt en som
förtidspensionen.

Förtidspensioneringens ställning12.3

framöver

föreslår: administrativt och finan-Vi Förtidspensioneringen förs framöver
sjukför-sammanförs medfrån âlderspensioneringen ochsieringsmässigt bort
särskildförsäkringsgren. utreds ifår särskild Dettasäkringen eller utgöra en

ordning.
inkomstrelateradeför framtidenskall ocksåFörtidspensioner utges som

form garantipensio-grundtrygghet ikompletteras medförmåner samt aven
grundvalinkomstrelaterade förtidspensioner påBeräkningen görs avavner.

ålderspensioneringens fördelnings-registrerats inomden pensionsrätt som
premiereservsystemetockså avgifterna tilloch under antagande attsystem

inga förtidspensioner.hänförts dit. Från premiereservsystemet utges
förtidspensione-redovisar påförslag till anpassningarDe m.m. som nu

reformarbete deti anslutning tillringens område kan få omprövas senare
området.

reformerat pensionssystem påkallat meddet också för framtiden med ärAtt ettett
för-riskskydd för yrkesaktiva delen livet eller blirunder den äravpersoner som

hindrade förvärvsarbeta grund sjukdom eller handikapphelt eller delvis att av
Även fortsättningsvis erfordras således förtids-enligt vår mening uppenbart.är en

pensionering.
emellertid till förtidspensioneringen också framöver skallStällning måste tas om

âlderspensioneringen eller administra-ligga inom för den allmänna denomramen
läggas utanför sammanföras med sjukför-tivt ocheller fmansieringsmässigt bör och

säkringen arbetsskadeförsäkringen eller hänföras till någonoch eventuellt även med
nyinrättad försäkringsgren.

förtidspensioneringen inom allmänna pensioneringenFör bibehållande denett av
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kan tala det förhållandet beräkningen framöverförtidspensioner också rim-att av
ligen bör enligt principerske har likheter med de kommer gälla förattsom som
beräkningen ålderspension och det måste de inkomstuppgiftersannoliktattav vara

inhämtas för ålderspensioneringen till grund också för beräkningenläggssom som
förtidspension. fallet med sjukpenning och arbetsskadelivränta,Att, ärav som

grunda beräkningen förtidspension vid pensionsfallet aktuellauteslutande på denav
inkomsten knappast kunna alternativ komma i fråga.kanettsynes vara som

Å andra sidan enligt vår mening för lösning innebärväger skälen över atten som
förtidspensioneringen sammanförs med sjukförsäkringen eller särskildutgör en
försäkringsgren. Allmänt det önskvärt kostnaderna för förtidspensione-ärsett att
ring tydligt särskiljs från förkostnaderna ålderspensionering. Med den utformning

ålderspensioneringen föreslår med starkt samband mellan avgifter ochettav som
förmåner det också nödvändigt ålderspensionerna finansierasär fristående ochatt

finansieringen förtidspensioneringen sker vid sidan sjukförsäk-härav. Föratt av
ringslösningen kan tala förtidspensioner har likheter sjukpenning såtillvidamedatt

avgörande för till förmån i båda fallen arbetsförmågan pårätten är är nedsattatt att
medicinska kriterier. Möjligen skulle lösning med denna innebörd också kunnaen

rehabiliteringsfrämjande. Härtillverka kommer ordning med sjukförsäkringatt en
förtidspensionering i försäkringssystem innebäroch undviker gräns-attsamma man

dragningsproblem och risken för övervältring kostnader från försäkringsgrenav en
till annan.en

betydelse för slutliga ställningstagandet i frågandet förtidspensione-Av vartom
ringen bör flyttas blir resultatet det arbete nyligen påbörjats Beredningenav som av

1993:07 för ordning för sjuk- och arbetsskadeförsäkringama.S be-Dennaen ny
uppgift ordning för lagfästaredning har till utreda försäkringsersåttningaratt en ny

försäkringsutgiftemasjukdom innebärvid och arbetsskada inte ingår iattsom
härför enligt direktivenstatsbudgeten. Ett alternativ är försäkringarna förs överatt
Andra alternativ delstill arbetsmarknadens är vidareutvecklingparter. en av nuva-

sjuk-rande försäkringssystem, därdels och arbetsskadeförsäkringamaett systern
tecknas obligatoriska försäkringar försäkringsgivare.konkurrerande För-hossom
säkringen skall dock liksom hittills och de grundläggande villkorengenerellvara

iskall lag. Inom för uppgifter fallerberedningens övervägagaranteras attramen
förtidspensioneringen bör ingå ordningen eller bibehållas enligti denom nya

nuvarande regler.
Med hänsyn till den beredningens frånpågående arbete avstår lämnaatt ett

heltäckande förslag förtidspensioneringens förvaltning och finansiering fram-om
Vi inskränker till frånöver. föreslå förtidspensioneringen skallatt attoss separeras

ålderspensionssystemet från ställning till framdelesavstår den böratt tamen om
sammanföras med sjukförsäkringen eller administrativt och finansiellt hanteras på

sätt.annat
Vi förutsätter dock i följande förtidspension ocksådet villkoren för tillrättatt

framöver kommer regleras lagstiftning lagstiftningsvägenoch det ävenatt attgenom
bestämmelser bl.a. beräkningen sådan pension.ges om av

Frågor finansieringen förtidspensioner framöver, reformeradenär detom av
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full funktion övergångstiden, kommerålderspensionssystemet nått och under att
kapitelkorthet beröra behandla utförligt i bl.a.nedan attmen avser mer senare,

14 och 17.
innebär inte därmed kan lämna förtidspensionsområdet å sido.Det sagda att

Även förtidspensionerna åtskilda från âlderspensioneringen måste deläggsom
ålderspensionssystemet. Bl.a. måste hurtill det reformerade avgörasanpassas

förtidspensioner vilka nivåer förmånema skall Efter-skall beräknas och på utges.
dessa frågor direkt följd våra förslag ålderspensioneringensärsom en av om-

råde, intjänande och beräkning ålderspensioner, har detansett vara enom av
tilluppgift för ställning dem.att taoss

för förtidspensioner för framtiden skallEn grundläggande utgångspunkt är attoss
liksom i inkomstrelaterade förmåner, dvs.dagens ATP-system utges varasom
storleksmässigt den försäkrades tidigare inkomster. bör,beroende Dessutomav

folkpen-såsom föreslår för âlderspensioner, finnas motsvarighet till dagensen
finnassionering också på förtidspensionsområdet, dvs. grundtrygghet bör somen
utformas ikomponent också område. Grundtryggheten skulle kunnapå dettaen

för ålderspensioneringen föreslagna garanti-principiell överensstämmelse med den
förtidspensionärerpensionen. Liksom fallet i dag skulle emellertid den förär

för ålderspensionärer.garanterade pensionsnivån något högre änkunna vara
betänkande intei avsnitt 12.9 nedan lämnar i dettaSom kommer beröraatt

utformningen eller storleken för grundtrygghetennågra konkreta förslag rörande av
beviljas förtidspension efter viss fastställd tidpunkt någraför förtidspensionärer som

först arbetsskade-år framöver. frågor bör sedan Sjuk- ochDessa prövasanser
bedömning kan hela förtids-beredningen avslutat sitt arbete och samlad görasen av

pensioneringens framtida regelsystem.
Över i anslutning till den fortsatta prövningen Sjuk- och arbets-huvud kantaget av

förskadeberedningens förslag behöva på också reglernaövervägasnyttm.m.
beräkning inkomstrelaterad förtidspension. Olika följdändringar till dem.m.av

visa motiverade. Viförslag på detta område redovisar kan då sigsom nu vara
vill reservation medvetna det regelsys-därför lämna allmän för äratt atten om

föremål omprövninglämnar förslag till i det följande kan behöva bli förtem som
i anslutning till reformarbete förtidspensioneringens område.senare

till redovisa våra ståndpunkterMed denna allmänna reservation övergår attnu
förtidspensio-och förslag de tekniska anpassningar krävs inomrörande m.m. som

neringen till reformen ålderspensioneringens område.med hänsyn
förtidspension för framtiden, framhållit i det föregå-inkomstrelaterad bör som

de uppgifter inkomster och avgifterende, beräknas grundval somav om m.m.
insamlas för beräkningen ålderspensioner. pensionskonton förs inomDeav som
ålderspensionssystemet avgiftsbetalningar gjorts ochoch avspeglar de avsom som

ligga till grundför de försäkrade och de inkomster dessa haft under livet bör alltså
för beräkningen också förtidspensioner.av

Några förtidspensioner inte utbetalas från föreslagna premiere-skall det av oss
för ålderspension. för beräkningenDetta innebär avgörandeservsystemet att av

ålderspensio-förtidspensioner bör de pensionsrättigheter tillgodoräknats ivara som
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neringens fördelningssystem. förtidspensionerna inte bli orimligt lågaFör skallatt
måste de emellertid beräknas från, inte den inom ålderspensione-med utgångspunkt

fördelningssystem faktiskt %ringens tillgodoräknade avgiftssatsen 16,5 frånutan
%den till fördelnings- och premiereservsystemen avgiftssatsen 18,5sammanlagda

.
sådanAll pensionsrätt tillgodoräknats i fördelningssystemet skall i be-tassom

aktande vid beräkningen förtidspension, följddvs. inte enbart pensionsrätt tillav av
förvärvsinkomster också sådana rättigheter har sin grund i pensionsgrun-utan som
dande socialförsäkringsersättningar bamårsrätt och pensionsrätt för värn-m.m.,

Ävenpliktstjänstgöring. framöver bör finnas motsvarighet till ordningdagensen
med antagandepoäng, dvs. möjlighet få förtidspensionen utifrånberäknadatten

tänkta inkomster avgifter föräven och tiden efter pensionsfallet. avsnitt 12.6l
redovisar vi våra förslag till för beräkningennärmare regler förtidspensioner.av

12.4 förVillkor pensionsrätt

Vi lägger inte fram förslag till några ändringar beträffande förvillkoren rätt
till förtidspension, eftersom dessa frågor utreds i ordning.annan

beskrivits i i dag föravsnitt 12.2 krävs rätt föreligga till förtidspen-Som skallatt
sion försäkrades arbetsförmåga nedsattden är med minst fjärdedel ochatt atten

i medicinska kriterier.nedsättningen har sin grund fråga viEn under vårtsom
utsträckningarbete diskuterat i viss är dessa villkor oförändradebör kvarståom

det kan finnas skärpa villkoren föreller skäl förtidspension skall kunnaatt attom
beviljas.

Med hänsyn till olika frågor förtidspensioneringenrörande utreds be-att nu av
redningen för ordning för arbetsskadeförsäkringarna avsnittsjuk- och seen ny
12.3 och tidsskâl har vi avstå från förslagemellertid beslutat lägga någraattattav

angår de grundläggande villkoren förtidspension.för rätt tillsom
iinnebär det, fall tills liksom i för till förtids-Detta vidare, skall dag rättatt vart

försäkradespension krävas den nedsatt minst fjärdedelarbetsförmåga medäratt en
och nedsättningen har sin kriterier. Vidaregrund i medicinska kommer underatt
åtminstone den närmaste tiden framöver finnas också nuvarande särreglerkvaratt
till förmån för 60 år eller äldre. Liksom för närvarande skallärpersoner som
sjukbidrag fallkunna i stället för förtidspension i då nedsättningen arbets-utges av
förmågan inte varaktigär kan bestå för avsevärd tid. heller i fråganInteantasmen

graderingen förtidspension föreslår här några förändringar.om av
Även vi sålunda inte redovisar några förslag till ändringar i hänseendendessaom

har vi, diskuterat villnämnts, också dessa frågor under vårt arbete, ochsom
framhålla det angelägna i inriktning på få tillreglerna över med ståndatt attses en
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till följd bl.a. rehabi-förtidspensioner framövernybeviljademinskning antalet avav
från arbetslivet.för hindra utslagningenåtgärderliteringsinsatser och andra att

begränsningar imed vissa rättenkostnadsskäl det påkallatminst kanInte varaav
också till de försäk-motiverade hänsynSådana framstårtill förtidspension. som av

arbetsmarknads-rehabilitering ökade insatser på detförbättrad ochrade själva. En
förtidspensionering; tillhörighetenskilde bättre lösningar änpolitiska fältet förär

förtidspensio-föredra framförockså humanitära skälarbetslivet såledestill är attav
nering.

förtidspension skulle kunnaför tillnuvarande regelsystem rättSkärpningar av
arbetsmarknads-grunden ochden medicinskadet ställs kravstörre attattavse

vilka rehabiliteringsinsat-Också kraventillmäts mindre betydelse.mässiga skäl
öka.förtidspensionering får tillgripas skulle kunna Ettmåste göras innanser som

fortsättningsvis börocksåfortsatt utredning detsådant spörsmål för ärannat om
mildare60 eller äldre medårtill förmån för ärfinnas särregler personer som

villkorenfrångående fråninvaliditetsbedömningen och medbestämmelser för om
Även sjukpenningsjukbidrag ochsamspelet mellanföregående rehabilitering osv.

skulle kunna övervägas närmarepröva. Detkan det finnas skäl närmare attatt
jämna mellan-obligatoriskt medförtidspensioner bör omprövasinteutreda ävenom

minst femte år.t.ex. vartrum,
diskuteras.16 år bör Detför förtidspensionOckså nedre åldersgränsenden --

förtidspensioneras eller gränseni så låg ålder börifrågasättaskan omom personer
i formkategori i ställetekonomiska stödet till dennahöjas och detbör avges

liknande form.studieersättning eller irehabliteringsstöd,
förtidspensionsområdetutredningsarbetetvår mening bör i det fortsattaEnligt

förtidspension, i dag reglerasvilandemöjligheterna s.k.också övervägas att som
tillvidtas för fåandra åtgärderregeringsförordning, lagfästs och attattgenom en

institut.i praktiken dettastånd bättre genomslagett av

Övergång ålderspension12.5 till

i detföreslår: förtidspension kvarstårförVi Nuvarande åldersgränserövre
kunnaförtidspension skallbetyderreformerade pensionssystemet. Det att

förtidspension skalllöpandetill 65 års ålder ochnybeviljas fram att en
65vid fyllda år.avlösas ålderspensionav
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En fråga måste avgöras vidär vilken tidpunkt förtidspensionsom skall avlösasen
ålderspension. Nära sammanhängande härmed ärav spörsmålet den övre ål-om

dersgränsen för nybeviljande förtidspension, liksom frågan när pensionav om en
för grundtrygghet inom förtidspensioneringen skall avlösas garantipension förav
ålderspension, eftersom det kan ligga nära till hands ha åldersgräns i allaatt samma
dessa hänseenden.

Ju högre åldersgräns bestäms för övergången mellan de båda pensionsfor-som
desto större blir kostnaderna för förtidspension. Med detmerna, reformerade

ålderspensionssystemet kommer den sammanlagda ålderspensionen under livet att
i genomsnitt bli densamma oberoende från vilken ålder ålderspension börjarav
utbetalas. För varje ytterligare antal år förtidspension kan uppbäras föresom
övergången till ålderspension blir kostnaderna för förtidspension allt större, medan
ålderspensionskostnaderna förblir konstanta. En övergång innebär dessutomsenare
för varje år större kostnader det skälet kretsen berättigade till förtidspensionattav
ökar med stigande ålder.

Detta skulle kunna tala för åldersgränsen för övergångatt från förtidspension till
ålderspension sätts tämligen lågt, vid 60 års ålder. Emellertidt.ex. skulle konse-
kvensen bli förtidspensionärer regelmässigtatt fick mycket låg inkomstrelateraden
ålderspension, eftersom den skulle beräknas med hänsyn till den försäkringsmässiga
reduktion görs vid tidigt pensionsuttag. Ytterligare skulle det knappastsom vara
möjligt ha åldersgräns vid 60 år,att övergångsreglema utformas i enligheten om
med vad föreslår i kapitel 15. De förutsätter övergången från förtidspensionatt
till ålderspension inom det reformerade överensstämmersystemet med motsvarande

igräns dagens regelsystem.
När det gäller den övre åldersgränsen för nybeviljande förtidspension behöverav

denna inte nödvändigtvis sammanfalla med tidpunkten för övergång från förtids-
Ävenpension till ålderspension. sistnämnda åldersgräns bestäms till 65 år, kanom

den övre åldersgränsen för nybeviljande lägresättas och fastställas till exempelvis
fyllda 60 år. Konsekvensen skulle bli den efter 60 års ålderatt uppfyllersom
villkoren för förtidspension skulle i anspråk ålderspension försäkrings-medta
mässigt beräknad minskning i förhållande till från 65 år. Denna kategoriuttag
skulle därmed riskera livsvarigt ålderspensionatt låg nivå hautan atten
möjlighet till något val. Med olika åldersgränser därförtorde kunna uppkomma ett
betydande tryck på förtidspensioneringen från i åldersgruppema närmastpersoner
under 60 år, eftersom det ekonomiska utfallet ålderspensionär skulle bli högstsom
varierande beroende på förtidspension beviljas eller inte. Detta talar förom en
enhetlig åldersgräns.

Mot bakgrund det anförda föreslår förtidspension skall avlösasav att en av
ålderspension dennär berättigade fyller 65 år och detta skall också denatt vara
övre åldersgränsen för nybeviljande förtidspension.av
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inkomstrelateradBeräkning12.6 av

förtidspension

ålders-principerenligtberäknasföreslår: FörtidspensionerVi somsamma
pensio-Storlekenavgiftsbestämda.blialltsåoch kommerpensioner att av

förellerbetalatsålderspensionsavgifterdedelsblir beroende avsomavnen
särskilda fönit-underdelsförtidspensionsfallet,fram tillförsäkradeden -

förvärvsinkomst an-tänktavgifter påtillgodoräknadesättningar enav-
årdetframpensionsfalletföråretfr.0.m. t.0.m.för tidentagandeinkomst

förtids-fåförFörutsättningarårs ålder.uppnår 60 attförsäkradedå den
tillgodoräknatsförsäkradedenärantagandeinkomstmedpension att pen-

pensionsfallet. An-förefyra åren närmastdeminstundersionsrätt tre av
mellers-storleksmässigtfyragenomsnittet detagandeinkomsten motsvarar av

deteller,pensionsfalletföreåren närmastdeunderinkomsterna omta sex
allafemtedelarnafyrabästaför degenomsnittsinkomstenförmånligare,är av

Förtids-pensionsfallet.föreåretålder16 årsfr.0.m.inkomsterårs t.0.m.
ålders-förgällerdelningstal uttagmedberäknaspensioner avsomsamma

65 år.fylldafr.0.m.pension

förändringarväsentligainnebärålderspensioneringen attfrågaförslag iVårt om
beräk-ochpensionsrättintjänandereglernuvarandeigöras omkommer avatt om

ålderspensioner kommerberäkningenförTill grundålderspensioner.ning avav
förvärvs-denunder helaavgifterhärpå erlagdaochinkomsternaliggaatt m.m. --

lönein-medfrån årårräknaspensionsrätten ettintjänadeoch denaktiva tiden, upp
päberäknasålderspensionenochavgiftsbestämda,blirPensionsförmånernadex.

delningstal.s.k.grundval ettav
inkomst-sagda,tidigaredetframgåttmening,vårenligti dag börLiksom avsom

prin-huvudsakenligt iberäknasframöverocksåförtidspensionerrelaterade samma
avgifterochinkomsteruppgifterdegrundvalpåålderspension ochciper omavsom

livsinkomst-betyderDettaålderspensionssystemet. attinomregistreradefinnssom
ocksåförtidspensioneringen,för attavgörande ävenprincipen kommer att vara

deberoendepensionen blirstorlekenochavgiftsbestämd av-blir avdenna att av
ochförtidspensionsfalletfram tillförsäkradedenellerförbetalatsgifter avsom

skallförtidspensionBeräkningenlöneindex.medtill dessframräknats avuppsom
ochförsäkradedenintjänatssålundapensionsrättdenledningmedgöras avsomav

delningstal.medmetodenanvändningmed av
tillgå övertill tankenavvisandeställer attinnebär ensagdaDet att oss

utifrån dendessa bestämsförtidspensioner,beräkningsmetod för attt.ex.annan
dess-åren närmasteller underpensionsfalletvidjustinkomstaktuellaförsäkrades
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förinnan eller den fastställsatt grundval enbart tänkt framtida inkomst-av en
utveckling.

Vi föreslår sålunda förtidspensionerna storleksmässigtatt skall i princip motsvara
den ålderspension den försäkrade skulle bli berättigad till han hade börjatsom om
uppbära sådan pension fr.o.m. viss tidpunkt. Vilken tidpunkt härvidlag bören som

avgörande återkommer till nedan. Beräkningen förtidspensionervara görsav
alltså i första hand grundval de med löneindex uppräknade ålderspensions-av
avgifter och för den försäkrade har betalats under tiden fram till pensions-som av
fallet. Här i beaktande inte bara avgiftertas förvärvsinkomster och på pensions-
grundande socialförsäkringsersättningar liksom det tillägg kanm.m. som ges upp
till den inkomst ligger bakom sjukpenning eller arbetslöshetsersättningsom utan
även pensionsrätt för barnår och vid värnpliktstjänstgöring, på sätt vidsamma som

Ävenberäkningen ålderspension. sådan pensionsrätt inom ålderspensione-av som
ringen överförts från make till den andra delning läggs till grund fören genom
beräkningen förtidspensionen.av

Eftersom förtidspensionsfall regelmässigt inträffar medan den försäkrade fort-
farande är i yrkesaktiv ålder och oftast innan han hunnit tjäna in hela den ålders-
pensionsrätt han skulle ha kunnat förvärva arbetsförmågan inte blivitsom om
nedsatt, skulle förtidspension beräknas grundval enbart avgifteren som av som
erlagts före förtidspensionsfallet i många fall bli otillfredsställande låg. Med hänsyn
härtill måste det inom det reformerade regelsystemet finnas motsvarighet tillen
nuvarande ordning för ATP tillgodoräknande s.k. antagandepoäng. Enom av per-

förtidspensioneras medan han har anknytning till förvärvslivetson måstesom
således vid beräkningen förtidspensionen kunna gottskrivas avgifter på vissav en
tänkt inkomst under tiden mellan pensionsfallet och uppnådd högreviss ålder.

Vi föreslår därför till grund för förtidspensionsberäkningenatt skall under sär-
skilda förutsättningar kunna läggas också fiktiva avgifter på viss inkomstantagenen
för tiden från pensionsfallet och fram till tidpunkt. Frågor hären senare som
aktualiseras är dels vilka villkor bör uppställas för sådan in-attsom antagenen
komst skall kunna tillgodoräknas och fram till vilken ålder sådant tillgodoräknande
skall äga dels hur denna inkomst skall beräknas i fall då förutsätt-antagnarum,
ningarna för tillgodoräknande härav är uppfyllda.

När förstdet gäller förutsättningarna för få mtagandeinkomvt tillgodoräknaatt
bör utgångspunkten sådan inkomst gottskrivs enbart i fallatt då den försäkradevara
vid pensionsfallet hade stadigvarande och dessutom något så när aktuellen an-
knytning till arbetsmarknaden här i landet och alltså fogmed kan utgå frånatt man

han sjukdomen eller skadan förutanatt skulle ha fortsatt förvärvsarbeta i Sverigeatt
framöver. Dessutom bör reglerna visst efterskydd för tillfälligtettge personer som
avbrutit sin förvärvsverksamhet eller flyttat till land för arbeta därannat attsom en
begränsad tid med hänsyn till det kan gå viss tid innanatt motsvarande skyddett
erhålls från det andra landets socialförsäkring.

Mot bakgrund härav föreslår det villkor för tillgodoräknandeatt som av an-
tagandeinkomster skall gälla den försäkrade har tjänat in pensionsrättatt under
åtminstone de fyra åren närmast företre året för pensionsfallet. Någonav motsva-
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inkomstsjukpenninggrundandeingångsvillkoralternativatill dagensrighet om
detinominte finnasmeningvårenligtalltsåbörpensionsfalletförtidpunktenvid

pensionssystemet.reformerade
tillgodoräknaskunnaantagandeinkomster att personerförslag kommerMed detta

tillbakaåråtminstonesedanochi arbete treinträffadepensionsfalletnär varsom
för demfinnashärtill kommermöjlighet attSverige.i Sammaförvärvsarbetathar

grundpåarbetslivetfrånfrånvarandevarittidsperioden avrelevantadenundersom
arbetslöshetsstöd,sjukpenning elleruppbararbetslöshet ochellersjukdom somt.ex.

vidbeaktandeidärmedochpensionsgrundande tasförmåner ärdessaeftersom
Likasåuppfyllda.antagandeinkomster ärfåförvillkorenprövningen attav om

exempelvisgottskrivaskunnavillkorantagandeinkomster attkommer samma
barnvårdförarbetefrånledigapensionsfallet ettförevid eller avvarsompersoner
här-reglernasärskildaenligt debamårsrätttillgodoräknatstidenför denoch som

likställsvärnpliktstjänstgöringoch förbarnårförpensionsrättocksåeftersomför,
sådantbörhänseende. Däremotaktuelltiförvärvsinkomsterförpensionsrättmed nu

från denmaketillöverförtspensionsrättbeträffandeskeintelikställande ensom
delning.andra genom

förårunderefterskydd ettdetärförslageteffekt ettYtterligare att gesaven
sitt förvärvsar-avbrutittidalltför kortintehärarbetathar sommensompersoner

grundarinteverksamhetsigtillfälligt ägnaföri landethär sombete att en
där.studeraellerarbetaförlandsig till attbegetteller annatpensionsrätt ettsom

antagandeinkomsterförtidspensionsskydd mednågotkonsekvens ärEn attannan
förvärvsarbeteivisserligenpensionsfalletvid menförinte varsompersonerges

år tillbaka.minstsedanhärpensionsrätt tretillgodoräknatsintesom
tillgodoräknandeför antagan-villkorenuppfylleralla avEmellertid kommer som

ellerinkomster,sådanatillgodoräknaskunnapraktikenialltidinte attdeinkomster
görahargottskriven. Dettaantagandeinkomst attlågmycketfådekommer att en

storlekantagandeinkomstensberäkningförföreslåsnedanreglerdemed avatt som
skallantagandeinkomstberäkningenförde,sådana gekonstruktion är atttill sin att

företidviss längreunderintjänatspensionsrättkräverutbyte,reelltnågot att
pensionsfallet.

vårenligtdetstorlek ärantagandeinkomsytensberäkningenfrågaI denna avom
sägasschablonmässigt kanvärdeantagandeinkomstenrimligt ettmening att somges
hadehanfåtthaskulleförtidspensioneradedeninkomstden ommotsvara som

hamöjligtinte ärdå det etthärtill och attMed hänsynförvärvsarbeta.fortsatt att
haskulleinkomsterförsäkradesdenhurförutsägelserbygger omsystem som

inkomsterdeberäkningenförutgångspunkt tas sombörframöver,utvecklats som
emellertid intepensionsfallet. Det ärföretiden närmasthaft underförsäkradeden

tillpensionsfallet,året föreförinkomsteninkomst,enda års t.ex.lämpligt ettatt ta
minsk-ellerökningtillfälligavspeglakaninkomstdennaeftersomutgångspunkt, en

antagandein-stället börrättvisande. Iintedärförocharbetsinsatsenning varaav
intjä-pensionsrättighetergenomsnittligadegrundvalpå somberäknaskomsten av

pensionsfallet.tillanslutningår inågraundernats
degenomsnittetskallantagandeinkomsten pen-motsvaradärför avföreslårVi att
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sionsrättigheter intjänats för de fyra storleksmässigt mellersta pensionsgrundan-som
de inkomsterna under de åren närmast före pensionsfallet. innebärDet attm.m. sex
den högsta och den lägsta dessa års inkomster, eller rättare den avgift försagtav
ålderspension tagits dem, lämnas beaktande och antagandein-ut utan attsom
komsten sedan får medeltalet för de återstående fyra åren. Vidmotsvara beräk-
ningen räknas pensionsrätterna för de relevanta åren med löneindex tillsex upp
nivån för pensionsfallsåret.

När antagandeinkomstens storlek beräknas hänsyn till all pensionsrätttas som
intjänats inom ålderspensioneringen, dvs. förutom för förvärvsinkomster och
pensionsgrundande socialförsäkringsersättningar liksom den bakomliggandem.m.
inkomsten i förekommande fall sådanäven för bl.a. barnår. Däremotgettssom
beaktas här inte sådan pensionsrätt delning överförts från make tillsom genom en

Parallellt härmed bör antagandeinkomst för den make del-en annan. som genom
ning avstått från pensionsrätt beräknas på grundval ålderspensionsavgiften föreav
delning.

I den mån försäkradeden inte intjänat pensionsrätt här under alla de årsex som
är relevanta åsätts åren sådan rätt värde O och antagandeinkomstenutan ett av
beräknas enligt huvudregeln. För haft förvärvsinkomster e.d. ipersoner som
Sverige under bara eller fyra år blir antagandeinkomsten därför utspädd.tre
Eftersom året med högst pensionsrätt skall frånräknas, kommer nämligen i dessa
fall alltid minst 0-år påverka medelinkomstberäkningen. Förett att personer som
intjänat pensionsrätt under enbart två år eller kortare tid beräknas ingen antagan-
deinkomst, eftersom förutsättningarna enligt för tillgodoräknande sådanovan av
inkomst inte uppfylldaär det saknas pensionsrätt för minst de fyratre senasteav
åren.

undvikaFör antagandeinkomsten blikan mycket låg för påatt att personer som
grund hälsoproblem börjat reducera sin arbetstid eller fått byta till sämreettav som
avlönat arbete under åren före förtidspensioneringen,närmast föreslår vi alterna-en
tiv beräkningsgrund för antagandeinkomstens storlek. tillämpasDenna i den mån
den blir förmånligare för den försäkrade. Alternativet innebär hänsyn till deatt tas
intjänade pensionsrättighetema under alla år från 16 års ålder året föret.o.m.
pensionsfallet, den femtedel åren då den försäkrade saknat inkomst e.d. elleratt av
haft lägst pensionsrätt lämnas beaktande och medeltal beräknas på åter-utan ettatt
stående fyra femtedelar åren vissa dessa skulleäven år utanav om av vara pen-
sionsrätt. Detta medeltal utgör antagandeinkomsten.

sålundaDen enligt den förmånligaste alternativade tvâ metoderna beräk-av- -
nade antagandeinkomsten vid beräkningen förtidspensionen denantas av vara
inkomst den försäkrade har varje år fr.o.m. året för pensionsfallet visstt.o.m.som

år. Antagandeinkomsten blir alltså årlika för alla mellan pensionsfalletstorsenare
uppnåddoch viss ålder. Det betyder den liksom de ålderspensionsavgifteratt som-

föreerlagts pensionsfallet beaktas till det den har för pensionsfallsåretvärde och-
den vid förtidspensionsberäkningen sålunda inte indexeras tillatt någon tänkt ut-

veckling. Den uppräkning påkalladär sker i stället inom för indexe-som ramen
ringen utgående förtidspensioner avsnittse 12.8.av
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för dessafiktiva avgifternadegrundvalsedanberäknasFörtidspensionen av
faktisktförsäkradepensionsrättigheter dendeantagandeinkomster ochårs som

pensions-i livettidigt ellerpå hurBeroendepensionsfallet.in företjänat sent som
mindreellervägaantagandeinkomstemadärmedinträffar kommer attfallet mer

blir också be-Antagandeinkomstemaförtidspensionen.beräkningenvid avtungt av
grundinkomster utgördessaålderspension, eftersomförsäkradestydelse för den

avsnitt 12.7.ålderspensioneringen seavgiftsbetalning tillför
pensionsfallet och förföråretalltid fr.0.m.tillgodoräknasAntagandeinkomster

pensionsrätttillgodoräknatsför det åretförsäkradeden mån denåret. Ihela det
verksamhet, utgörpensionsgrundandenågonellerförvärvsarbetegrund annanav

överstiger dendenvarmeddet beloppåret enbartunder detantagandeinkomsten
intjänandei frågagäller ävenDettapensionsrätten.faktiskt intjänadesålunda avom

iförslag tillredovisarreglerenligt depensionsfallsäretförålderspensionsrätt som
avsnitt 12.7.

innebärantagandeinkomsterberäkningframvi läggerförslagDet enavomsom
antagande-beräkningi dagvad gällerförhållande tillskärpning iviss avomsom

Även fåförkvalifrkationskravetföreslagnadet att antagan-för ATP.poäng ovan
ståndfå tillsyfte härmed ärskärpning. Ettinnebärdeinkomster att anpass-enen
livsinkomstprin-påbyggerålderspensionssystemtillreglerning dessa ett somav

löneutvecklingen. Ettmedi taktpensionsrätt växer annatintjänadoch därcipen
mycket hårtårunderindividdrivkraften försyfte minska ettär attatt par aven

vadkanske större änförtidspension, ärutbyteskaffa sigarbete ett stort somav en
enskil-arbetsinsats. Inormaluppnålångsiktigtmöjligtvarithade att genom ensom

inteantagandeinkomsterinnebäraframhållitfall kan detta, attda ovan,som
emellertidkommerutspädda. Häreller mycketblir nolleller detillgodoräknas att

avsnitt 12.9.skyddsnät sefinnasgrundtrygghet ettattsystemets som
tillförtidspension är,beräkningen angettstredje frågaEn ovan,somavsom avser

berörings-fråga harskall tillgodoräknas. Dennaantagandeinkomsteråldervilken
förtids-indexeringenföljandei detspörsmålmed depunkter tar avomuppsom

förtidspensionärer.förålderspensionsrätttillgodoräknandepensioner och avom
förtids-varithänseenden haröverväganden i alla dessavåraför attUtgångspunkter

inkomsten,tidigaretill dennivå i förhållanderimlig attuppgå tillpensionen bör en
vad han hadehögreinte bör bli änförtidspensionärtidigaretillålderspensionen en

blibörinteålderspensionenochförvärvsarbetafortsatthadefått han attattom
dessaPå grundvalålderspensioneringen.föreförtidspensionen närmasthögre än av

alternativavid olikautfalletberäkningarutföralåtitutgångspunkter har om
situationer.individer i skildaförlösningar

skall tillgo-antagandeinkomsterföreslår vihäravresultatetMed beaktande attav
år. åldersgränsfyller 60 Dennaförtidspensioneradeår då dendetdoräknas t.o.m.

intjänandetockså förförtidspensionberäkningenvidgälla inte baraskall utan avav
12.7.avsnittantagandeinkomster segrundvalålderspension påtillrätt av

grundvalberäknasförslag förtidspensionervåraSammanfattningsvis innebär att
iförtidspensionsåret ochåren föreföravgifter på inkomsterfaktiska m.m.av

underdvs.antagandeinkomst,åren medavgifter förtänktaförekommande fall
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det antal år utgörs året fr.0.m. pensionsfallsåret det år då förtids-t.o.m.som av
pensionären fyller 60 år. Detta innebär den inkomst tillgodoräknas för olikaatt som
år fr.0.m. pensionsfallet året för fyllda 60 multiplicerasår med dett.o.m. procent-
tal gäller för avgift till ålderspensioneringen och dennauttag produktattsom av
tillgodoräknas den försäkrades pensionskonto för och åren framöver.vart ett av
Härvid beaktas avgifterna till fördelningssystemet och premiereservsys-summan av

dvs. 18,5 %. Därefter summeringgörs de avgifter faktiskt erlagtstemet, en av som
före pensionsfallet och de sålunda gottskrivs för åren därefter, och förtids-som
pensionen beräknas med tillämpning den formel gäller för ålderspension,av som
dvs. med användning det delningstal tillämpligt.ärav som

Eftersom det reformerade pensionssystemet inte någon allmän pensions-upptar
ålder det nuvarande måste bestämmas vilket delningstal sålunda skallsom som vara
tillämpligt och läggas till grund för beräkningen förtidspension, dvs. vilkenav
tidpunkt skall avgörande vid fastställandet förtidspensionsbeloppet. Isom vara av
detta hänseende föreslår förtidspensioner storleksmässigt böratt motsvara en
ålderspension vid 65 års ålder, dvs. den åldersgränsengenerella förtas utsom
övergång från förtidspension till ålderspension och den övre åldersgränsen för
nybeviljande förtidspension. Vid förtidspensionsberäkningen bör alltså användasav

delningstal för beräkning ålderspension den kohortsamma som av som samma
år pensionsfallet inträffar 65uppnår års ålder, det därmed inte blirtrots attsom
någon försäkringsmässig uträkning och oaktat skäl med hänsyn till den föreslagna

för indexeringmetoden löpande förtidspensioner kunde tala för delningstaletattav
i fall skulledetta beräknas diskonteringsränta.utan

delningstalDetta ligger fast under hela den tid förtidspension fram tillutges,som
61 års ålder då omräkning pensionen enligtgörs förslag i avsnitt 12.8 nedan.en av
Någon anpassning förtidspensionerlöpande med hänsyn till förändringar iav
medellivslängen föreslår intealltså skall göras.

förutsättningarna för tillgodoräknandeOm antagandeinkomster inte ärav upp-
fyllda, beräknas förtidspensionen på grundval uteslutande de avgifter för ålders-av
pension erlagts pensionsfallet. sådant fall erlägger inteI hellert.o.m. statensom
några avgifter till ålderspensioneringen för tiden efter pensionsfallet i enlighet med

ivad avsnitt 12.7 föreslår skall gälla i fall. iandra För denna kategoripersoner
liksom för dem huvudöver inte pensionsrätt inomintjänat någon ålders-tagetsom
pensioneringen eller förvärvat bara sådan kommermycket liten rätt den grund-en
trygghet skall inrymmas inom förtidspensioneringen avsnitt 12.9 kunnase attsom

värde ekonomiskt förtidspensionstiden.skyddstort underettvara av som
fall då förtidspensioneradeI den beviljas partiell pension beräknas först helen

förtidspension enligt de beskrivna partiellareglerna. pensionen beräknasDenovan
sedan relevant del den hela förtidspensionen.som av

Den pensionsrätt med förtidspensionpartiell intjänar förvärvsin-som en person
komster vid sidan pensionen eller förtidspensionär med hel eller partiellav som en

tillgodoräknaspension för exempelvis bamår kan inte användas för höjaatt en
löpande förtidspension blir betydelse vidbara beräkning denutan av av senare
ålderspensionen, eventuell förtidspension efter tillfrisknande och nytten ny senare
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efter försäkrade.efterlevandepension denförtidspensionsfall och för
med enbartför demför alla förtidspensionärerårs ålder skall61Fr.o.m. utom-

förslagförtidspensionen. Vårtutgåendeomräkning dengrundskydd göras aven-
60efter fylldanybeviljasför förtidspensionerockså betydelsehärtill, har somsom

12.8.redovisas i avsnittår,
i be-tidigare framhâllits,förtidspensionen skall,Vid beräkningen tassomav

barnärsrätt. Enockså för bl.a.förvärvsinkomsteravgifteraktande inte bara utan
resulterabarnâr skall kunnaavgifter förtillgodoräknadeförutsättning förallmän att

försäkrade9.2, denförslag i avsnittålderspension skall, enligti faktisk attvaraen
pensionsrättintjänattillgodoräknatsefter bamârsrättenockså före eller det att --

deminst år ochunderöverstigande lönebasbeloppför förvärvsinkomster atttreett
fålönebasbelopp. Förminstavgifterna härpå sammanlagt utgörerlagda attett en

gälla någotbarnârsrätt bör inteavgifter förpå grundvalförtidspension beräknad av
tillgodo-förutsättasnämligen kunnadet tordemotsvarande krav; att en person, som

gått ini regel skulle hadessförinnan,förvärvsarbetatbamårsrätt interäknats men
förtidspensionsfalleti livetförvärvsinkomsterförvärvslivet och hafti omsenare

villkori beaktande,barnårsrättbörhade inträffat. På sättinte utantas omsamma
tillgodoräk-villkoren förprövningenfullt vidförvärvsinkomster,också ut av om

antagandein-vid beräkningenuppfyllda ochantagandeinkomsternande är avav
storlek.komstens

ålderspensionIntjänande12.7 av

ålderspension påföreslår: pensionsrätt förFörtidspensionärer intjänarVi
antagandeinkomsten,fall beräknadeförekommandegrundval den i somav

prisindex. Avgifter på dennafrån år medåri sammanhang räknasdetta upp
förtidspensionssystemet.intjänandet,i anslutning tillinkomst betalas, av

fördelasförvärvsinkomster ochAvgift med procentsatstas ut somsamma
premiereservsystemen.fördelnings- ochmellanenligt generella regelnden

förtidspensionärensbokförsfördelningssystemetinomavgifterDe som
på förvärvsinkomstertidigare avgifterliksomålderspensionskonto räknas -

förtidspensionären fyllerdet år dålöneindex frammed t.o.m.m.m. upp-
61 år.
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förtidspension avlösasföreslagit i föregående utgåendevi det skallSom aven
ålder. inkomstrelateradeålderspension den berättigade uppnår 65 års Dennär

inteerhåller kan i alla fall gärnaålderspension förtidspensionär däreftersom en
före förtids-ålderspensionsavgifter betalatspå enbart deberäknas grundval somav

låga inkomstrelaterade ålders-pensionsfallet. skulle i många fall orimligtDetta ge
skulle innebära dessa skulleförtidspensionärer, detpensioner till före detta och att

reformeradeinom det pensions-drabbas otillbörligt hårt. Det krävs därför detatt
förtidspensio-gällandefinns ordning motsvarande den inom ATP attsystemet nuen

framtidapensionspoäng för denantagandepoäng år för år tillgodoräknasmednärer
ålderspensionen.

i refor-förtidspensionärer detenligt vad föreslår ske på så sättskallDetta att
underålderspensionsrätt enligt särskilda reglermerade tillgodoräknassystemet

vid förtidspensionsberäkningen.de gottskrivits antagandeinkomsterförutsättning att
storleksmässigt anknyta tillålderspension de förvärvar börtillDen rätt an-som

för tillgodoräknandetbör alltså underlagettagandeinkomsten. Denna utgöra av
för år tjäna införtidspensionär år rättålderspensionsrätt. På så kommersätt atten

årför ålderspension successivt år förålderspension på grundval dentill gott-av
skrivna antagandeinkomsten.

basisantagandeinkomster beräknas ålderspension påförtidspensionärerFör utan
före förtidspensionsfallet och i förekommandeavgifter erlagtsde faktiska somav

många i denna kategori kanförvärvsinkomster Förfall därefter på antas attm.m.
kan bli på motsvarandeålderspensionssystemet värde sättgarantipensionen inom av

förtidspensionstiden förtids-kan ha täcktsgrundskydd underbehovet genomavsom
följande kommer i huvud-I det närmastpensioneringens grundtrygghetssystem.

vi i främstavid dessa kommerinte uppehållasak rummet attutanatt grupper,oss
fram det intjänande ålderspen-förslag lägger när gällerredogöra för de avsom

antagandeinkomster.medför förtidspensionärersionsrätt
reformeradeför ålderspensionssystemetutgångspunkt det ärgrundläggandeEn att

mellan ålderspensioner och desamband definnas striktdet skall utgesett som
betyder avgiftsbe-inte bara allaavgifter till pensionssystemet. Dettabetalas attsom

förockså detålderspensiontalningar under livet skall resultera ökadi utan atten
avgiftsbetalning.svarandepensionsrätt tillgodoräknasall skall ske häremotsom en

pensionsgrundan-förtill våra förslagDetta är skäl den pensionsrättett att som ges
bakomliggandetill densocialförsäkringsersättningarde liksom tillägg uppm.m.

skall betalas medvärnpliktstjänstgöringinkomsten i vissa fall, för barnår vidoch
parallellitet härmed böravgifter från eller andra socialförsäkringssystem. Istaten

förtidspensionärer intjänar erläggasför den ålderspensionsrättdet även av-som
medtills vidaregifter. dessa bör fönidspensionssystemetFör staten somsvara,

fall tillsförtidspensioneringen ibetalningsansvarig eftersom föreslår vartatt en
för statsbudgeten. Dessalösning genomförs ligga inomeventuell skall ramenannan

registreringen denanslutning tillavgifter liksom i andra fall, betalas ibör, av
det depensionsrätten, i regel under året efterintjänade dvs. avser.som

något försäkringssystemelleravgifter till ålderspensionssystemetDe statensom
skall enligt vårtantagandeinkomstererlägga på förtidspensionärerssålunda skall
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förslag med procenttal avgifter förvärvsinkomster, meddvs.tas ut samma som
%.18,5 Sådana avgifter förs dels till fördelningssystemet 16,5 procentenheter,

dels till premiereservsystemet 2 procentenheter. förtidspensionärer inteFör som
tillgodoräknats någon antagandeinkomst och därför inte intjänar ytterligaresom
ålderspensionsrätt erläggs naturligtvis inga avgifter.

Enligt vårt förslag i avsnitt 12.6 skall antagandeinkomster tillgodoräknas för åren
fr.0.m. pensionsfallet det är då förtidspensionären fyller 60 innebärår. Dett.o.m.

det också förär dessa år förtidspensionären intjänar pensionsrätt för ålder-att som
spension avgifteroch erläggs till ålderspensionssystemet.

Den antagandeinkomst underlag för avgifterna till ålderspensioneringenutgörsom
skall skrivas prisindexmed år för år efter pensionsfallsåret det år dåt.o.m.upp
förtidspensionären fyller 60 år. Med detta förslag tillförsäkras förtidspensionären
för ålderspensionsändamål i fast penningvärde oförändrad antagandeinkomst fören
förtidspensionstiden. Vi föreslåhar övervägt antagandeinkomsten i dettaatt att
sammanhang i stället skulle räknas i takt med löneutvecklingen har avståttupp men
härifrån. sådanEn ordning skulle nämligen ställa sig kostnadskrävande ochmer
skulle dessutom lätt kunna mindre rimliga utfall, ålderspensionen blirt.ex. attge
högre fortsattän förvärvsarbeta till ålderspensioneringen, eftersomattom personen
det i högre åldrar är vanligt reallöneutvecklingen eller sjunker. Medatt stagnerar
det förslag vi lägger fram kommer däremot förtidspensionärerna inte attsom

i förhållande till yrkesverksamma, undvikeroch den risk för ökadgynnas man en
på förtidspensionssystemet skulle kunna uppkomma.press som annars

För har hel förtidspension läggs hela prisindexeradedenpersoner som an-- -
tagandeinkomsten till för avgiftsbetalningen tillgrund ålderspensionssystemet. Om
förtidspensionären däremot har partiell pension fjärdedels, halv eller treen-
fjärdedels underlaget för avgiftsbetalningutgör motsvarande andel antagan-av-
deinkomsten. Någon garanti, motsvarande den gäller inom dagens ATP-sys-som

förtidspensionären för varje år alltid skall tillgodoräknas minsttem, attom en
älderspensionsavgift vad skulle ha hela antagandein-motsvarar utgettssom som
komsten, lägger inte fram förslag till.

Även förtidspensionärerför får del inom förtidspensione-grundtrygghetensom av
ringen avgifter tillbetalas ålderspensioneringen enligt förregler andra,samma som
dvs. på grundval den antagandeinkomst kan gottskrivits pensionstagaren.haav som

förvärvsinkomsterFör förtidspensionärer vid sidan förtidspensionenharsom av
intjänas pensionsrätt avgifteroch betalas på för andra försäkrade.sättsamma som
Likaså tillgodoräknas förtidspensionärer för pensions-pensionsrätt bamâr och på
grundande socialförsäkringsersättningar enligt regler andra.m.m. samma som

avgifter tillDe betalas ålderspensionssystemet på förtidspensionärers antagan-som
deinkomster och bokförs på den berättigades fördelningskonto i enligheträknassom
med förhuvudregeln avgifter pâ förvärvsinkomster är från år medm.m. upp
löneutvecklingen. På fortsättersätt de kontot registrerade avgiftersamma som
erlagts före förtidspensionsfallet räknas löneindex.med Detsamma gälleratt upp
beträffande sådana avgifter därefter tillgodoräknas förtidspensionären påsom
grundval förvärvsinkomster, socialförsäkringsersättningar, bamâr, vidav m.m.
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delning. Dennaförvärvadpensionsrättliksomförtidspensionen,sidan genomav
framavgifter baraformerfråga alla dessadock ilöneindexuppräkning görs avom

förtids-eftersom61 år,fyllerförtidspensionärenår dådetingångent.0.m. av --
ålderspension beräk-tillskall omräknasårpensionen fr.0.m. detta motsvaraatt en

12.8.föreslår i avsnittvadenlighet mednad i
till premiereservsys-avsättsförtidspensionärerålderspensionsavgifter förDe som
avgifter på förvärvs-sättavkastningenfaktiskadenmedväxertemet samma som

inkomster m.m.

utgåendeomräkningochIndexering12.8 av

förtidspensioner

årligenräknasförtidspensionerföreslår: inkomstrelateradeVi Utgående upp
omräkningålderVid 61 års görs60 års ålder.framlöneindexmed t.0.m. en

beräkningviddå sättbestämsförtidspensionen. Den avsomsammaav -
ålderspensionsav-samladepensionstagarensgrundvalpåålderspension av-

delningstalbasislöneindex, ochmedgifter, uppräknade ett omsomav
ålderuppnår 62 årsdå förtidspensionärendet årvarit 65 år. Fr.o.m.dåhan

för-65 utgåendefyllda år räknas denålderspension vidtilltill övergången
enligtföljsamhetsindexeringinkl.prisindexmedtidspensionen sammaupp

ålderspensioner.förmetod som

årligenföreslår skall räknasålderspensioner dessautgående attBeträffande upp
avsnitt 9.8. Förföljsamhetsindexering sekombination mediprisindexmed

principiel-bådelösning,bör emellertid väljasförtidspensionerlöpande avannanen
dentakt medfrån årår iskall skrivasVi föreslår dessatekniska skäl.ochla att upp

löneindex.löneutvecklingen, dvs. medallmänna
prisutvecklingen. dvs.medförtidspensioner baraskrivsnuvarandeI system upp

förändringenföreslagnatill denskälkonsumentprisindex. Etti medtakträknas upp
ålderspensioner ochtid änväsentligt längreofta underförtidspensionerär utgesatt

ochförvärvsarbeteijämnåriga ärförtidspensionärensperiod dåunderutbetalas en
förekommerstandardtillväxtfår allmännai regel del dengrundval däravpå somav

i dendelförtidspensionärertillförsäkramotsvarande sättsamhället.i För att
förtidspensionemainkomstrelateradestandardökningen, bör deallmänna vara

löneindexerade.
relativtförtidspensionerasönskemål för demsärskilt angelägetärDetta ett som

naturligtvisdet50 år haröveri åldrarpensionerasdet flertali livet; förtidigt som
tillfredsställandemindreuppkommaskulledetHärtill kommermindre betydelse. att
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konsekvenser i situation där den pensionsrätt förtidspensionärer intjänar ochen som
fortsätter intjäna för ålderspension löneindexeras utgående förtidspensioneratt men
prisindexeras. så fallI skulle förtidspensionären få del standardtillväxten iav
samhället hannär går i ålderspension inte dessförinnan, och resultatet skullemen

vid postiv reallöneutveckling närmast regelmässigt bli ålderspensionen blevatt- -
större förtidspensionen,än i förstället tvärtom. En sådan ordning sig mindreter
tilltalande bakgrund andra i regel får gåmot ned i standard iattav personer sam-
band med ålderspensionering och därför inteär lämplig införa. Med hänsynatt
härtill är det tekniska skäl närmast ofrånkomligt det tillämpas in-attav samma

ochdexeringsmetod för å sidan utgående förtidspensioner å andra sidanena pen-
sionsrått för ålderspension intjänats förtidspensionären före pensionsfalletsom av
och sådan rått därefter förvärvas på grundval antagandeinkomster eller försom av
förvärvsinkomster Och eftersom intjänad pensionsrätt skall löneindexeras börm.m.
således också utgående förtidspensioner löneindexeras.

framstårDet emellertid mindre rimligt förtidspensionema skrivs medattsom upp
löneindex framända till övergången till ålderspension vid 65 års ålder. Jämförbara
förvärvsarbetande har, framhållits i föregående avsnitt, under de sista yrkes-som
verksamma åren i åldrarna efter 60 år ofta stagnerande eller fallandet.o.m.en
reallöneutveckling och får därmed inte del den allmänna standardökningen iav
samhället. Om förtidspensioner skulle löneindexeras framända till ålderspensione-
ringen, skulle det innebära den har förtidspension skulle i förhållan-att som gynnas
de till andra inom yrkesområde fortsätter förvärvsarbeta.attpersoner samma som

bakgrundMot härav föreslår förtidspensioner skall löneindexeras frambaraatt
det år då den berättigade fyller 60 år. framstårDett.o.m. motiverat ocksåsom

med beaktande förslaget idet det reformerade ålderspensionssystemet skallattav
möjligt göra tidigt den pris- och följsamhetsindexerade ålders-att ett uttagvara av

pensionen från 61 års ålder och det vid denna tidpunkt i princip skulle kunnaatt
ske övergång från löneindexering till pris- följsamhetsindexeringoch denen av
pensionsrätt intjänats fram till dess, åtgärd alltså förvärvs-gäller allasom en som
arbetande avsnitt 10.3.se

Det löneindex används för uppskrivningen utgående förtidspensioner före-som av
slås detsamma används för uppräkningen intjänad pensionsrätt och vidvara som av
följsamhetsindexeringen ålderspensioner I avsnitt 9.7 har vi beskrivit denav m.m.
tekniska konstruktionen detta index.av

Av skäl ligger till grund för förslaget utgående förtidspensionerattsamma som
skall löneindexeras bara fram ingången det är då den förtidspensioneradet.o.m. av
fyller 60 âr föreslår vi det vid ingången det år då den försäkrade uppnår 61att av
års ålder skall göras omräkning den utgående förtidspensionen. Vid dennaen av
tidpunkt skall förtidspensionen räknas så den kommer beloppsmässigt iatt attom
princip överensstämma med vad vid 65 års ålder kommer bli individensattsom
ålderspension. Denna beräkning skall pågöras i princip i ålder-sättsamma som
spensionssystemet.

Ålderspension till uppburit förtidspension beräknas på grundvalen person som av
dels deavgifter betalats för förvärvsinkomster och pensionsrätt före ochsom annan
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förantagandeinkomstererlagtsavgifter kan hadels depensionsfallet,efter som
successivtavgifter harsamlade60-årsåret. Dessapensionsfalletfr.o.m.tiden t.0 m.. inompensionkontonindividensbehållningenochlöneindex utgörskrivits upp

premiereservsystemen.fördelnings- och
huvudsakiförtidspensionsåledes motsvararårs ålder beräknasVid 61 somen

fördelningssystem.ålderspensioneringensfråndå skulle hapensionden utgettssom
fördelningssystemettillavgifter betalats utandeinte baragrund läggsTill ensom

%,18,5 dvs.nämligenavgiftssats,på tänkt högreberäknaspensionsrätt ensom
premiereservsystemet.gått tilli verklighetenavgiftockså deninkluderande som

pensions-delningeventuelleffekternabeaktandeiinteberäkningenVid avtas av en
65ålderspension frånberäkningenvidhärtill förstmaken. Hänsynmedrätt tas av

års ålder.
förtidspensionärendåårsskiftet det årefterbetyderFörslagen attsammantagna

intjänadesammanlagdadenlöneindexuppräkning medförstår görsfyller 61 aven
förtidspensionen,fortsattadenDärefter beräknastill dess.frampensionsrätten

samladedenpå grundvalålderspensionbeskrivit,vienligt vad pen-avsom ennu
sionsrâtten.

Ålderspension börja uppbäraförtidspensionärkanfrån premiereservsystemet en
dåoch den kanfyllda 65 år,vid utålderspension tasövergången tillförst efter

pension.livsvarig eller temporärhärförgenerella reglernaenligt de ensom
ålder61 årsfr.o.m.skall utbetalasförtidspensiondenberäkningenVid somav
ålder61 årsfrånålderspensiongäller fördelningstaldetinte uttaganvänds avsom

65 ålder.årsår uppnårkohortför dengällerdelningstaldet som sammautan som
detanvänds änförmånligt delningstalblialltsåkommerDet ett somatt sommer

år görförtidspensionerad uttagettickeförtillämpas avsom sammapersonen
tillmed hänsynreduktionförsäkringsmässigNågonålder.vid 61 årsålderspension

inte.pensionstid görslängre
följsam-pris- ochöl-årsåretfr.o.m.förtidspensionenberäknadesålundaDen

på% lönetillväxt1,5 realkringdärefterårenförhetsindexeras sammanorm omen
9.8.avsnittålderspensioner selöpandesätt som

-årsåret61fr.o.m.förtidspensionenföreslagna reglerna ärdekonsekvensEn attav
regelmässigt kommerålder att65 årsfrånkommande ålderspensionendenoch --

denHärtill kommerålder.års60förtidspension utgick viddenbli änlägre som
blirdärigenomdelningstaletochmedellivslängden ökaruppståkaneffekt omsom

Förtidspensions-förtidspensionen.nybeviljandetvidanvändesdethögre än avsom
vadbli högre änfallflertaletisidankommer å andraårs ålder attvid 60beloppet

tackregelsystem,hittillsvarandevid bibehållandeeffektenblivithade ett avsom
uppräkningenförtillämpasskallenligt förslagetlöneindexeringden avsomvare

ålder.60 årspensionsfallet ochmellanförtidspensionen
denDärefter kommerålderspension.övergår förtidspensionen iålder65 årsVid

förtidspensiondenprincipålderspensionen iårligasammanlagda motsvaraatt som
förändringeninträffar denEmellertid attdessförinnan.omedelbartutgick en upp-

ålderspensione-inompremiereservsystemenfördelnings- ochmellandelning görs
avgiftssatsfiktivbasisberäknatsförtidspensionenMedanringen. omav en
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18,5 % beräknas âlderspensionen i fördelningssystemet på grundval den faktiskaav
avgiften inom fördelningssystemet, 16,5 %, och ålderspensionen inom premiere-

på de avgifter i verkligheten betalats dit %servsystemet med 2 förvärvsin-som av
komster, antagandeinkomster och pensionsrätt. Vidare kommer i förekom-annan

fallmande effekterna delning pensionsrätt mellan makar slå igenom vidattav en av
fastställandet ålderspensionen från 65 års ålder. Med hänsyn till dessa omstän-av
digheter särskilt premiereservpensionen kan livsvarigatt äntas ut annatsom-
pension och den vuxit inte med löneindex med faktiskaatt den avkastningenutan
på de medlen kan förutsättas ålderspensionen vid 65avsatta års ålder kommeratt-

storleksmässigt avvika från den förtidspensionatt utbetalades närmast dess-som
förinnan.

kapitelI 16 kommer redovisa del beräkningar utfallet de föreslag-att en om av
reglerna. jämförelseI med nuvarande regler innebär de föreslagna generelltna sett

för typisk individ den nybeviljade förtidspensionen kommeratt bli någoten att
lägre. Till följd förtidspensionen därefter löneindexeras kanatt den däremotav -
med positiv tillväxt vid 60 års ålder bli högre enligtän det hittillsvarande syste--

Ålderspensionen blir någorlunda jämförbarmet. storlek i det reformerade ochav
det hittillsvarande i vissa fall kan den dock bli något lägre.systemet; För den som
förtidspensioneras tidigt i livet kan den emellertid i del fall bli högre med deten
föreslagna enligtän nuvarande regler.systemet

12.9 Grundtryggheten
12.9.1 Grundtryggheten for framtiden

Vi föreslår: Liksom hittills skall för framtiden finnas för grund-ett system
trygghet ät förtidspensionärer eller med låg inkomstrelateradutan förtids-
pension. Vi redovisar inte några förslag till hur detta grundtrygghetssystem
skall utformas eller till vilka pensionsnivåer skall förtids-garanterassom
pensionärer.

1 kapitel 11 har vi behandlat grundtryggheten inom det reformerade ålderspensions-
och har där redovisat förslagsystemet hur nuvarande folkpensionering medom

tilläggsförmåner i form bl.a. pensionstillskott de särskilda skattereglemasamtav
för pensionärer skall ersättas med garantipension. naturligaett Avsystemav en
skäl behövs motsvarande grundskydd också inom förtidspensioneringenett till
avlösning nuvarande folkpensionering.av

En grundtrygghet inom förtidspensioneringen kan bli betydelsestörst förantas av
fått sin arbetsförmåga nedsatt innan de fyllt 16 år eller viss tid där-personer som
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kommerGrundtrygghetenarbetslivet.in ide hunnit kommaföre detefter attmen
tillanknytningbegränsadhaftäldreför delvikt ävenatt personer somenvara av

pension i bara be-inkomstrelateradtilltjäna in rättdärför kunnatochförvärvslivet
rollkan spelagrundtrygghetenför vilkenomfattning.gränsad En enannan grupp

underfrekventmindreellerförvärvsarbetatvisserligen harär merpersoner som
tillanknytningtillräckligsaknadepensionsfalletanslutning tilljust ilivet men som

beräknadförtidspensionfå sinhärtill inte kanhänsynmedförvärvslivet och som
antagandeinkomster.med

förtids-frågannärvarandeutreds för12.3avsnitti bl.a.vi redovisatSom om
grund-arbetsskadeberedningen. PåSjuk- ochframöverställningpensioneringens av
skeåren framöverinom de närmastekommer att ettarbeteresultatet dettaval avav

finansiering,utformning ochförtidspensioneringenstillställningstagandesamlat
pensionsform.för dennahuvudmannaskapettillliksom

mellan inkomst-avvägningenockså fråganövervägasprövning börVid denna om
förtidspensionsomrâdet. övervägan-Dessaframdeles pågrundtrygghettrygghet och

rikt-ställningstaganden ellerföregåendenågrafritt ochheltbör ägaden utanrum
lämpligtellermeningsfulltdetdärför inte attvår sida. Vi harfrånlinjer ansett nu

förtidspensioneringen skallinomgrundtrygghetenhurförslag tillredovisa några
ifår skeuppgå. Dettaden skallnivåervilkatillframtiden elleriutformas som

för förtids-nivåernamellanrelationenockså avgörasDå börordning senare.annan
garantipensio-föreslagnaför dennivåernagrundskydd ochpensioneringens av oss

Även skalldetspörsmåletålderspensionssystemet.förinom varaomramennen
liksomi det sammanhanget,fårogifta prövasgifta ochnivåer förhögaolika sam-

fråganförtidspension ochinkomstrelateradochgrundskyddetspelet mellan om
grundtrygghetsnivâema.indexuppräkning av

måsteövervägandenaför framtidautgångspunkt deframhållavill dockVi att en
grundskyddförtidspensioneringensförinompensionerde utgesatt ramensomvara

ålderspensions-föreslårlikhet med vadalltså ioch detbeskattadegörs att -
förvärvsarbetandemedförtidspensionärerlikabehandlingske fullomrâdet skall av-

inkomstbeskattningen.i fråga om
ålderspensioneringeninomgarantipensionenavsnitt 9.1 skallutvecklat iSom

mellani Sverigebosättningstidberättigadestill längden denrelationiberäknas av
bosättning, och40 årskrävsgarantipensionoavkortad65 års ålder. För16 och

grundtrygghetenbosättning. Förtidsvid kortareproportionelltpensionen reduceras
dethärtill. Närmotsvarighetnågon formförtidspensioneringen bör finnasinom av
tillhänsynförutsättningarvissaberäkningen undervid tasmåste dockdennagäller
65uppnåddapensionsfallet ochtiden mellanbosättningstid underframtida antagen

år.
förtidspensioneringeninomgrundskyddetålder65 års ersättsuppnåddaVid av

enbartfallförekommandeiålderspensionssystemet ellergarantipension inom av
ålderspension.inkomstrelaterad



408 Förtidspension

12.9.2 övergångsvisEn garantipension

Vi föreslår: Det nuvarande grundskyddet för förtidspensionärer i form av
folkpension och pensionstillskott ersätts fr.0.m. år 2000 för dem då harsom

tillrätt förtidspension övergångsvis gällande garantipension. Samtidigtav en
avvecklas de särskilda skattereglema för pensionärer, och garantipensioner
beskattas enligt regler förvärvsinkomster. Denna övergångsvisasamma som
garantipension konstrueras med utgångspunkt i folkpensionatt summan av
och ATP-pension definieras inkomstberoende pension. Förtidspensionä-som

med sålunda definierad inkomstberoende pension till 3,07 basbe-rer en upp
lopp erhåller garantipension med utgångspunkt i garantibeloppetten om
2,34 basbelopp för ensamstående och 2,12 basbelopp för gift pensionär samt
med tillägg varierande storlek i två olika intervall beroende in-denav
komstberoende pensionens nivå.

l avsnitt 11.5 har redovisat förslag alla âlderspensionärer, föddaärattom som
år 1934 eller tidigare, fr.0.m. år 2000 skall rätt till särskild övergångsvisges en
garantipension och denna från den tidpunkten skall ersätta dagens folkpensionatt
och pensionstillskott. En beståndsdel i och väsentli skäl för denna omvandlingett

denär övergångsvisa garantipensionen skallatt beskattas enligt reglersamma som
pensionsinkomster och det särskilda grundavdraget för folkpensionäreratt SGA
skall avskaffas fr.0.m. år 2000.

Denna omläggning år 2000 ålderspensionssidan berör alltså alla föddaärsom
år 1934 eller tidigare och då uppbär ålderspension, dvs. även beståndet ålders-som
pensionärer då.

fåFör till stånd den avsedda effekten, Skatteregleratt gäller föratt samma pen-
sionärer för andra, är det nödvändigt den omläggning år 2000görsattsom som
omfattar inte bara ålderspensionärer också andra pensionstagare. För förtids-utan
pensionärer och med änkepension, omställningspension och särskildpersoner
efterlevandepension måste därför ske motsvarande omläggning viden samma
tillfälle.

Denna övergång från nuvarande med folkpension och pensionstillskottsystem
skall alltså alla vid ingången år 2000 har till förtids-rättavse personer som av
pension från folkpensioneringen, oberoende för hur lång tid de uppburit sådanav
pension och denär är födda.oavsett

Liksom på ålderspensionssidan måste den övergångsvisa garantipensionen
förtidspensionsomrádet utformas så, alla förtidspensionärer garanti föratt attges en

efter skatt få minst oförändrat pensionsutfall.netto Denna garanti skallett avse
även dem ibor högskattekommuner. Garantipensionen måste alltså såsom vara
avpassad den inte sämre utbyte än dagens förregleratt ävenettger personer som
bor i kommuner med kommunalskatt till 34 %. I övrigt bör den övergångs-en upp
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visa garantipensionen konstrueras på sätt innebär nettoutfallet denett attsom av
ansluter tillnära utfallet enligt hittillsvarande regelsystem.

Beräkningen storleken den övergångsvisa garantipensionen skall baseras påav av
inkomstrelateradeden pension förtidspensionären har rätt till. Pensionen försom

dem i dag pensionärerär utgörs eventuell ATP-pension folkpensionsamtsom av
ioch förekommande fall pensionstillskott. För kunna prövninggöraatt moten

den övergångsvisa garantipensionen måste denna pension enligt dagens regler
översättas till vad här benämner inkomstberoende pension. Som sådan definie-en

folkpension och ATP-pension däremot intemen pensionstillskott.ras summan av
För förtidspensionär helt saknar ATP-pension beaktas inte folkpensionen, utansom
den inkomstberoende pensionen fastställs till noll kr.

definieradeDenna inkomstberoende pension skall alltså ligga till grund för be-
räkningen den övergångsvisa garantipensionen. I den män den översatta in-av
komstberoende pensionen överstiger 3,07 basbelopp, inget tillägg frånutges garan-
tipensionssystemet. dessa fallI är folkpension tilläggspensionoch defi-summan av
nitionsmåssigt lika eller större än den garantipension skall över-stor utgessom som
gångsvis. På pensioner i denna storleksordning betalas redan i dag inkomstskatt i
full utsträckning. Personer med så hög pension kommer alltså inte berörasatt av
omläggningen, de fortsätter uppbära förtidspension dessför-utan att samma som
innan.

övergångsvisaDen garantipensionen föreslås få lägsta årlig nivå för ensamstå-en
ende förtidspensionärer på basbelopp2,34 82 400 kr är 1994 vid förtids-hel
pension. Vid inkomstberoende pension under 2,02 basbelopp 5 %läggsen av
denna ovanpå garantibeloppet 2,34 basbelopp eller rättare garantibe-sagt avtrappas
loppet %med 95 den inkomstberoende pensionen till denna nivå. Vidav upp
inkomstberoende pension högre 2,02är än basbelopp inte överstiger 3,07som men
basbelopp ökar pensionen 60 %med den däravdel överstiger 2,02 basbe-av som
lopp avtrappning på garantibeloppet 60 %.görs med

För förtidspensionär pensionmed hel make också har pension föreslåsen vars- -
garantipensionen få lägsta årlig nivå 2,12 basbelopp 74 600 kr år 1994.en om
Vid inkomstberoende pension 1,85under basbelopp ökar pensionen %med 5en av
denna garantibeloppet 95 %.med inkomstberoendeVid pensionavtrappas om
högre belopp till 2,76 basbelopp %ökar med 60pensionen avtrappning medupp
40 % den del den inkomstberoende pensionen överstiger 1,85 inteav av som men
2,76 basbelopp. Vid inkomstberoende pension är större 2,76 basbeloppänsom
sammanfaller garantipensionen med den inkomstberoende pensionen, och i högre
intervall är den inkomstberoende pensionen alltid garantipensionen.större än

De nämnda nivåerna och avtrappningsintervallen angivna iär basbelopp och avser
basbeloppet före den reducering %med 2 vid beräkning pensioner.görssom av

föregåendeI det anfördes inkomstberoende pension definierasatt som summan av
folkpension och ATP-pension. Emellertid skall enligt värt förslag sådansom pen-
sion beaktas även avtalspensioner och inkomstrelaterad pension från utländsktett
socialförsäkringssystem. Också änkepension, omställningspension och särskild
efterlevandepension från behandlasATP inkomstberoende pension. I viss ut-som
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undvikasårregler förnämnda hänseendena krävasisträckning kan dock de attnu
fårregler. Dettaföljden med dagensblirnettoutfall vadfår ännågon sämreatt som

betänkande.dettaberedningenfortsattavidare i denprövas av
regelutform-och den närmarefastställas nivåernafår ocksåsammanhangetdetI

pension.partiellmedförtidspensionärergarantipensionövergångsvisförningen

Finansiering12.10

allmän-finansieras medvidareföreslår: skall tillsFörtidspensioneringenVi
alltså belastapension skallför sådankostnadernaoch stats-skattemedel,na

förtidspensionä-ålderspensionsändamålförAvgifterbudgeten. uttassom
Underförtidspensionssystemet.frånskall betalasantagandeinkomsterrers

visspå iförtidspensioner skefinansieringendockövergångstid skall aven
mån sätt.annat

skall administra-förtidspensioneringenföreslår12.3framgått avsnitt attSom av
ålderspensioneringen. Däremotföras bort frånfinansieringensåvitt gällertivt och

skallförtidspensioneringenförsåkringsgrentill vilkenförslagingalämnar om
härtillorsakperspektiv. Eni längrefinansierasden skallhänföras eller hur ettom

förutreds inomframöverställningförtidspensioneringensfråganär ramenatt om
arbetsskadeberedningen.Sjuk- ochbedrivsdet arbete avsom

hinnakommerberedningens arbeteförväntas deninte attEmellertid kan att
refor-detsida innanstatsmaktemasställningstagande fråndefinitivtresultera i ett

förtidspensio-därför hurmåste avgörasi kraft.träder Detpensionssystemetmerade
ställningstagandesådantfram till dessunder tidenfinansieras tasneringen skall ett

kraft.träda iregler kanoch nya
skallprincipvidare iförtidspensioneringen tillsföreslårhänseendeI detta att

förtidspensionskostnadernabetyderskattemedel. Detallmännafinansieras med att
ikraftträdan-efterårende förstaSåvitt gällerstatsbudgeten.belastatotalt skallsett

kapitel 14.redovisar ilösning,måni vissföreslår dockdet somannanen
intjänasålderspensioninkomstrelateradtillför den rättKostnaderna perso-avsom

förtidspen-finansierasförslagenligt vårtförtidspension skalluppbär avsomner
medbörjan får sketilli fallfinansieringenbetydersionssystemet. Detta vartatt en

förtidspensioneringen.förstatsbudgetenianslagetskattemedel överallmänna
förålderspensioneringenavgifter tillbestår i betalningKostnaderna personerav

årår frånAvgifterna erläggsantagandeinkomster.förtidspension mederhållersom
ålderspensionsrätt.intjänarförtidspensionäreni takt med att

Ålderspensionsavgift förförtidspensionärerförmed procentsatsut somtas samma
fördelnings-ålderspensioneringensfördelasavgifterförvärvsarbetande. Influtna
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och premiereservsystem enligtsystem de allmänna principerna härför.
dettaI sammanhang vill frågor det enligt vårta mening finnsettupp par som

anledning vidarepröva iatt sammanhang, inomett för arbetett.ex.senare ramen
i Sjuk- och arbetsskadeberedningen.

förstaDen det enligt vår uppfattning finns skälatt fördelarpröva ståravser att om
vinna med återinförande i vissatt utsträckningett regressrätt, dvs. återkrav, förav

förtidspensioneringen beträffande kostnaderna för sådana förtidspensionsfall för
vilka i princip är ersättningsskyldig. Detta kunde gälla arbetsskadeför-annan t.ex.
säkringen för skador i arbetslivet och trafikförsäkringama för trafikolycksfall.

Den andra frågan det bör övervägas beträffandeatt samordningen mellanattavser
arbetsskadeförsåkringen och förtidspensioneringen återgå till vad tidigaresom
gällde, nämligen arbetsskadeförsäkringen har det primäraatt betalningsansvaret och
förtidspension bara i den mån den överstigerutges beloppet för arbetsskadelivrän-

I fall arbetsskadeförsäkringenstan. vart premier differentieras olika arbetsgiva-om
emellan, tanken på omvänd samordning kunna lösningre ärsynes vara en som

värd pröva.att

Övergången12.11

De här föreslagna reglerna för förtidspension kommer framgåattavses, som av
kapitel 15, iträda kraft något âr, år 2000. Vi föreslår försenast förtids-om att
pensioneringen skall tillämpas i huvudsak övergångsregler för ålders-samma som
pensioneringen. Det innebär med den modell för övergångslösning redovi-som-

i avsnitt 8.1 de förtidspensionerassats före detatt reformerade förtidspen-som-
sionssystemets ikraftträdande fortsättningsvisockså följer nuvarande regler. Perso-

föddaär år 1954 eller får vid förtidspensionsfall inträffar efterner som senare som
de reglernas ikraftträdande förtidspensionen beräknad helt enligt de regler-nya nya

varvid ATP-poäng för åren före ikraftträdandet förvandlas till avgifterna, i ett
reformerat pensionssystem. För födda årenär 1935-1953 ochpersoner som som
beviljas förtidspension sedan de reglerna i kraftträtt görs två parallella be-nya
räkningar förtidspension: enligt det hittillsvarande ATP- och folkpensionssyste-av

och enligt det reformerademet Förtidspension sedan med isystemet. utges ett
relation till födelseåret bestämt antal 20-delar från det nuvarande pensionssystemet
och till resterande delar från det reformerade pensionssystemet.

När det gäller övergången till det grundskyddet inom förtidspensioneringennya
kommer det detta område framtida regelsystemet gälla dem beviljasatt som
förtidspension efter det detta i kraft.trätt För dem fåttatt förtidspensionsom
tidigare görs år 2000 omläggning till övergångsvis garantipension i enligheten en
med vad föreslagit i avsnitt 12.9.

I kapitel 15 redovisar vi våra närmare förslag till Övergångsbestämmelser för
förtidspensioneringen såvitt förmånssidan.avser

När det gäller de ålderspensionsavgifter skall betalas i fall tillvartsom en-
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erläggasskallsådanaföreslårförtidspensionärerför attstatsmedelmedbörjan -
detikraftträdandetefterpensionsådanuppbärförtidspensionärerför alla avsom

reformerade alltså gällaföreslås oavsett1995.år Dettaålderspensionssystemet
enligtförtidspensionuppbärhanochharförtidspensionärenålder oavsettvilken om
tillhörkategori hanvilkenoberoendeliksomreglerellerhittillsvarande avnya
ikraft-vidför demOcksåålderspensioneringen.gällersåvittövergångsmässigt som

tillämpning dagensmedförtidspensionharocheller äldre60 årträdandet är avsom
förantagandepoängtillgodoräknasdeeftersomavgifter,betalasalltsåbörregler

inomavgifternaavsikten ärtillMed hänsynålder. att64 års attframATP t.0.m.
finnamåsteantagandeinkomsten,skall erläggasreformerade mandet systemet

enligtförtidspensionerskallavgifterberäkna de utför tas nu-attett system som
antagandepo-grundvalberäknasdessabörLämpligenregler.varande avsenare

basbeloppsavdraget,kompenseraförpoängmed tillägg attinom ATPängen enav
antagandepoäng.förtidspensionärerförinte erläggas utanavgifter såledesoch

pensionssyste-Över reformeradedethuvudprincipföreslåshuvud atttaget ensom
dedåtidpunktvid dendirektñnansieringssidanpåkraft fulltträda iskall utmet

särskildavissafunnitviEmellertid har1995.årdvs.börjar gälla,reglernanya
14.kapitelvi ibeskrivermotiverade. Dessaövergångslösningar vara
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13 Efterlevandepension

föreslår:Vi Efterlevandepensioneringen bör i huvudsak kvarstå oförändrad
enligt nuvarande principer. Reglerna beräkning efterlevandepensionerom av
till barn och måste dock till de bestämmelserna förvuxna anpassas nya
beräkning ålders- och förtidspensioner i det reformerade inkomstrelatera-av
de pensionssystemet och till omvandlingen folkpensioneringen till ettav
garantipensionssystem. Den tekniska utformningen bör bli föremål för
fortsatt utredningsarbete. Efterlevandepensioneringen finansieras för-
framtiden med allmänna skattemedel administreras samlat med denmen
reformerade ålderspensioneringens fördelningssystem. Inom ålderspensio--
neringens premiereservsystem skall finnas möjlighet frivilligt väljaatt ett
förstärkt efterlevandeskydd.

13.1 Inledning
Den reformering den allmänna pensioneringen enligt de riktlinjer dragitav som

i detta betänkande i första hand siktetar på ålderspensionema.upp Som framgått
kapitel 12 berör den i förhållandevis utsträckning också förtidspensionema.av stor

Hur reformerade pensionsregler dessa områden bör utformas har vi redovisat
förslag respektive vissa riktlinjer till i det föregående.

detAtt också framgent krävs riskskydd i form efterlevandepensioneringett av
till förmån för efterlämnade barn och efter avliden försäkrad har slagitvuxna en
fast i bl.a. avsnitt 7.11. En grundläggande reform regelsystemet för den allmän-av

pensioneringen får emellertid återverkningar också på reglerna förna efterlevande-
pension till barn och inom både folk- och tilläggspensioneringen. I dessavuxna,
hänseenden aktualiseras frågor hur efterlevandepensioneringen skall kunnaom



Efterlevandepension414

ochpensionsrättintjänandebl.a.reglernareformeradetill de avomanpassas
finansieringförmetodertill deförtidspensioneroch samtålders-beräkning nyaav

till i dettaförslagredovisarpensioneringenallmännadenförvaltningoch somav
frånövergångengällerställningstagandekräverspörsmålbetänkande. Ett annat som

pensionssystem,reformerattillefterlevandepensionför ettreglernanuvarandede
övergångs-underefterlevandepensionerberäkninggälla förskallvaddvs. avsom

fullfunktionsstadium sesittnåttregelsystemetreformeradetill dess detframtiden
kapitel 8.

anpassningarbeträffande desynpunkterdelkapitel kommerdetta attI enange
ålderspensioneringenreformeradetill denefterlevandepensioneringenkrävs avsom

deövergångstiden ochsedan15.5 beröravsnittfullfunktionsstadium. Ipå ett
fårframgåkommerhänseendet. Somi attdetmåste lösasspörsmålsärskilda som

fortsatttillöverlämnashuvudsakiavseendenbåda dessaiaktualiserasfrågorde som
utredningsarbete.

efterlevandepensioneringNuvarande13.2

grundeniförändratsnyligenharefterlevandeförmånerförsäkringensallmännaDen
kraftträdde ireglermedochiÖvergångsbestämmelser attlångtgåendemed nya-- tillstödetreformendenmedHuvudsyftet att1990.januari anpassaden l var
hadeförändringartill depensioneringenallmännaden sominomefterlevande

familje-förvärvsarbetekvinnors samti frågaårtiondenunderinträffat omsenare
utgångspunktgrundläggande attövrigt. Enisamhällsförhållanden varochmönster

ävenreformenförbetydelsekvinnor. Avochför mänregler varstånd likatillfå
oförändrade regler.uppkommit medskulle hakostnaderökadekraftigtde som

barnpensio-påhar lagtstyngdpunkteninnebarEfterlevandepensionsreforrnen att
reglerna1990årfr.o.m. utandegenomfördes merdessafrågaI nyaomnerna.

till män,efterlevandeförmånerpåavseendeMedövergångsreglering.omfattande
mänenbartbestämmelsernadegällerdessförinnan, varsfunnitshadeinte nyasom
1990 årsförsågskvinnorefterlevandeBeträffande1989.åravlidit efterhustru

änkepensioninnebärvilkaövergångsregler, attomfattandemeddäremotreform
över-Dessaframöver.tidlångnybeviljasoch ävenkanreglertidigareenligt utges

kvinnor.kategorierolikaförolikadessutomgångsregler är
ochbåde barntillefterlevandepensioninnebär utgesreglernagällande attDe nu

folkpensioneringen utgestilläggspensioneringen. Inomfolk-såvälfrån somvuxna
denrelaterade tillATP ärinomdemedanbelopp pen-enhetligamedförmånerna

avlidne.denintjänatssionsrätt avsom
föreliggerförsäkradavlidenefterfrån ATPefterlevandepension omtillRätt en

ålderspen-ellerförtids-formtilläggspension idöd uppbarsinförsäkrade vidden av
Efter-förtidspension.berättigad tillvarithaskulleförsäkradedension eller om

förtids-ellerålders-avlidnesdentillförhållandeiberäknaslevandepensionen egen
beräknasfallavled. Idå hantill honom annatpensionsådanpension, utgavsom
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efterlevandepensionen i relation till den förtidspension den avlidne skulle hasom
fått rätt till hel sådan pension hade inträtt vid tidpunkten för dödsfallet.om

Barnpension till barn under 18 år eller,utges barnet därefter bedriver studierom
på grund- eller gymnasieskolenivå, längst juni månad det år då barnet fyllert.0.m.
20 år. Inom folkpensioneringen utgår barnpension efter avliden förälder påen en
grundnivå för år räknat 25 %utgör basbeloppet. Bampensionen skall docksom av
alltid med sådant belopp den,utges tillsammans med tilläggspension,att utgör
minst 40 % basbeloppet. Inom tilläggspensioneringen utgör bampensionen förav

barn %30 den avlidnesett egenpension. Finns fler barn än ökar dettaav ett,
procenttal med 20 för varje barn utöver det första, och det sammanlagda barnpen-
sionsbeloppet fördelas lika mellan barnen.

Till efterlevande efterlevandepension i formutges omställningspensionvuxna av
och särskild efterlevandepension. Pensionsrätt föreligger på särskilda villkor för
makar och vissa sambor, under förutsättning de inte har fyllt 65 år. Omställ-att
ningspension för tid år frånutges dödsfallet. Pensionenett kan utbetalas fören av
längre tid, den efterlevande har vårdnaden och stadigvarande sammanborom om
med barn under tolv år. För tid efter det rätt till omställningspensionatt upphört
kan särskild efterlevandepension. Rätt till sådanutges pension har efterlevande,en

dennes möjligheter bereda sig inkomst föratt honom ellerom henneettgenom
arbetelämpligt är nedsatt med minst fjärdedel alltsedan makens död och ned-en

sättningen beror på arbetsmarknadsmässiga skäl, nedsatt hälsa eller därmedannan
jämförlig omständighet. Särskild efterlevandepension kan hel eller partiellutges som
förmån.

Omställningspension och hel särskild efterlevandepension utgår inom folkpensio-
neringen med belopp hel ålderspension, dvs. %med 96 det korrige-samma som av
rade basbeloppet. Inom ATP utgör dessa förmåner 20 % den avlidnesav egenpen-
sion, det efter den avlidne finns barn har rätt till barnpension, ochom som annars
40 % egenpensionen. Enligt särskilda regler reduceras särskild efterlevandepen-av
sion från både folk- och tilläggspensioneringen med hänsyn till andra sociala förmå-

den efterlevande har rätt till, bl.a. förtidspension och arbetslöshetsstöd.ner som I
förekommande fall kan jämte omställningspension och särskild efterlevandepension
utgå pensionstillskott och kommunalt bostadstillägg.

Enligt de regler gällde fram år 1989 kunde efterlevandepension intesom o. m.
till män rätt härtill hadeutges endastutan kvinnor formi änkepension. Sådanav

utgick från både folk- och tilläggspensioneringen enligt skilda regelsystem.men
Änkepension kunde inom folkpensioneringen utbetalas längst till dess änkan fyllde
65 år medan änkepension inom ATP livsvarig. Rätten till änkepension frånvar
tilläggspensioneringen påverkades inte samtidigtänkan berättigad tillattav var
förtidspension eller ålderspension. I sådant fall kunde alltså två pensioner utgå
samtidigt.

Dessa äldre regler änkepension har, nämnts, fortsatt giltighet helt ellerom som
delvis också efter reformen efterlevandepensioneringens område till följd av
Övergångsbestämmelser. Detta betyder reglerna för änkepension sådana deatt var
utformade fram år 1989 i utsträckning tillämpast.0.m. också i dagstor och för
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äldreenligt detänkepensionochkvinnorbeträffande vissa attframtiden grupper
framöver.lång tidnybeviljaskanävenregelsystemet

efterlevandepensionÖvergångsbestämmelserna förreglernadeinnebär att nya
äldreDet1990 ellerinträffar årdödsfallvidhuvudregeltillämpas senare.somsom

fortsättningsvisocksåutsträckningmindreelleridock störregällerregelsystemet
kvinnorefterlevandeSchematiskt kantilläggspensioneringen.ochfolk-bådeinom

skildamindreellertillämpasför vilkaolikafemi åtminstoneindelas mergrupper
regelsystem.

oberoendeikraftträdandetföreavliditmakekvinnorgällerAllmänt attsett vars -
allmänänkepension. Enbestämmelsernatidigareföljer deålder annanomav -

därmedgifta ellerinte1989årutgångenvidkvinnorprincip är varatt avsom
övrigaFörregelsystemet.detålderoberoendeomfattaslikställda nyaavav --

gifta med denoch1989efter åravlidermakealltså dekvinnor, varsomvars
kvinnan ärnärberoendereglerskildagäller1989,december31denavlidne

född.
änkepen-reglernaäldreföljer detidigare1929 ellerårföddaårKvinnor omsom

fulltsion ut.
nybeviljas,Änkepension1930-1944 kanårenföddakvinnor ärförOckså som

65fyllerkvinnasådanföre dettidFör1990 ellerdödsfall årvidäven ensenare.
redu-Därefterregler.äldrefullttillämpningmedänkepensionen ututbetalasår av

i formtilläggspensiondentillmed hänsynänkepension avi formATP avceras
avlösesfolkpensionsdelensamtidigterhåller,kvinnan avålderspension somsom

i denÄnkepensionen bara65 års ålderefterutbetalasfrån ATPålderspension.egen
garantire-emellertidfinnsålderspension. Detkvinnansöverstigermån den enegen

pensionsammanlagdtill motsva-alltid har rättkvinnaninnebärgel somatt ensom
ålderspension.beräknadeochkvinnansviss andel mannensegenavsummanavrar

Ãnkepensionen garantinivå. Dennadenna garantera-ned tillalltså enbartreduceras
kvinnor% för50l930-1934 ochårenfödda% kvinnor60-52 förnivå utgörde

enbartomfattaskategorinberördai denKvinnor1935-1944.födda årenär nusom
efterlevandepension.förreformeradeinte alls det systemetochäldre regler avav

nybeviljasframdeleskan1945 ävenellerfödda år enärKvinnor senaresom
intjänatstilläggspensionfolk- ochdenkan sägasänkepension sommotsvarasom
deÄnkepensionen enbartgrundvalfall pådessaberäknas i1990. pen-årföre av

1989. Fr.o.m.årframtillgodoräknatsavlidne t.o.m.densionspoäng mannensom
medfullttilläggspensionsådan ut65 år reducerasfyllerkvinnanmånad dåden
falli dettaålderspension;formtilläggspension iför kvinnansbeloppet avegen

omfattas1945 ellerårföddaKvinnor ärgarantiregel.ingenalltsågäller senaresom
ochomställningspension sär-beviljasoch kanregelsystemetdetdessutom nyaav

då kvinnantidtilläggspensioneringen. Förfolk- ochfrånefterlevandepensionskild
utbetalasreglerenligt äldreänkepensionochförmånsådanbådetillha rättkan en

förmånen.högstaprincip bara denidock
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13.3 Principiella överväganden
Vi har under vårt arbete ställt frågan våra överväganden och förslagoss börom nu
syfta enbart till få till stånd eller iatt fall riktlinjer förvart anpassningange en av
de reglerna för efterlevandepension och de därtillnya knutna Övergångsbestämmel-

till reformerat ålderspensionssystemett vilketserna är så kompliceraden nog-
uppgift eller det finns anledning övervägandenaom att vittgående syfteettge- mer

låtaoch dem även frågor den principiella uppbyggnadenavse efterlevande-om av
pensioneringen i sig. I det fallet skulle kunna till prövningtas spörsmålsenare upp

vilka syften denna bör tillgodose och i vilkasom situationer efterlevandepensioner
bör dvs. även i hänseendenutges, där reformen ålderspensioneringen i sig inteav
nödvändiggör anpassningar.

Under arbetets gång har fört vissa diskussioner rörande dessa frågeställningar.
Emellertid har kommit till slutsatsen inte föreslåatt omprövning denen av
nyligen genomförda reformen på ejierlevandepensioneringens område. Vi har där-
för avstått från överväga några förändringaratt avseende i vilka situationer,t.ex.
för hur lång tid, till vilken ålder, efterlevandepensioner skall till barnm.m. utges
och vuxna.

Några skäl ompröva de grundläggandeatt villkoren för rätt till barnpensionnu
vi således inte finnas. Hår bör alltså ocksåanser framöver kvarstå oförändrade

nuvarande regler vilka kategorier barn är berättigade tillom pension, till vilkensom
högsta ålder sådan pension kan utges, etc.

Också villkoren för rätt till efterlevandepension till bör enligt vår meningvuxna
kvarstå i huvudsak oförändrade framöver, ålderspensioneringentrots att reforme-

De grundläggande villkoren för tillrättras. omställningspension och särskild
efterlevandepension behöver sålunda inte prövas på Detsamma gällernytt nu.
exempelvis sådana frågor vilka efterlevande skall ha rätt till omställnings-som som
pension och för hur lång tid sådan pension liksom denutges närmare avgränsningen

berättigade till särskild efterlevandepensionav gruppen och prövningen sådanav
pension andra sociala förmåner.mot

Vi har inte heller funnit skäl till någon omprövning de principer ligger tillav som
grund för de beskrivna övergångsbestämmelsema till efterlevandepensions-ovan
reformen, dvs. de villkor gäller för fortsatt rätt till änkepension enligt äldresom
regler.

Däremot krävs för både barnpensioner och efierlevandepensioner till vuxna an-
passningar betingade reglerna för beräkningatt âlders- och förtidspensioner,av av
dvs. underlaget för Ävenberäkning efterlevandepensioner, ändras. de särskildaav
övergångsreglerna till efterlevandepensionsreformen behöver justeras bl.a. med
hänsyn härtill.

En ytterligare anledning till anpassningar på efterlevandepensioneringens område
är våra förslag i avsnitt 9.9 det reformerade ålderspensionssystemetatt skall in-

ordning för delning pensionsrätt mellanrymma makaren och denna ordningav att
i viss utsträckning kommer omfatta också andraatt än dem i dag är mycketsom
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reglerdessamellansamspeletbl.a.därförfordrasövervägandenSärskilda omunga.
änkepensiontillrättbeträffande fortsattgällerÖvergångsbestämmelserdeoch som

kanmånvissiregelsystem sammadessabåda avseeftersomregler,äldreenligt
kvinnor.grupper

förslagockså deframtiden äriefterlevandepensioneringen somförbetydelseAv
detförinomgrundtrygghetenutformningen ramenkapitel lliredovisatvi avom

särskildaÄven nödvändiggörålderspensionssystemet. förslagdessareformerade
därpensionernasåområde anpassasefterlevandepensioneringens attpålösningar

dagensavvecklingentillminstinteochgrundskydd avförtill det systemet -nya -
folkpensionering.

generellpåtankentillavvisandeställerframhållits, envi,Eftersom ossnysssom
efterlevandepensionering,dagensförprincipernagrundläggandedeöversyn avnu

reglernahurprimärtområde attpå dettalösasmåste avsefrågordekommer som
motsvarandetillskall kunnaefterlevandepensioner anpassasberäkningför av

förtidspensionering-ochålderspensioneringenreformeradedeninombestämmelser
fullfunk-efterlevandepensioner ettsåvälbeträffandeuppkommerFrågornaen.

övergångstidenlångadenundernybeviljaspensionersådanationsstadium somsom
ålderspensio-158 ochkapiteliredovisarförslagenligtdådessförinnan som -- refor-och detnuvarandedetbådefrånskall kunnaförtidspensioner utgesochner

regelsystemet.merade
intebetänkande attdettaiexakt kommerskall lösasfrågordessaHur mer

härtill äranledningtill. Enförslagkonkretaellerfullständiganågralämna merens
reformering-medarbetetgenomföraförförfogandevårttill attståtttiddenatt som

efter-prövningomfattandemedgett avinteålderspensionssystemet merenaven gradi högsigrördetskäl äranpassning. Ett attannat omlevandepensioneringens
avstårVisammanhang.iövervägasfördel kan annatmedspörsmåltekniska som

specifi-någraframläggaefterlevandepensioneringen merfrågaifråndärför att om
anslutningifår görasutredningsarbetefortsatttillhänvisar somförslagcerade utan

betänkande.dettaberedningenvidaretill den av
problemställ-del depåpekaöversiktligtdock avföljande kommer att endetl

medarbetet attfortsattadetförriktlinjervissaochaktualiserasningar angesom
pensions-reformeradetill detefterlevandepensioneringenförregelsystemetanpassa

systemet.

arbetefortsattförRiktlinjer13.4

iefterlevandepensionerinkomstrelateradei dagliksombörmeningvårEnligt
faktisktavlidnedenålderspensiondengrundval somberäknasframtiden av

65 årsvidförbeloppettilljusterad uttagfallförekommandeidödsfalletviduppbar
för-heladenpension,sådanhadeintedödsfalletvidavlidnedeneller,ålder om

beviljatshadeförtidspensiontillfått rättskulleeller honhantidspension omsom
dödsfallet.förtidpunktenvid
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Ett reformerat ålderspensionssystem i enlighet med de förslag redovisarsom
i detta betänkande innebär reglerna för intjänandeatt och beräkning ålders- ochav
förtidspensioner ändras rätt väsentligt. Med hänsyn till det fortsättningsvisävenatt
bör den avlidnes utgående eller beräknade inkomstrelateradevara pension från
ålders- eller förtidspensioneringen skall ligga till grund för beräkningen densom av
inkomstrelaterade efterlevandepensionen, medför dessa förändringar återverkningar
på efterlevandepensionema. Med anledning härav måste också reglerna för be-
räkning bampensioner och efterlevandepensioner till överav ochvuxna ses ges en

teknisk utformning än för närvarande.annan
Detta torde inte behöva innebära några oöverkomliga problem i fullñmktions-ett

stadium. I detta hänseende bör utgångspunkt gälla efterlevandepensionemaattsom
skall utgå med viss andel den avlidnes ålderspension eller beräknade förtids-en av
pension uträknad i förekommande fall med tillämpning reglerna för antagan-av
deinkomster enligt i huvudsak principer i dag. I princip kan ocksåsamma som

procenttal för närvarande användas för beräkningen barnpensionsamma som ochav
efterlevandepension till i olika situationer, för undvika allmän höjningattvuxna en
eller sänkning förmånsnivåerna. Däremot kan naturligtvis i enskilda fallav en
övergång betyda ökade eller minskade förmåner jämfört med i dag, dåmen som en
konsekvens den avlidnes ålders- eller förtidspensionatt skulle ha varitav högre
eller lägre ålderspensionsreformen förutan. Särskilt i fall då den avlidne ivar
yrkesaktiv ålder vid frånfället kan konsekvensen bli efterlevandepensionenatt
storleksmässigt avviker från dagens, bl.a. eftersom förutsättningar och regler för
beräkning antagandeinkomster inom förtidspensioneringen skärps i enlighetav med
vad föreslår i kapitel 12.

Även vi alltså inte det finns skälatt ompröva kompensationsgrader-attom anser
inom efterlevandepensioneringen till följd reformeringenna pensionssystemetav av

i övrigt, kan det likväl finnas anledning överväga vissa justeringar.att
En väsentlig skillnad mellan det nuvarande och det reformerade pensionssystemet

är dagens pensionssystem innefattaratt folkpensionering i botten och kom-en en
pletterande tilläggspension, medan i det reformerade regelsystemet i princip alla
inkomster från första kronan skall grunda pensionsrätt för inkomstrelaterad pen-
sion. Detta medför för efterlevandepensioneringen medan det för närvarandeatt

efterlevandepension i formutges folkpension i formoch tilläggspensionav av
inkomstdelar över basbelopp kommer efterlevandepensionemaett i reformeratett
regelsystem andra ändringar inte görs beräknas den avlidnes tidigareom att- -
inkomster från första kronan och några folkpensioner inte Samtidigt skallatt utges.
den nuvarande folkpensioneringen ersättas ordning med garantipension påav en en
ålderspensionssidan. Detta upphov till särskilda frågor till vilka ställning måsteger

vid anpassningen reglernatas för beräkning efterlevandepensioner i detav av
reformerade pensionssystemet. Det innebär också frågan de framtida kom-att om
pensationsgraderna för efterlevandepension, dvs. med vilka procentandelar denav
avlidnes egenpension efterlevandepension skall i olika situationer, måstesom utges
hållas öppen och slutligt beslut härom kanatt först efter ytterligare utrednings-tas
arbete. Som framhållit bör inriktningen dock efterlevandepensio-ovan attvara
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iefterlevandeförekonomiska utbyteskallmånmöjligastei somsammagenerna
dag.

detpåtagliga närbliromvandlingfolkpensioneringenseffekternaangivnaDe av
båda dessaItillefterlevandepensionerbampensioner ochbåde avse-gäller vuxna.

efterlevandepensioneringeninomgrundtrygghetenhuravgörasmåste ävenenden
utformas framöver.skall

fråga.i Denkommalösningarolikaflerakanbampensioneringen somBeträffande
primärtbampensionerhandstill ärligga närmastuppfattning attenligt vår synes

pensiondenpensionssystemetinkomstrelaterade attfrån det somutbetalas men
garantipensions-särskiltbarnpension frånmedkompletteras ettdärifrånutbetalas

folkpensionering.dagensersättningtillsystem av
förhållandetfår detefterlevandepension attsärskildomställningspension ochFör

folk-inrymmainte skallförtidspensioneringenochålders-reformerade enden
beträffandeLiksomkonsekvenser.motsvarandemeningpensionering i dagens

alternativDetövervägas.kanlösningarolikafinns härbampensioneringen som
införsefterlevandepensionfördetnärliggande ärdet att enmestvarasynessom
principerenligtinkomstrelaterad pensionavräknasgarantipension mot sammasom

beträffan-docköverväganden krävsSärskildaålderspension.föreslår fördesom
pågarantipensionför sådaneftersomefterlevandepensioneringen, utrymmetde en

inkomstrela-förkompensationsgradernaföljdtillområde begränsatär attdetta av
förtidspension. Dettaålders- ochförväsentligt lägre änefterlevandepension ärterad

åtefterlevandepensiongällersåvittgarantipensionfrågan vuxnabetyder att enom
för sådankompensationsgradernaspörsmåletmedsamspeliprövasmåste om

frågor kräverDessapensionssystemet.inkomstrelateradei det noggrannapension
beräkningsarbete.omfattandeöverväganden och ett

alltsåbörefterlevandepensioner tillochbampensionerbådeBeträffande vuxna
dessautformningenVidgarantipensioner.medsärskildaövervägas avsystem

detinnebärteknikfinna atteftersträvasbörgarantipensionssystem att somen
förprinciperfolkpensionering, enligtnuvarandeiinnehålletmateriella somsamma

ochtill det attålderspensioneringen, översätts systemetinomgarantipensioner nya
skatteplik-skallgarantipensionenbeaktandemedskeranpassningar även att varaav

försvinner.folkpensionärerförgrundavdragetsärskildadettig och att
i vissövergångstidensärskilt underuppkommer,frågaallmän menEn somannan

änkepensionsådanberäkningengällerfullfunktionsstadiet, sommån även av
stöd över-medreglerenligt äldrenybeviljas ochkommerframöver utges avatt

Skallområde.efterlevandepensioneringensreformentillgångsbestämmelserna
förtids-ochålders-förhittillsvarande reglerenligtberäknasänkepensionsådan

föreslagna över-8i kapitelmed denenlighetfall ii vissaskall denpension eller -
kunnaförtidspensionssystemenochreformerade ålders-till degångsregleringen -

för detinomintjänatavlidnedenpensionsrättgrundvalpåberäknas ramensomav
särreglerkrävsmån detalltså i vadålderspensionssystemet Frågan ärreformerade

ikraftträdandetefternybeviljasänkepensionsådanberäkningenbeträffande somav
sådanasannoliktkrävsmeningEnligt vårpensionssystemet.reformeradedetav

tillämpningmednybeviljasframöveränkepensionerocksåvarför avsärregler, som
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äldre regler även fortsättningsvis bör beräknas grundval det hittillsvarandeav
regelsystemet för ålders- och förtidspension inom folk- och tilläggspensioneringen.
Något slutligt förslag redovisar emellertid inte heller i detta hänseende viutan
hänvisar också den frågan till fortsatt utredning.

Även med avseende på infasningen efterlevandepensioneringen i det reformera-av
de pensionssystemet, dvs. i övergångshänseende, uppkommer frågor måstesom
lösas. Bl.a. uppstår spörsmålet förfarandet i fall då den efterlevande ärom en
kvinna omfattas övergångsbestämmelsema till reformensom på efterlevandepen-av
sioneringens område och alltså har tillrätt änkepension enligt äldre regler eller har

tillrätt både sådan änkepension och omställningspension enligt regler. Frågornya
här måste lösas gäller bl.a. samordningen efter fylldasom 65 år mellan änkepen-

sion enligt äldre regler och ålderspension helt eller delvis enligtutges detsom
reformerade ålderspensionssystemet. Det är således möjligt det uppkommeratt
behov kompletteringar till övergångsreglema till denav nyligen genomförda efter-
levandepensionsreformen. Generellt måste ställning tillsett dettas möjligtär attom
i alla hänseenden stå fast vid den reformen eller inte måste i vissaom man avseen-
den justera de regler då beslutades i fråga beräkningen ånkepensionsom om av
enligt äldre regler framöver. Det kan här bli aktuellt omarbeta dessa övergångs-att
regler så de till reformeratatt pensionssystem,ett samtidigtanpassas de fortsattsom

berörda kvinnor i huvudsak motsvarandeett efterlevandeskydd.ger
Några ingående överväganden och förslag i dessa hänseendenmer kommer inte

redovisa dessaatt även spörsmålutan får prövas vidare under den fortsatta be-
redningen detta betänkande. I avsnitt 15.5 kommer dockav redovisa vissaatt
principiella synpunkter vilken inriktning bör de lösningar väljs.som ges som

13.5 Indexering utgåendeav

efterlevandepensioner
Ett spörsmål pensionsreformen aktualiserar utgåendeär hur efterlevandepen-som
sioner till barn och skall indexeras framöver. Enligt vad föreslårvuxna skall
löpande förtidspensioner löneindexeras för framtiden. Med hänsyn härtill skulle
kunna övervägas ordning framöver för utgående efterlevandepensioner.samma
Enligt vår bedömning skulle detta emellertid leda för långt och ställa sig alltför
kostnadskrävande.

Vi föreslår därför utgående efterlevandepensioneratt till barn och skallvuxna
pris- och följsamhetsindexeras enligt regler för ålderspensioner sesamma som
avsnitt 9.8. Detta bör gälla såväl i fullfunktionsstadiumett under övergångsti-som
den och fr.0.m. viss tidpunkt framöver alla efterlevandepensioneren avse oavsett

de beräknas enligt eller hittillsvarandeom regler avsnittse 15.7.nya
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administrationochFinansiering13.6

efter-förvaltningenochfinansieringenframtidadenfrågan avgällerdetNär om
till slutsat-kommit7.12,avsnittiframhållitvivi,levandepensioneringen har som
finansierasavskiltutformas systembörålderspensioneringen ett somsomattsen

förförtidspensioneringenförslagettillhar lett attDettaförvaltasoch separat. oss
sjukför-medsammanförasochålderspensioneringenfrånföras bortframtiden bör

12.kapitelförsåkringsgren seformenellersäkringen egenav enges
tillefterlevandepensionerföreslårefterlevandepensioneringen attBeträffande

skattemedel övermed allmännafinansierasskallframöverochbåde barn vuxna
över-utgiftsanslag. Försärskildaskalldärdeochstatsbudgeten tasatt upp som

omfattandefåttpensionssystemetreformeradedetdessfram till mergångstiden
delfinansieringenavseendesärlösningarvissadockföreslår av engenomslag

14.7.avsnittefterlevandepension seformer av
liggafortsattadministrativt böreñerlevandepensioneringenDäremot attanser

inkomstrelateradedebådesåvitt gällerålderspensioneringenmedtillsammanskvar
eñerlevandepen-Allagrundtryggheten.förinomförmånerochförmånerna ramen

förinomutbetalasochförvaltassåledesböroch ramentill barnsioner vuxna
Riksförsäkringsverket.ochförsäkringskassomadvs.ålderspensionssystemet, av

ålderspensionssyste-årligen ersättaframgåttemellertid statenSamtidigt bör som --
statsbudgeten.anslag övermedhärförkostnadernamet

iredovisarfinansieringenrörandeförslagochövervägandenVåra närmare
14.kapitel

Premiereservsystemet13.7

fördelningssyste-på enbartsiktehittills tagitkapitel hardettaöverväganden iVåra
efterlevandepen-böruppfattningvårEnligtpensioneringen.reformeradei denmet

ålderspensions-delendeninom barapensionsrättgrundvalberäknassioner avav
fördelnings-ålderspension mellanföruppdelningmotsvarandeNågonsystemet. som

helabetyderDetskall göras.alltså inte attpremiereservsystemetoch avser
fördelnings-medsamspeliutbetalasochinomberäknasefterlevandepensionen

förtids-förskall gällaföreslårmotsvarande sättpåbör denDärsystemet. som-
utgöravlidneför denpensionsrättgrundvalpåberäknaspensioner somav en-

%18,5 ochdvs.premiereservsystemet,fördelnings- ochtillavgifternasumman av ,
tillfaktisktålderspensionsavgiften avsattsdelpå denenbartsåledes inte somav

fördelningssystemet.
fåväljaförsäkrade kunna7.9.5 skall den attavsnittibl.a.vi harSom angett
105tid ellerbegränsadunderutbetaldpremiereservsystemetfrånålderspension en

livstid.år eller
såpremiereservsystemetvaritharutredningsarbetetundersträvan attallmänEn

försäkringstagaren.enskildedenvalfrihet förpräglasmöjligt skalllångt det är av
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Vi därför, framhållits i det föregående,anser det bör finnassom möjlighetatt en
för den enskilde försäkringstagaren också välja efierlevandeskyddatt inom premie-
reservsystemet.

I 31 § kommunalskattelagen 1928:370 finns kvalitativa regler för vad in-som
komstskattemässigt efterlevandepension.med Där efterlevandepen-avses attanges
sion är pension kan utgå efter den försäkrades döden till vissasom närstående

fönnånstagare. Inom det traditionellapersoner pensionssparandesom förvaltassom
livförsäkringsbolagen år det vanligt dennaav efterlevandepensionatt typ kom-av

bineras med ålderspension skall utgå för bestämd tid minst fem år ellersom en - -för livstid.
Den krets kan komma i fråga för efterlevandepension är make,som sambo, barn

och barn till make eller sambo. Efterlevandepension kan enligt huvudregeln utgå
endast så länge den efterlevande i livetär och får inte utgå med fallande belopp
under den första femårsperioden. Efterlevandepension får även utgå under begrän-

tid,sad dock lägst fem år, och får upphöra när den efterlevande maken ingår nytt
äktenskap. Efterlevandepension till barn skall enligt huvudregeln upphöra närsenast
barnet fyller 20 år.

Enligt vår mening bör dessa regler utgöra förebild för hur efterlevandeskyddet
utformas för det fall den försäkrade väljer lösning med förstärkt efterlevandes-en
kydd inom för premiereservsystemet. Under den fortsattaramen beredningen av
detta betänkande får den närmare utformningen denna beståndsdel inom premie-av

bedömas exakt.reservsystemet mer
Om försäkrad på detta sätt väljer förstärkt efterlevandeskydden ett inom premie-

blir följden denreservsystemet, âlderspensionsrättatt byggs inom detsom upp
begränsas isystemet motsvarande mån.

De efterlevandeförmåner till följd frivilligt tillval kan komma utbetalassom av att
inom premiereservsystemets kommer hanteras heltatt och skall inte påram separat
något inverkasätt på de efterlevandeförmåner kan utbetalas från fördelnings-som

efterlevandepensionering.systemets
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14 Finansiering förvaltningoch

14.1 Allmänt finansieringenom

Vi föreslår: inkomstrelateradeDen ålderspensionen i det reformerade pen-
sionssystemet finansieras i sin helhet %med ålderspensionsavgift på 18,5en

Ålderspensionsavgiftenavgiftsunderlaget. till hälften, dvs. medtasav
%,9,25 arbetsgivaravgift och till hälften egenavgift.ut som en som en

Nuvarande folkpensions- och ATP-avgifter bort.tas
Avgiftsunderlaget samtliga inkomsterutgörs ligger till grund förav som

pensionsrätt i ålderspensionssystemet. Sociala förmåner i form sjukpen-av
ning, föräldrapenning pensionsrätt skall, till skillnad från im.m. som ger
dag, avgiftspliktiga. sjuk-Inom och arbetslöshetsförsäkringama skallvara
den bakomliggande inkomsten ligga till grund för beräkning ålderspen-av
sionsavgift i den utsträckning denna inkomst legat till grund för pensionsrätt.
Likaså skall de fiktiva inkomster på vilka pensionsrätt för barnâr, värnplikt-
stjänstgöring och förtidspension beräknas i ålderspensionssystemet ingå i
avgiftsunderlaget.

Ålderpensionsavgift betalas inte på den del inkomsterna överstigerav som
förmånstaket.

En arbetsgivaravgift storlek arbetsgivardelen i ålderspen-av samma som
sionsavgiften %9,25 inkomstdelar förmånstaket.över Dennatas ut- -
utgör skatt och skall redovisas sådan. Intäkterna denna avgiften som en av
tillgodoräknas statskassan.

frånIntäkter ålderspensionsavgiften används till finansieraenbart in-att
komstrelaterad ålderspension. avgiftenAv används 16,5 iprocentenheter
fördelningssystemet till finansiera utgående pensioner underatt samma
period. Eventuella överskott fonderas i AP-fonden, även täcker eventu-som
ella underskott. Ett belopp 2 %motsvarande avgiftsunderlaget fonderasav
i individuell premiereserv, förvaltas den kapitalförvaltare denen som av
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avstår fråneller, för denenskilde försäkringstagaren att utseutser som
kapitalförvaltare.särskild förvaltare, statligav en

Övriga efterlevandepensioner,pensionsförmåner, bl.a. förtidspensioner och
inomskattemedel ellerstatsbudgeten med allmännafinansieras över ramen

garantipension utgörgäller denför respektive försäkring. Detsamma som
reformerade pensionssystemet.grundtryggheten i det

pensionssystemlagtekniskt i dagensfinansieringshänseende och görsI även en
statsbud-folkpensionsförmåner, finansieras överå sidanåtskillnad mellan somena

tilläggspensioneringenallmännaå andra sidan förmåner inom denochgeten, som
försäk-båda dessaAP-fondens avkastning. Inomfinansieras med ATP-avgiften och

efterlevandepensioner.ålders-, förtids- ochringsgrenar utbetalas bl.a.
är detförtroende för det reformeradeallmänheten skall kännaFör systemetatt

ålderspensioneringens inkomster ochfölja utvecklingenviktigt den kanatt av
avgifterna används till.inbetaldaminst kontroll vad deutgifter och inte ha över

reformeradedärför detöverväganden föreslårframgått våra tidigareSom attav
avskiltskalladministrativt och finansielltålderspensionssystemet system.ettvara

Ålderspensioneringenordning.med dagensUppdelningen blir därmed änen annan
förtids-hålls isär frånförsäkringsgrensammanhållenskall utgöra somegenen

Ålderspensionernaförmåner.efterlevandepensioneringen och andrapensioneringen,
medelsärskild avgift.härför avsedd Deskall i sin helhet finansieras med somen

ålderspensioner.till finansieratillförs skall helt användas attsystemet
ålderspensionsavgift,finansieras medålderspensioneringen skallVi föreslår att en

avgiftsuttaget% Nivån är,18,5 avgiftsunderlaget.skall uppgå till somavsom
reformeradedetövervägandenredovisat i kapitel baserat systemetattom

pensions-reformeradekompensationsnivå. Detfullfunktionsstadiet skall vissi ge en
pensionsförmånernadär värdetavgiftsbestämtär systemsystemet ett anpassasav

avgiftsnivånföreslagnaförändringar.ekonomiska demografiska Dentill och ossav
förändringar utanförtill följdinte behöva ändrasskall därför ligga fast och av

Ålderpensionssystemet tillförasbehövaskall inte hellerpensionssystemets ram.
ålderpensionsavgiften.i någon formmedel än genomannan

arbetsgivaravgiftiålderspensionsavgiften skall delasföreslår vidareVi att upp en
Arbets-9,25 % avgiftsunderlaget.uppgår tillegenavgift varderaoch avsomen

arbetsgivaren sättanställning och betalasgivaravgiften utgår vid somsammaav
ochenskilde inkomsttagarenEgenavgiften betalas denarbetsgivaravgifter.övriga av

tudelningi dennainkomstbeskattningen. Innebördensamordnas meduppbörden av
Folkpensions- och ATP-i avsnitt 14.3.ålderspensionsavgiften redovisas närmare

Övergången 1995-2000 enligtperiodensker successivt underavgifterna avskaffas.
i avsnitt 14.7.förslag redovisasdet som

Eftersom den% finnas kvar.förutsätts tills vidareDelpensionsavgiften 0,2
skälfr.o.m. år 2000 finns övervägadelpensionsförmånen försvinnersärskilda att

möjligenarbetsgivaravgift ellernågonskall växlasdess motutrymme annanom
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avskaffas.
Huvuddelen avgiftsintäktema %från ålderspensionsavgiften 16,5 avgifts-av av-

underlaget används till betala utgående ålderspensioner period.underatt samma-
det uppkommerOm överskott i fördelningssystemet fonderas detta i AP-fonden. På

motsvarande sätt skall underskott finansieras AP-fonden. AP-fondens roll i detur
reformerade behandlas i avsnitt 14.5.systemet

de medel betalasAv in i ålderspensionsavgift skall motsvarandesom en summa
%2 avgiftsunderlaget fonderas i individuell premiereserv. Dessa medel utgörav en

faktiskt sparande. Förvaltningen premiereservens medel skall överlåtas tillett av
den förvaltare den enskilde försäkringstagaren själv För den avstår frånutser. som

välja särskild förvaltare sköts förvaltningen premiereservmedlen i statlig regi.att av
Avkastningen från premiereserven skall läggas till kapitalet tillfalleroch den enskil-
de försäkrade i form ålderspension. Våra överväganden förslagoch vad gällerav
förvaltningen imedel premiereservsystemet redovisas i avsnitt 14.6.av

pensionsförmånerDe tjänats enligt nuvarande regler de generationersom av
födda foreär år 1954 skall finansieras ålderspensionsavgiften till de delarsom av

den framtida inkomstrelaterade ålderspensionen. gällerDettamotsvarar oavsettsom
i månvad den beräknas enligt reformerade eller nuvarande regler. Andra pensions-
förmåner ålderspension förtidspension, efterlevandepensionän särskildadesamt-
folkpensionsförmåner utgår enligt 9 kap. lagen 1962:381 allmän försäk-som om
ring finansieras statsbudgeten med allmännaöver skattemedel. statsbudgeten tar-
således finansieringenöver ATP-delen andra pensionsförmâner än ålderspen-av av

Övergångsvission. bör dock ålderspensionssystemet för finansieringensvara av
vissa förmåner pensionssystem.i dagens Våra överväganden vad fördelningenavser

det finansiella pensionssystemetmellan och statsbudgeten redovisas iansvaretav
avsnitt 14.7.

utfyllnad inkomstrelaterad frånDen till pension garantipensionssystemet skallsom
Ålder-enligt finansierasutgå vårt förslag i kapitel 11 löpande statsbudgeten.över

spensionsavgiften finansierasåledes beräknad förär enbart den inkomstrelatera-att
ålderspensionen.de

Avgiftsunderlaget för folkpensions- ATP-avgiftema i nuvarande regle-och system
i lagen 1981:691 socialavgifter. avgifternaVid anställning tas utras om som

arbetsgivaravgifter och avgiftsunderlaget ersättningutgörs denav summan av som
betalats för utfört arbete sig denna utgått i form kontant lön eller ivare av annan
form. Undantagna bl.a.är ersättningar till arbetstagare underochen samma som
året understiger 000 kr.1 Vidare ersättningbetalas inga avgifter utbetalatssom
till vidanställd årets ingång uppnått 65 års ålder. För den uppbären som som
inkomster förvärvsarbete, vilket innebär inkomster fråni regel aktivannatav
näringsverksamhet, utgår pensionsavgifterna egenavgifter för vilkaochsom av-
giftsunderlaget avgränsas för arbetsgivaravgiften.motsvarande sätt som

inkomster liggerDe till för pensionsförmånergrund beräkning är emeller-som av
tid omfattande underlaget för avgifter. rad sociala förmånerän En är enligtmer
lagen allmän försäkring pensionsgrundande, inte avgiftspliktiga eftersomärom men
de i huvudsak betalas bl.a. sjukpenning, föräldrapenningDet gäller ochstaten.av



förvaltningoch428 Finansiering

socialför-ersättningar frånrad andraarbetslöshetskassa jämtedagpenning från en
kandagens reglermed9.3. innebär pensionssystemetsäkringen avsnitt Detse att

bidrags-förmåns- ellertill andrahänför sigdelvis finansiera kostnadersägas som
ersättningden kontantainte barasjukpenningen utgörsVärdet t.ex.system. avav

beloppinkomstbortfall ävenersättning förbetalasvid sjukdom ettutanut somsom
Åt-förenad med.sjukpenningenpensionsrätt ärdenmotsvarande värdet somav

som 15 bästa inkom-något deundersjukpenning betalatsminstone vad gäller ut av
förgäller härpensionsförmånema.till Annarsdirekt kopplingståren finns somen

pensionsförmän ochförmellan underlagsambandet ärförvärvsinkomster svagtatt
pension.faktisk

ochmellan inkomstersambandetkommerreformerade pensionssystemetdetI
skallpensionsgrundandeVarje inkomst ärtydligt.pensionsförmåner att somvara

skallålderspensionssystemetpensionen. Ominkomstrelateradepåverka den vara
intemeningenligt vårbör detsocialförsäkringssystemfrån andra allmännaavskilt

pensionsrättKostnader för dentill andra förmånssystem.kostnader hörbära som
sjukförsäkringen.betalassjukpenning börbaseras t.ex. avsom

Ålderspensionsavgift pensions-samtliga inkomsterbör därför betalas som ger
avgift ochmellansambandprincipenupprätthålls också näraDärmedrätt. ettom

in-reformeradedet i detlikhet med i dag kommerförmån. I systemet att vara
pensionsrättdock denpraktiken kommerpensionsrätt. Ikomster somsom ger

in-in till följdavgifter betalasmed detillgodoräknas överensstämmaatt avsom
komstema.

inkomstomfatta allatillsåledes breddasAvgiftsunderlaget bör typeratt somav
förmånersamtliga deálderspensionsavgiftinnebärpensionsrätt. Det uttasattger

egenavgift ochbådeavgift utgåri avsnitt 9.3. Dennauppräknadefinns ensomsom
för respek-inombetalasarbetsgivaravgift, dentillmotsvarighet ramensenarevarav

behandlasavgiftsunderlagetbreddningenKonsekvensernaförmånssystem.tive avav
avsnitt 14.4.i

pensionsrättenföreslårarbetslöshetsförsäkringensjukförsäkringen och attInom
i för den ersätt-inkomsten ställetbakomliggandeberäknas på denför viss tid skall

respektivevåmpliktstjänstgöringbamår ochPensionsrätt förbetalasning ut.som
fiktivförslag påenligt vårtberäknasförtidspensionärerålderspensionsrätt för en

pensionsförmânertjänas insåledeshänseenden kommerdessainkomst. I att som
försäkrade. Däremotför deni faktiska inkomstermotsvarighethar någoninte

sådantillgodoräknatspensionsutgiftema denärde ökakommer att personer som
kunnahållet skallhelt ochpensionssystemetsin pension. Förpensionsrätt attuttar

mäste ävenålderpensionsavgiftenfinansieras med enbartochavgiftsbestämtvara
tillbetalas inavgifter mästeochavgiftsunderlaget,ingå ifiktiva inkomsterdessa

statsbudgeten.avgifter betalas överålderpensionssystemet. Dessa
arbetsgivarehela denATP-avgiftemaochFolkpensions- tas ut ensumma som

tillbegränsning med hänsynutfört arbete någonersättning förbetalat utanut som
pensions-enskildesenskild arbetstagare. Dentill varjebetalatshur mycket som

förmånstaketunderstigerinkomstdelardedock enbartförmåner beräknas som
finansie-påpekat,vi tidigareordning innebär,7,5på basbelopp. Dagens attsom
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ringen pensionema till följd detta förenad med hög grad beskattning.årav av en av
Avgiftsuttaget den del inkomsten överstiger taket skatt,utgörav som en som

denäven arbetsgivaravgift sikt bärs Enligtlöntagarna. vårtuttasom som en av
förslag skall det reformeradeäven förmånstak för intjänandethasystemet ett av
pensionsrätt. Skillnaden i dag taket föreslås bliär uppräknat med lönein-mot att ett

i stället fördex prisindex.
Grundprincipen nära samband mellan avgifter och förmåner innebär,ettom som

tidigare framgått, alla inkomster förenade med pensionsråttär skallatt som vara
Åavgiftsbelagda. andra sidan skall sådana inkomster inte pensionsrättsom ger vara

befriade från pensionsavgift. Vi föreslår därför âlderspensionsavgiften inte skallatt
på inkomstdelar taket för pensionsgrundandeöver inkomster.tas ut

Vårt förslag innebär således både breddning avgiftsunderlaget vaden av avser
inkomstslagvilka räknas in begränsningoch inkomstdelar överattsom en genom

taket inte inkluderas. Breddningen kan beräknas öka avgiftsunderlaget med i stor-
25-30 %.leksordningen Avgiftsbefrielsen för inkomster över taket reducerar

%.underlaget med 5 Nettoeffekten blir således avgiftsunderlaget i det refo-attca
merade blir 20-25 % större tabell 14.1.sesystemet ca
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14. avgiftsunderlagTabell 1 Beräknat lör det reformerade pensionssystemet räknat
1995 Förhållanden.på års Mdr kr

Avgiftsunderlag enligt nuvarande regler 669

Breddnin underlaget:g av

Sjukförsäkring 27m.m.
Förâldraförsäkring 21
Arbetslöshetsförsåkring 4 1
Kontant arbetsmarknadsstöd 4
gtbildningsbidrag 13
Ovrigt 5

Summa 11l

Antagandeinkomst för förtidspensionârer 34

Tillräknad bamårsinkomst 19

Avgâr:

Inkomster taketöver -46

Diskrepans 9-

Avgiftsunderlag i reformerade pensionssystemetdet 778

ATP-avgift för arbetsgivaravgifter, medan denNuvarande löneunderlagetpåtas ut
pensionsgrundandeföreslagna ålderspensionsavgiften skall till odoraknas åredovisadeñgnns gällerinkomster. dessa avgiftsunderlag positiv diskreMellan vad lönerna ans.en

hänsför sig till bl.a. korttidsarbetande inte får pensionsgrun andeDenna någonsom
inkomst, väl betalar nuvarande arbetsgivaravgifter. Alderspensionsavgiften påmen
diskrepansen förs inkomst till ålderspensionssystemet.som en

arbetsgivaravgift till delar inkom-En begränsning enbartuttaget att avse avav av
Takbegränsningen gäller denförenat .med vissa administrativa problem.ärsten

arbetsgivaravgiften arbetsgivaren löner ochenskildes inkomst, medan debiteras
enskilda. synnerhetandra ersättningar till alla anställda någon uppdelning på Iutan

flera arbetsgivare. för sig ha betalatuppstår problem då någon har Dessa kan var
inkomsten under året överstigerlöner understiger taket, medanut sammantagetsom

ochDä form preliminär debitering arbetsgivarentaket. måste det ske någon av av
Även förenklingaråterbetalning varje anställds slutliga lön fastställts. ärnären om

itillkommer adminstrativt problemtänkbara innebär sådan lösning detatt etten
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uppbörden sociala avgifter.av
samordnategenavgifter inte Betalningen skerMed uppkommer detta problem.

avgift i samband medArbetsgivaren preliminärinkomstskatten. betalarmed
preliminärinbe-varje individ kanpreliminärskatten. Eftersom denna debiteras för

möjlighetårsinkomsten. kan också finnastill den förväntade Dettalningen anpassas
fastställs slutligavgiftsinbetalningar. inkomsttaxeringentill jämkning Vid enav

återbetalning.avgift. preliminära avgifterna överstiger den slutliga skerOm de en
avgift. begränsningförhållandet debiteras restförd EnVid det motsatta aven

avgiñsuttaget därför dentill inkomster under taket underlättas tas ut som enom
egenavgift.

ocharbetsgivaravgifter betalas för inkomstdelar taket är skattöverDe en rensom
omfördelande funktionfrån försäkringsmässigheten. fyllerDeutgör ett avsteg en

social-bidra till finansieringen pensionssystemet likväl andraatt avgenom av som
förmåner.försäkringar statliga åtaganden, inte upphov till någraoch men ger

avgift på inkom-från avgifter på inkomster taket möjliggör lägreBidraget över en
också inkomstskyddet för inkomstdelarunder taket. kan uttryckasDet attster som

form eller individuellataket måste betalas den enskilde, i avtalsregleradeöver av av
försäkringen.ändå avgifter till den obligatoriskaförsäkringar, belastas medmen

samband mellan avgifter och förmåner talar förSträvan åstadkomma näraatt ett
inkomsttaket. samtidigt innebär dettadet inte avgifter Menöver att ettatt tas ut

Socialförsäkringens finansiering försvinner. Det totalaomfördelande inslag i av-
för inkomster taket reduceras, medan det ökar någotgiftsuttaget med övergrupper

därför bibehålla visstövriga. Fördelningspolitiska skål kan tala förför att ett
kan ske arbetsgivaravgiftenavgiftsuttag på inkomstdelar taket. Dettaöver attgenom

% Därmed administrativa9,25 hela inkomsten. uppkommer inte depå tas ut
begränsades tillproblem aktualiseras taket.uttagetsom om

den delen avgiften på inkomsterbör emellertid understrykasDet att tas utav som
avgiftsdelenkaraktär taket. Enligt vårförmånstaket än underöver år av en annan

därför redovisningsmässigt göras tydlig åtskillnad mellan arbets-mening bör en
respektive under taket. förra skallgivaravgifter utgår på inkomstdelar Deöversom

antingen bok-redovisas särskild arbetsgivaravgift skatt ochutgör ensom en som
inbetalningarföras inkomstpost statsbudgeten eller avräknas mot statenssom en

arbetsgivaravgiften påtill pensionssystemet. Det endast den delär tas utsomav
ålderspensionsavgiften och intäkter tillinkomstdelar under taket räknas till gersom

utifrånpensionssystemet. inte problemDet torde förenat med några större attvara
inkomststatistiken pensionssyste-fördela avgiftsintäkterna statsbudget ochmellan

%,ålderspensionsavgiften, 18,5 beräknad medDet bör nivån på ärnoteras attmet.
från pensionsrätt.utgångspunkt den enbart på inkomsteratt tas ut som ger
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14.2 Avgiftsuttag för inkomster efter 64 års

ålder

ÅlderspensionsavgiftVi föreslår: för inkomster intjänade efterävenuttas
64 års ålder för dem fullt omfattas reformerade pensions-detutsom av

intjänanderegler. delDen särskilda löneskatten reduceras med densystemets
folkpensions-nuvarande och ATP-avgifter. demFör ärmotsvararsom som

födda år 1934 eller tidigare ålderspensionsavgiftutgår ingen på sådana
inkomster. mellanliggande 20-delsinfas-För generationer berörssom av-
ningen utgår ålderspensionsavgift intjänadepå inkomster efter 64 års ålder-
med motsvarande kvotdel omfattas reformeradedessa det systemetssom av
intjänanderegler. särskildaDen löneskatten reduceras i motsvarande grad.

dagens ingen folkpensions- eller ATP-avgift sig i forml system tas ut, avvare
arbetsgivar- eller egenavgift, förvärvsinkomster uppbärssom personer somav
vid årets ingång uppnått 65 års ålder. naturligDetta är ordning bakgrundmoten

Ävendet inte går tjäna in pensionsrätt i efter 64 års ålder.ATPatt attav om
inkomsten vid 65 års ålder skulle den högsta under yrkesperioden påverkarvara
den inte ATP-pensionen.

För äldre förvärvsaktiva utgår dock i för pensionsavgifter s.k.ställetpersoner en
särskild löneskatt. Vid anställning arbetsgivaravgift påutgörs den tas utav en som
ersättningar betalats till arbetstagare 65 år eller utgårär äldre. Det ävensom som

motsvarande egenavgift. särskilda löneskatten skattedelenDen att motsvaraen avser
sociala avgifterna.de Den beräknad så den inkluderar hela folkpensionsav-är attav

giften och halva ATPeavgiften. fråninkomsterna den särskilda löneskatten tillgodo
räknas inte folkpensioneringen eller ATP-systemet.

det reformeradel pensionssystemet den åldersgränsen bort för intjänandeövretas
pensionsrätt. Förvärvsinkomster till vidunder taket pensionrätt oavsettav ger

vilken ålder intjänas.de konsekvens härmed bör i reformeradeI det systemet
ålderspensionsavgift på pensionsgrundande inkomster tjänas in efteräventas ut som
64 års ålder. Vi föreslår därför åldersgränsen för beräkningen avgiftsunderla-att av

enligt lagen socialavgifter inte ålderspensionsavgiften.skallget om avse
Generationerna födda år 1934 eller tidigare berörs inte det reformerade syste-av

intjånanderegler. Dessa kan således inte tjäna någon pensionsrätt eftermets
uppnådda 64 år. födda 1935 1953De är under åren fr.o.m. berörs tillt.o.m.som

visst antal 20-delar det reformerade intjänanderegler. Följaktligenett systemetsav
kan de tjäna pensionsrätt efter 64 års ålder endast till 20-motsvarande antal
delar. Exempelvis född år 1944 pensioneras vid 68 års ålder på-om en person

fyraverkar de sista årens inkomster pensionsförmånen endast till hälften.
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vårEnligt mening bör därför ålderspensionsavgiften med motsvarande antaltas ut
20-delar inkomsterna pensionsrätt. För född år 1944 utgårsom ger en person
således halv ålderspensionsavgift i sin uppdelad på egenavgift och arbets-tur-
givaravgift storlek denne tjänar pensionsgrundnade inkomsterav samma om-
efter 64 års ålder.

Denna lösning förenadär vissamed administrativa problem, eftersom olika nivå
på ålderspensionsavgiften måste gälla för varje kohort i övergångsgenerationema.
I dagens räcker det med uppdelning mellan dem är över respektivesystem en som

65under år. Det skall dock vägas de tröskeleffekter skulle följdenblimot som om
ålderspensionsavgiften i sin helhet även dem födda 1935-1953ärtogs ut av som
alternativt endast dem helt ingår i dettogs Med enderaut systemet.av som nya av
dessa lösningar skulle års åldersskillnad förenad med skillnad iett storvara av-
giftsuttag. Exempelvis skulle för den född 1935är är full ålderspensionsavgiftsom
utgå pensionsgrundande inkomster intjänade efter 64 års ålder endasttrots att en
20-del dessa inkomster pensionsrätt.av ger

Med âlderspensionsavgiften bortfaller förskälen den särskilda löneskattenatt ta ut
vad den del skall skattedelen i pensionsavgiften. särskildaDenmotsvaraavser som
löneskatten på 17,69 % bör därför för dem betalar full ålderspensionsavgiftsom-

reduceras med vad folkpensionsavgiften 5,86 % och halva ATP-motsvararsom-
6,5 %,avgiften dvs. 12,36 procentenheter. För kohorter födda före 1935år utgår

däremot den särskilda löneskatten enligt dagens regler även fortsättningvis. För
dem föddaär mellan åren 1935 och 1953 reduceras denna del den särskildasom av
löneskatten likamed många 20-delar pensionen omfattas det reformeradesom av
pensionssystemet regler, dvs. i mån inkomster intjänade efter 64 årssamma som
ålder kan utdelning i form ålderspension.ge av

14.3 Finansiering med egenavgift och

arbetsgivaravgift

Ålderspensionsavgiftenföreslår:Vi utgår hälftentill egenavgift påsom en
%.9,25 Den betalas den enskilde försäkrade och uppbörden samordnasav

med inkomstbeskattningen. Egenavgiften gradvis,införs 8,25varav pro-
centenheter växling sänkta arbetsgivaravgifter. Vi förutsättermotgenom en

bruttolönen för varje anställd höjs med belopp motsvarande denatt delett
egenavgiften växlats och sänkta arbetsgivarav-motsvarasav som som av

gifter.
En procentenhet egenavgiften höjning avgiftsuttagetutgörav en av som

betalas den enskilde och reducerar dennes disponibla inkomster.av
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skall utgörasålderspensionssystemetinkomsten iförmånsgrundandeDen
under-till den del deegenavgift ochfrånräknat erlagdförvärvsinkomsterav

beräkningvidunderlagskallinkomst ävenstiger förmånstaket. Denna vara
denavdragsgill vid fastställandeEgenavgiftenegenavgiften. är taxera-avav

förvärvsinkomsten.de
särskil-med denålderspensionsavgiften tillsammansArbetsgivardelen i tas,

underlagpåinkomstdelar taket,arbetsgivaravgiften överda ut samma
förstaketinkomsterdel överarbetsgivaravgifter.övriga Den avsersomsom

arbetsgivardelenneutraliserakostnadsmässigttill statsbudgeten. För attatt
deninkomst änhögreunder taketålderspensionsavgiften tas ut somenav

0,8sjukförsäkringsavgiften medpensionsrätt, reducerastill grund förligger
ålderspensionssystemetöverförs frånbeloppMotsvarandeprocentenheter.

sjukförsäkringen.till
7,5 löne-skall utgöraålderspensionssystemetförmåner iInkomsttaket för

grundvalpåutveckling görslöneindexetsBeräkningenbasbelopp. avav
förefter avdraginkomsternapensionsgrundandeutvecklingen de egenav-av

räknatlönebasbelopp8,19inkomsttakgift. Det ettmotsvaras av
bruttoinkomsten.

enligt bestäm-pensionssystem betalasi dagensATP-avgifternaFolkpensions- och
arbets-i formarbetsgivarensocialavgifter1981:691i lagenmelser avavom

till inkomsthänföraersättningenavgiftsgrundande ärgivaravgifter dennär att av
enskilde, fördenegenavgifter, dvs. betalasAvgifterna utgåranställning. avsom

näringsverksamhet. Arbets-från aktivförvärvsarbete, i regelinkomster annatav
ellerlönbetalar kontantarbetsgivarendengivaravgifter uttas somsomsumma

avgiftsunderlagetmånatli ochUppbörden skerutfört arbete.ersättning för genannan
betalatarbetsgivarenarbeteför utförtalla ersättningarutgörs somavav summan

avgifter påelleravgiftsunderlaguppdelningingenmånad. görsföregående Det av
görspreliminär inkomstskatt. Detbetalningfallet vidanställda, ärenskilda avsom

avgifter.slutligapreliminära ochmellannågon distinktionprincip inte helleri
förbetalningsskyldighetenför närvarandeligger såledesallra flestaFör de pen-

iförmånernaför beräkningTill grundarbetsgivaren.sionsavgifterna hos pen-av
fastställsdeindividens inkomster,enskildeligger däremot densionssystemet som

administra-formellt ellersåledes ingetfinnsinkomsttaxeringen. Detsamband medi
faststäl-pensionsavgifterna ochförfastställandet underlagetmellantivt samband av

pensionsgrundande inkomsterna.delandet av
i formanställda. skeregenavgift för Detävenjanuari 1993Sedan den l uttas en

den% skall betalassjukförsäkringsavgiften 0,95den s.k. allmänna avsomav
såledesdetförvärvsarbete. Här äranställning elleruppbär inkomst annatavsom

Admini-betalningsskyldigheten.inkomster harför allaenskildeden typer avsom
uppbördensamordnad medsjukförsäkringsavgiftenden särskildastrativt är av

inkomsttaxeringen. Denmedfastställs i sambandavgiftsunderlagetinkomstskatt och
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allmänna sjukförsäkringsavgiften utgår enbart inkomstdelar understiger 7,5som
basbelopp och är avdragsgill vid beskattningen. Sedan den januari 1994 utgår1

egenavgift även inom arbetslöshetsförsäkringen.typsamma av
I arbetsgruppen har skilda meningar funnits värdet pensionsav-att ta utom av

giften egenavgift respektive arbetsgivaravgift.som som
Enligt det synsättet varit företrätt i innebärarbetsgruppen den reforme-ena som

ring pensionssystemet vi föreslår framtiden idetta i betydligt högre gradattav som
Ålderspensions-än vad fallet i dagär kommer ha försäkringsmässig karaktär.att en

avgiften tillkan, skillnad från folkpensions- och ATP-avgiftema, till delstor
betraktas försäkringspremie i stället för skatt. manifesterasDetta bör isom en en

den enskilde själv i högre grad för finansieringen pensionssystemet.att ansvarar av
ÖvergångenDärför bör väsentlig del finansieringen ske med egenavgift.en av en

från arbetsgivaravgift till egenavgift måste dock neutral finansiell synpunktgöras ur
för löntagare och arbetsgivare.

främstaDet motivet enligt detta för införasynsätt egenavgift inomävenatt en
pensionssystemet är strävan så för de försäkradesätt synliggöra kost-atten
naderna för det inkomstskydd för ålderdomen det offentliga pensionssystemetsom

dag kostnaderna för pensionerI är i likhet med övriga försåkringsskydddetger. -
socialförsäkringen i hög grad dolda för den enskilde deattsom ger genom-

finansieras med arbetsgivaravgifter. Förmånema i individuella,är grunden demen
är inte förenade med någon avgift individen betalar finansieringen ärutansom en
kostnad för arbetsgivaren. Sambandet mellan avgift förmån inteoch är barasvagt
i ekonomisk mening formellt.ävenutan

Även arbetsgivaren betalningsskyldig förär arbetsgivaravgiftema bärs denom
egentliga kostnaden för dessa de anställda. periodSett över längreytterst av en
bestäms fördelningen mellan kapitalersättninglöner och grundläggande samhälls-av
ekonomiska faktorer har samband kapitalmarknadensmed kapitalav-krav påsom
kastning, arbetskraft, den tekniskautbudet utvecklingens inverkan produktio-påav

behov arbetskraft respektive kapital Arbetsgivaravgifterna finansierasnens av m.m.
det tillgängliga löneutrymmet. den direkta och formella kopplingen mellanMenur

förmånssystemen avgiftenoch på den enskilde in-Iönesumman saknas. Sett ur
dividens perspektiv betalas socialförsäkringen arbetsgivaren.av

Det försvårar för den enskilde avvägning mellan â sidan värdetgöraatt ena aven
det skydd socialförsäkringen sidan värdet högre brutto-och å andrasom ger av en
lön. något lättare servicenDet är exempelvis värdet den kommunalavägaatt av

kommunalskatten, eftersom inkomstskatten synlig för enskilde.denär Attmot mer
avgifterna och därmed den totala synliggörs kan på siktarbetskraftskostnaden även
ha fördelar vad gäller förutsättningarna fungerande lönebildning.för välen

Den ökade grad försäkringsmässighet där avgifteni pensionssystemet,av ger
till bestämd förmån,upphov följden föreslagna reformenblir denen som av ossav

förstärker motiven på bättre i dag synliggöra de avgifter finan-sätt änatt ett som
sierar det. Med egenavgift inkluderas avgifterförrnânsrelaterade i bruttolönenen

individen bliroch bättre medveten de inkomster faktiskt och hur myck-han harom
han förbetalar olika ändamål. bruttolönen regleras i anställnings-Det äret som
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arbetsgivarav-enskilde Medanoch den ersättning och kostnad denavtalet är ser.
egenavgift från denovanpå och betalas arbetsgivaren, drasgiften tillkommer enav

synligegenavgift bli betydligt änenskildes Därigenom tordebruttolön. meren
arbetsgivaravgift.motsvarande

egenvärde iligger det inget göraEnligt andra i arbetsgruppendet synsättet att
arbetsgivaravgifterpensionsavgiftema synliga för den enskilde göraatt omgenom

till osäkerhetomvandlingen förutsättas ledatill egenavgifter. kan självaTvärtom
respektivepå arbetsgivareverkligen råder mellan belastningenneutralitetom

administrativa problemi arbetsgruppenEnighet har dock förelegatlöntagare. attom
till bara lönedelararbetsgivaravgifter begränsasuppstår skall attuttaget avseom av

formânstaket.understigerför arbetstagare sammantagnasom
ålderspensionsavgiftenhälftenEftersom föreslår avgifter motsvarandeatt av

pensionsavgiftenförföreslår också betalningsansvaretskall taketöver atttas ut
anställde ochfördelas lika mellan denunder taket vid anställningpå inkomster

ålderspensions-egenavgift inomdärför det införsarbetsgivaren. Vi föreslår att en
sjukförsäkringsavgiften. Detkaraktär den allmännaharsystemet somsom samma

ytterligareinte fordrar någotadministrativt relativt enkeltär system,ett upp-som
till deMed hänsynmed skatteuppbörden.giftslämnande, kan samordnasutan

egenavgift denna införasövergång till börförknippade medproblem är ensom
successivt.

avgiftsuttagetsamladeavsnitt 14.7 föreslår detkommer framgåSom attatt av
ytterligareår 2000 med1995 höjs med procentenhet ochtill pensionssystemet år 1

förstärka denbakgrund behovetprocentenheter. Höjningen skall0,2 attmot avses
1995 i huvudsaklåta höjningen årfinanser. finns skäloffentliga sektorns Det taatt

höjd arbets-löntagarna, medanegenavgift. bärs då direktformen Den enavav en
egenavgift minskar riskenMedsikt lönerna.givaravgift först på vältras över en

och bidrardriver arbetskraftskostnademaavgiftshöjningenden nödvändigaatt upp
konkurrenskraft.priser försämradtill höjda och

arbets-reduktionsuccessivt och växlas dåDärefter höjs egenavgiften mot aven
genomförs underAvgiftsväxlingenâlderspensionssystemet.givaravgiften inom en

2000, fulltår är1995-2000. vid ingångensexårsperiod åren När växlingen, av
%,18,5% avgiften påavgiften, 9,25 den totalagenomförd skall halva dvs. av

egenavgift.hälften betalasarbetsgivaravgift medan den andraerläggas somsom
redovi-övergångstidenunderbeträffande avgiftsuttagVåra övervägandennärmare

i avsnitt 14.7.sas
8,25arbetsgivaravgift till egenavgift påVäxlingen från procenten-sammantaget-

arbetskraftskostnaderarbetsgivarensoförändrad bruttolönheter innebär vid atten-
egenavgiften.med Väx-nettoinkomstminskar. Samtidigt reduceras löntagarens

arbetsgiva-tillinkomstomfördelning från löntagarnai sig innebär såledeslingen en
arbetsgivaravgiften kan användasskaparden sänktaDet kostnadsutrymme somren.

egenavgiften. det kanför Menkompenserar löntagarnatill höjda bruttolöner som
produkter.på företagensvinster eller lägre priserteoretiskt utnyttjas för ökadeäven

till dellöntagarnaändå på sikt skulle kommakan hävdas dettaDet att genom
frånomläggningenföreslagnaanställning lägre priser. Denellertryggare av oss
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arbetsgivaravgift till egenavgift har emellertid något sådant stabiliseringspoli-inte
tiskt syfte. Det är strukturell åtgärd inom för socialförsäkringen meden ramen
syftet skapa effektiv finansiering pensionema.att en mer av

utgångspunktEn redan påpekats måste därför avgiftsväxlingenattsom vara- -
blir neutral vad kostnader för arbetsgivaren och nettolönen för den enskilde.avser
Den skall betalas densamma; betalningsansvaretär det är harsumma som som
skiftats.

Neutralitet förutsätter bruttolönen för anställd höjsvarje med beloppatt ett mot-
svarande egenavgiften. Det den reducerade arbetsgivaravgiften skaparutrymme som
måste till höja bruttolönen. Enligt bedömningutnyttjas vår går det endast påattatt
politisk rekommendera, inte föreskrivaväg för, arbetsmarknadens säker-parter att
ställa neutral växling mellan arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det finnsen
principiella och juridiska hinderäven lagstifta löneökningar. Menmot att t.ex. om

dessa hinder gåräven övervinna, skulle det inte innebära någon faktiskattom
garanti. nödvändigaDen höjningen bruttolönen sker samtidigt med andra lönere-av

Ävenvideringar. alla formellt får kompensation för egenavgiften, finns detom
ingen kontroll övriga löneförändringar inte har med hänsyn tillatt anpassatsav
detta.

Vi vill emellertid starkt understryka refomzeringen vadpensionssystemetatt av
finansieringen har tillsig syfte sänka arbetskrafiskostnaderna.i inte Omattavser

kompensation i form höjda bruttolöner uteblir, blir det svårt vinna förståelseattav
för reform bl.a. medföroch lägre skattekilar och ökad effektivitetacceptans en som

i ekonomin. viktigtDet skäl kompensation utgår förär ochattav samma var en
inte genomsnitt för kollektiv.och sett ettsom

ankommer därför på arbetsmarknadensDet löneförhandlingarna tilliparter att se
det sker individuell kompensation. Enligt vår bedömning bör det finnas godaatt en

förutsättningar för så sker. Kollektiva löneavtal itäcker hela denatt stort sett
förhållandevissvenska arbetsmarknaden och sluts mellan starka reduce-Denparter.

arbetsgivaravgiften ingen medveten kostnadssänkningrade utgör del iärutan en en
från arbetsgivarhåll. Vireform länge efterlysts förutsätter därför det kom-attsom

finnas starkt från för företagen intestöd arbetsgivamasatt ett representanter attmer
utnyttjar denna omläggning för andra syften.

På sikt bör det dock under kompenserande genomsnitt-alla omständigheter ske en
lig lönehöjning. Pâ arbetsgivavgiftmotsvarande höjd övervältras påsätt som en
löntagarna lägre löner arbetsgivaravgift lika,kommer sänkt alltatt, annatgenom en
höja bruttolönema inom för långsiktigt bestämd löneandel. Det emel-ärramen en
lertid inte något avgiftsväxlingövertygande i detta sammanhang. Omargument en

omfattning föreslår viktigtden skall möjlig det kompensation utgårär attav vara
vid tillfälle växlingen omfattar anställda.sker och den allaattsamma som

Den föreslagna avgiftsväxlingen inte effekter på fördelningen mellanhar bara
arbetsgivare och löntagare också vad gäller relativa lönerna. Arbetsgivarav-deutan
giften med andel inkomstnivå medan egenavgiftentas ut oavsett uttagetsamma av
begränsas till inkomstdelar inkomster överstigandeunder taket. den harFör som
taket kommer egenavgiften efter växlingen mindre andel bruttoin-utgöraatt en av
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för inkomsterkomsten än den år lägre ån taket.vars
därför höjningenNeutralitet mellan löntagarna kräver den kompenserandeatt av

inkomster underbruttolönen procentuellt blir något för dem harstörresett som
kostnadsbesparing arbets-taket än för dem har inkomster över taket. Den somsom

givaren initialt då arbetsgivaravgiften sänks måste fördelas med hänsyngör tagen
Även i faller på arbets-enbart till inkomster under taket. detta avseende ansvaret

relativlönemautforma kompensationen sådantmarknadens sättparter att ett att
Enligt vår bedöm-inte förändras till följd reformeringen pensionssystemet.av av

för utfalletligga i arbetsgivarens intresse kompenseraning borde det också attatt
relativlönen för olika personalgrupperavgiftsväxlingen blir olika, i den månav

uppfattas någorlunda korrekta i utgångsläget.som
till följd väx-kompenserande bruttolönehöjning fårDen ägaantassom rum av

ocksåmedför med ordninglingen från arbetsgivaravgift till egenavgift dagens att
ligger till för beräkning pensionsförmåner höjs. Dettaden inkomst grundsom av

föregentliga inkomsten inte stigit; enbart betalningsansvaretsker dentrots att
avgiftsväxlingenemellertid inte vår avsiktpensionsskyddet har växlats. Det är att

brutto-till pensionsförmåner. Effekten den kompenserandei sig skall leda högre av
förmåner pensionsav-lönehöjningen bör därför neutraliseras vad så väl somavser

pensionsförmåner och inte heller ledagifter. Avgiftsväxlingen skall inte högrege
till egenavgifter eller högre arbetskraftskostnader.högre

pensionsgrundande inkomstenföreslår därför i ålderspensionssystemetVi denatt
egenavgifter. Medbruttoinkomsten efter avdrag för erlagdaskall utgöras enav

arbetsgivaravgift till egenavgift,ordning påverkar växling frånsådan somen
inne-intjänade pensionsrätten. Dockmed höjd bruttolön, inte denkompenseras en

höjning avgiftsut-egenavgiften inte växlas utgörbär det den delatt utan avav som
medrimlig konsekvensnågot pensionsrätten. ärkommer reducera Dettataget att en

reduktionegenavgiften höjt avgiftsuttag ochtill denna delhänsyn utgöratt ett enav
arbetsgivaravgifthöjning i tagits ökadinkomsten. ställetOm ut som enav samma

förr eller hadeeffekten blivit eftersom bruttolönemahade densamma, senare
inte detarbetsgivaravgiften. docktill den högre Det kan attnoterasanpassats om

egenavgifttillfrån arbetsgivar-skulle utgå full kompensation för växlingeninte
således ytterligareintjänade pensionsförmåner. stärkerreduceras Detta argumenten

avgiftsväxlingen.fullt förför alla kompenserasatt
skall inkomst, bör ävenEftersom avgift och förmån beräknas egenav-samma

egenavgiftavgift. Tekniskt innebär detgiften beräknas på inkomsten exkl. denna att
% 0,0925nämligen 8,47bruttoinkomsten med lägrepå procentsats,tas ut en

ekvivalentegenavgiften. helt,0925 förvärvsinkomsten före avdrag för Detta är1 av
% för egenavgift.avgift på 9,25 på inkomsten efter avdragmed att ta ut en

före införan-inkomstenklargöras med enkelt räkneexempel.Det kan Antag attett
egenavgiften, 1egenavgifter uppgår till 100. oväxlade delendet Den pro-avav

meddel skall kompenserascentenhet, skall den enskilde själv bära. Resterande
såledesskall inkomstenEfter egenavgiften har erlagtshögre bruttolön. det att

skallpensionsgrundande och100-1. denna inkomstuppgå till 99 Det är ärsom
% 9,16.således 9,25 99avgiftsgrundande. Egenavgiften skall utgöra avvara
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efterBruttolönen kompensation för växlingen måste då höjas till 108,2 99 +
9,16. Egenavgiften 8,47 %utgör 108,2.av

detta exempel framgårAv den nödvändiga höjningen bruttolönen föratt attav
kompensera egenavgiften, för den enbart har inkomster under taket, uppgår tillsom
8,2 %. För den i utgångsläget, har inkomster över taket den nödvändigaårsom,
bruttolönehöjningen procentuellt lägre fastoch utgör på 0,62 basbe-sett en summa
lopp 8,2 % 7,5 basbelopp.av

Taket för förmåner och avgifter i ålderspensionssystemet skall enligt vårt förslag
uttryckas i lönebasbelopp, dvs. realindexeras räknas med löneindex.attgenom upp
Den bruttolönehöjning blir följden avgiftsväxlingen skall emellertid intesom av
påverka detta löneindex. får beräknasDet grundval inkomsterna efterav egenav-
gift. blir automatiskt följdenDetta värt förslag de pensionsgrundande inkom-attav

skall ligga till förgrund beräkning indexet. Frånsett den löneökningstema av som
kan komma därutöver skall således den maximala pensionsgrundande inkomsten

7,5uppgå till prisbasbelopp. rimligenDetta tak skall appliceras på inkomsten efter
för egenavgiften,avdrag eftersom det detta inkomstbegreppär i det reformera-som

de pensionsgrundande.är pensionsgrundandeEn inkomst på 7,5 basbeloppsystemet
nivå bruttoinkomsten 8,19 basbelopp. Värt förslag medförmotsvaras av en

således höjning inkomsttaket %med 0,69 9,25 7,5 basbelopp. Detta ären av av
effekten påän bruttolönema avgiftsväxlingen. Ingen kommer således attmer av

hamna till följdtaket avgiftsväxlingen.över av
Arbetsgivaravgifter hela inkomsten medan egenavgift skall pâtas ut uttas

inkomstdelar under taket. växling därEn 1 procentenhet lägre arbetsgivaravgift
1 procentenhet högre egenavgift innebär således reducerat totaltmot ettsvarar

avgiftsuttag. Statskassan förlorar avgiftsintäkter på inkomster taketöver som
avgiftsväxlingen.storleken på I gengäld minskar arbetskraftskostnadernamotsvarar

för arbetsgivarna i förhållande till andelen anställda med inkomster taket.över För
avgiftsintäktema inte skall minska till följd avgiftsväxlingen, krävs därföratt attav

sänkningen i arbetsgivaravgifternaprocenttal totalt blir något mindre änsettav
höjningen egenavgiften. Ett problem i det sammanhanget växlingen inteär attav
kan bli helt neutral mellan olika arbetsgivare med olika andel låg- respektive
högavlönade. Ett företag enbart med inkomsterhar anställda är lägre änsom som
taket skulle behöva reduktion nivån arbetgivaravgifterna likaär storen av som

höjningen egenavgiften för oförändradinom kostnadsram, kunnaatt,som av
kompensera alla anställda fullt högremed bruttolöner. Företag med andelut stor
anställda med inkomster taket klarar mindre reduktionöver detta med arbets-aven
givaravgiften. skapa för fulltAtt samtliga arbetsgivare kompenserautrymme att ut
de anställda för egenavgiften det leder till högre kostnader skulle å andrautan att
sidan förenat inkomstbortfallmed för och motsvarande vinstök-ett statenvara en
ning för företag med många högavlönade.

Enligt vår mening är sådan lösning inte minstutesluten, statsfinansiellaen av
skäl. viss bristandeEn kostnadsmässig neutralitet mellan olika arbetsgivare är
därför oundviklig konsekvens. Problemet skall dock inte överdrivas. Inkomst-en
delama över taket beräknas uppgå till 7 %knappt den totala lönesumman ochav
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storleksordningenuppgår till imaximala kostnadsökningen för arbetsgivareden en
%0,5 bruttolönema.av

följdhöjs tillarbetsgivaravgiften till ålderspensionssystemetUnderlaget för av
Även avgiftsunder-således motsvarande reduktionavgiftsväxlingen. här bör ske av

debiterainte praktiska skäl arbets-för egenavgiften. Det går docklaget attavsom
egenavgift,förkollektiv avgift, på inkomster efter avdraggivaravgift, ärsom en

arbetsgivaravgift inte hellerindividuell avgift. reducerad ärär Att ta uten ensom
bruttolönehöjning egenavgifter inte berör inkom-framkomlig eftersom ochväg,en

ålderspensionssyste-till arbetsgivaravgiften tilltaket. Det skulle ledaöver attster
särskilda arbets-taket, skulle bli lägre deninkomster under äntas utmet, som

administrativagivaravgift inkomster taket. Därmed skulle deövertas utsom
påtalade åter bli aktuella.problem ovan

medålderspensionsavgiften, tillsammansVi föreslår därför arbetsgivardelen iatt
påinkomster taket,lika särskilda arbetsgivaravgiften på överden uttasstora

arbetsgivaravgifter. Uppbördenpå underlag andrabruttolönen, dvs. somsamma
vadi dag. Intäkterfrån arbetsgivarna kan således ske sätt avsersamma som

påförs till statsbudgeten eller tillgodoräknasavgiften på inkomster taketöver staten
Avgiftsuttaget inkomster underi enlighet med vad tidigaresätt,annat sagt.

påeftersom pensionsförmånerna beräknasblir lösning för högt,taket med denna
arbetsgivaravgiften utgår brutto-för egenavgiften, medaninkomster efter avdrag

lönen före detta avdrag.
arbetsgivarens kostnader och pensionssyste-uppnå neutralitet vadFör att avser

sjukförsäkrings-arbetsgivaravgift, förslagsvisintäkter föreslår attmets annanen
frånmotsvarande medeloch detta försäkringssystem tillförsavgiften, reduceras att

9,25 % inkom-ålderspensionssystemet. avgiftsuttag på på förmånsgrundandeEtt
avgiftsut-framgickdvs. med avdrag för egenavgifter, ettmotsvararster, som ovan

Överuttaget%. arbets-före sådant avdrag på 8,47på bruttoinkomstentag av
%9,25 8,47 0,78ålderspensionssystemet uppgår därför tillgivaravgift till -

medSjukförsäkringsavgiften således reducerasräknat på inkomster under taket. bör
sjukför-stiger. Eftersomför undvika det totala avgiftsuttagetdetta överuttag, attatt

bruttoinkomstenbredare underlag, nämligensäkringsavgiften utantas ut ett
kostnadsneutralitetnödvändiga reduktionen för uppnåtakbegränsning, blir den att

0,73motsvarandenågot mindre, uppskattningsvis 0,73 procentenheter. En summa
ålder-% sjukförsäkringen således överföras frånavgiftsunderlaget inom skallav

sjukförsäkringen.spensionssystemet till
arbetskraftskostnaden.obeskattad del den samladeArbetsgivaravgiftema är en av

vidblir avdragsgill in-Neutralitet vid växlingen till egenavgift kräver dennaatt
inkomstskattenväxlingen medföra höjningkomstbeskattningen. skulleAnnars aven

beroendeenskilde blitill följd höjda bruttolöner. Därtill skulle utfallet för denav
% få relativtmarginalskatt. med 51 marginalskatt skulledennes En settav person

med denbruttolönehöjning betala egenavgiften änmindre kvar attutrymme av en
%har 31 marginalskatt.som

före eventuellaegenavgiften beräknas på inkomstenskattemässigt hänseende börI
inkomstegenavgiften då beräknasavdrag. Ett problem med detta är att somen
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spegla denavsedd bättrei skattehänseendeöverstiger den inkomst är attsom
utgifter för inkomstemasförfaktiska inkomster, nämligen efter avdragenskildes

irelativt små,tjänstförvärvande. flesta fall avdrag från inkomstl de är av men
bruttoinkomst och taxeradfall betydande skillnad mellanvissa kan det vara en

träffasinkomsten skalluppfattas oskäligt högreinkomst. kan då denDet att avsom
hälften pensionsförmånenskulle kunna hanterasegenavgiften. Detta att avgenom

och ävenefter reseavdragberäknades inkomstbegreppeti stället att egen-m.m.
emellertid funnit dettainkomst. Vi harbaserades dennaavgiften att vore en

pensionsgrundandedenlösning. skulle bl.a. innebäramindre lämplig Den att
efter avdrag.inkomst före ochentydig, genomsnittinkomsten inte är utan ett av

intjänande-reformerade pensionssystemetsbeaktat med detHärvid har även att
mening bör därförEnligt våregenavgiften till ringa grad skatt.regler utgör en
egenavgiften förereducerad medpå bruttoinkomstenegenavgiften beräknas

dennarimligt eftersom det ärframstår ocksåskattemässiga avdrag. Detta som
upprätthållsdärförpensionsgrundande och detinkomst före avdrag är ettsom

avgift.samband mellan förmån och
till vissvid skatteberäkningen är,på grundavdrag görsStorleken det upp ensom

höjsGrundavdragetförvärvsinkomstenden taxerade är.nivå, beroende hur högav
inkomster. kompenseran-vid stigande Densedanvid inkomster ochlåga trappas av

bruttolönehöjningen regleravgiftsväxlingen innebär med dagenstill följdde attav
frånegenavgiftema drashöjs, eftersomförvärvsinkomstenden taxeradeäven av

fråni sin avgiftsväxlingen arbets-medförinkomsten.den taxerade Detta tur att
blir helthöjd därför intemed bruttolönegenavgift kompenserasgivar- till som

bruttolönen.Grundavdraget kommer påverkas denneutral skattesynpunkt. avur
avdrags-egenavgiften till älderspensioneringendärförmening börEnligt vår vara

bruttolönehöj-fastställande taxerad inkomst. Enföreförvärvsinkomstengill från av
egenavgiften taxerade för-höjda lämnar då dendenning helt kompenserarsom

följaktligen grundavdragets storlek.oförändrad, och ävenvärvsinkomsten

förpensionsrättFinansieringen14.4 av

bamâr,socialförsäkringsersättningar,
m.m.

Ålderspensionsavgiftföreslår: egenavgift och motsvarighetVi. i form enav
ersättningar i form sjukpen-arbetsgivaravgift utgår sådanatill även av

skall pensions-föräldrapenning, förslagning, enligt vårt varasomm.m.
.frånräknadersättningenAvgiftsunderlaget därvidgrundande. utgörs av

studiebidrag från studiemedels-egenavgiften. gäller avgifter påDetsamma
inkomst ochbakomliggandePensionsavgift för skillnaden mellansystemet.

arbetslöshetsförsäkringama be-enskilde sjuk- ochersättning till den inom
avgifts-fastställandeinom för försäkringar. Vidtalkas helt dessa avramen
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underlag reduceras därvid den bakomliggande inkomsten med fiktiven
egenavgift.

För kompensera de ökade utgifterna inom andra socialförsäkringssystematt
förmånernär dessa beläggs med ålderspensionsavgift höjs övrigam.m.

sociala avgifter. Höjningen begränsas dock avgiftsväxlingen inomattav
ålderspensionssystemet medför högre underlag för dessa avgifter. Netto-ett
effekten beräknas bli behov höja övriga sociala avgifter med 2,2ett att
procentenheter. höjningDenna kompenseras helt folkpensionsavgiftenattav
avvecklas.

Fönnånstaket inom inom andra socialförsäkringssystem justeras generellt
%.med 8,2upp

Redan utgående socialförsâkringsförmåner justeras vid avgiftsväxlingen
med belopp motsvarande höjningen egenavgiften. Detsammaettupp av

gäller förmånerde inte utgör ersättning för förlorad arbetsinkomst.som
Pensionsavgifter vad pensionsrätt baserad barnår och värnplikt-avser

stjänstgöring betalas över statsbudgeten. Avgiftsunderlaget utgörs denav
fiktiva inkomsten beräknad visst sätt, reducerad med fiktiv egenavgift.en
Pensionsavgifter den antagandeinkomst ligger till grund försom pen-
sionsrätt vid förtidspension betalas i sin helhet staten.av

tidigareSom framgått föreslår rad sociala förmåner sjukpenning,att en som
ersättning från arbetslöshetskassa, föräldrapenning skall pensionsgrun-m.m. vara
dande och i konsekvens därmed beläggas ålderspensionsavgift.med Enligt vår
mening bör grundprincip gälla här för förvärvsinkomster, dvs. attsamma som
betalningsansvaret delas mellan den enskilde och i arbetsgivarens ställe det- -
förmånssystem förmånen.betalar Det bör således utgå egenavgift på samt-som en
liga förmånerde sociala pensionsrätt avsnitt 9.3. Vidarese börsom ger en
motsvarighet till arbetsgivaravgift debiteras dessa system.

föreslårVi principer skall gälla för avgifter till älderspensions-att uttagsamma av
på den pensionsrätt enligt vårt förslag i avsnitt 9.4 skall påsystemet som ges

studiebidrag inom studiemedelssystemet. bidragDessa bör därför medanpassas
tillhänsyn egenavgift skall betalas på dem.att

Enligt vårt förslag i avsnitt 9.3 skall den pensionsrätt tillgodoräknas påsom
ersättningar från sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen under viss tid
baseras på den bakomliggande inkomsten. Det kommer således uppkommaatt en
differens mellan den inkomst den enskilde uppbär och den inkomst som ger pen-
sionsrätt. Pensionsavgift skall utgå den inkomst ligger till grund försom pen-
sion. Det emellertid orimligt enskildeden skulle betala egenavgift påattvore en
inkomst är högre än den han eller hon faktiskt uppbär. Därför bör avgiften vadsom

skillnaden mellan den bakomliggande inkomsten och den faktiska ersättningenavser
från dessa försäkringar betalas respektive försäkringssystem.av

Vidare skall, enligt vad vi tidigare föreslagit, pensionsrätt i vissa fall tillgodoräk-
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förden är baserad någon faktiskt inkomst. Det gäller pensionsrättattutannas
Ävenbamår och vid vämpliktstjånstgöring. i fall ålderspensionsav-dessa skall en

gift betalas. Eftersom det inte finns någon faktisk inkomst måste avgiften i dessa
fall helt betalas statsbudgeten.över

från arbetsgivaravgiftVäxlingen till egenavgift och den bruttolönehöjning som
detta förutsätts medföra innebär de socialförsäkringsersättningaratt m.m. som
baseras inkomstbortfall också stiger. Exempelvis kommer den sjukpenninggrun-
dande inkomsten räknas till följd avgiftsväxlingen och följaktligen ocksåatt upp av
den sjukpenning betalas vid sjukdom föräldrapenningeller denut utgessom som
vid föräldraledighet.

likhet med vad tidigare förvårvsinkomsten skall inte heller höjdaI sagt om
socialförsäkringsersättningar till följd avgiftsväxlingen leda till ökad pensionrätt.av

förVid fastställande underlaget beräkning pensionsrätt baserad på sådanaav av
ersättningar, skall därför förmåner reduceras med egenavgiften. Inommottagna
sjuk- och arbetslöshetsförsäkringama beräknas egenavgiften på erhållen ersättning

%.frånräknat egenavgift, dvs. egenavgift med 8,47den lägretas ut procentsatsen
Vid fastställandet underlaget för den avgift försäkringssystemet betalar,av som som

motsvarigheten till arbetsgivavgift utbetald ersättning respektive fullutgörs av av
ålderspensionsavgift skillnaden mellan bakomliggande inkomst och utbetald
ersättning, reduceras detta egenavgift erlagts på den bakomliggande inkom-som om
sten.

förtidspensionden uppbär skall, enligt vårt förslag i kapitel 12,För som pen-
sionsrätten inom ålderpensionssystemet baseras bl.a. på s.k. antagandeinkomster.

pensionsavgiftUttaget till ålderspensionssystcmet skall i analogi därmed baserasav
på antagandeinkomst. inkomst betalasdenna Den i form förtidspensionutsom av

således inte grund för beräkningen ålderspensionsrätt,är denna baseras påutanav
den fiktiva inkomst antagandeinkomsten medutgör. detta skäl och hänsynAvsom
till administrativ föreslår ålderspensionsavgiftenenkelhet inom förtidspen-att
sionssystemet, framgått kapitel 12, i fall tills vidare skall betalasvartavsom av

under till förtidspension.anslaget uppbär förtidspension debiterasDenstaten som
följaktligen inte egenavgift för denna inkomst.

Förmånstaket i ålderspensionssystemet föreläs bli löneindexerat, medan inkomst-
taket i sjukförsäkringen prisindexerat fastlagt på 7,5 prisbasbe-är att varagenom
lopp. Vid real tillväxt i ekonomin inkomsttaket inom ålderspen-kommer såledesen
sionssystemet bli högre i sjukförsäkringen. arbetslöshetsförsäkringenän Inomatt
gäller inkomsttak 5,5 basbelopp arbetslöshetsersättningen.vid beräkningett av

olika försåkringsgrenamaInom de gälla olika regler för hurkommer således att
höga inkomster försäkringen ersätter.som

vår meningEnligt bör det inkomst ligger till grund för ersättningdenvara som
inom sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna pensionsrätt. Eftersom dessasom ger
försäkringssystem inte någon kompensation för inkomster 7,5 respektiveöverger
5,5 basbelopp bör inkomstdelar däröver inte inräknas i bakomliggande inkom-den

vid fastställande pensionsrätt.sten av
Breddningen avgiftsunderlaget till omfatta socialförsäkringsersättningarävenattav
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innebär utgifterna för dessa förmåner ökar. tidigare påpekat dettaSom äratt
konsekvensen rättvisande kostnadsbild. viss förmån förenadOm ärav en mer en
med pensionsrått följaktligenoch upphov till pensionsutgifter bärs kostnaden förger
detta det försäkrings- eller fönnånssystem förmånen. medför.reglerar Detav som

längre period, inteöver ökade offentliga utgifter utgifter förs översett utan atten
från ålderspensionssystemet ocksåtill övriga offentliga Följaktligen kansystem.
ålderspensionsavgiften med det bredare avgiftsunderlaget lägre än vadsättas som
hade varit nödvändigt dagens ordning där vissa inkomster pensionsrättom ger-

inte belastas med avgifter bibehållits.hademen -
Det finns enligt vår mening inte anledning till följd reformeringenatt av av pen-

sionssystemet reducera det belopp enskildeden förmånstagaren får i form avsom
från de olika sociala förmåner pensionsrätt. Undantag bör dock förgörassom ger
den första procentenheten egenavgiften. förvärvsinkomsterVad gäller dennaärav
del egenavgiften avsedd bäras löntagarna i form reducerad nettoin-attav av av
komst. reduktionSamma bör då också drabba den någon formuppbärsom av
pensionsgrundande social förmån. Resterande del kostnaden för ålderpensionsav-av
giften bör bäras även den delvis betalas egenavgift. Förmånemastaten,av om som
får alltså höjas för kompensera egenavgiften till den del den överstiger 1att pro-
centenhet. Det innebär utgifterna for dessa förmåner ökar. klara dennaFöratt att
utgiftsökning måste det finansiellske förstärkning de försäkringssystemen av ur
vilka dessa betalas.

Till viss del sker detta med automatik till följd avgiftsväxlingen. medförDennaav
underlaget för andra arbetsgivaravgifter och egenavgifter ålderspensionsav-änatt

gifterna höjs till följd bruttolönerna stiger. För avgifter gäller idessa ävenattav
framtiden avgiftsunderlag i dag, dvs. bruttoinkomsten någonutansamma som
takbegränsning. därförStatens intäkter ökar med belopp motsvarande avgifts-ett
växlingens effekt %bruttolönema. Denna uppgår till 7,9 på inkomster under
taket och räknat till 7,4 %.hela lönesumman Med automatik kompenserasca
därför den del de ökade utgifterna för sociala förmåner beror på nivåer-attav som

måste höjas för egenavgiften till ålderspensionssystemet. Nivåskiftetattna rymma
i avgiftsunderlag dock inteär tillräckligt för kompensera den del ålderspen-att av
sionsavgiften utgår motsvarighet till arbetsgivaravgift pensions-som som en
grundande sociala förmåner. Statens nettoutgifter för sociala förmånerna,de utom
âlderspensionema, stiger. Det därför motiverat höjning avgiftsuttaget.är med en av
Vi bedömer det nödvändigt uppgår 2,2med höjning tillsammantageten som
procentenheter. De totala utgifterna för sociala förmåner och pensioner sammanta-

stiger dock inte. Höjningen övriga sociala avgifter därför inom denget av ryms
avgiftsram frigörs folkpensionsavgiftennär avvecklas.som

För dem har inkomster ligger under förmånstaket inom andrastraxsom som
försäkringsgrenar kommer bruttolönehöjning till följd avgiftsväxlingen ien av
ålderpensionssystemet, inte motsvarande höjning den förmån utgår.att ge av som
I exempelvis arbetslöshetsförsäkringen inkomsttaket förär beräkning dagpen-av
ningen 5,5 basbelopp. Den har inkomst på 5,3 basbelopp kommer eftersom en
kompensationen för växlingen till få 5,7egenavgift inkomst på basbelopp,att en
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%dvs. 8,2 högre. Men den dagpenning kommer utgå vid arbetslöshetattsom
stiger med 3,5 %bara drygt eftersom inkomster 5,5över basbelopp inte påverkar
dagpenningen. Det bör därför ske korrigering inom arbetslöshetsförsäkringenen

neutraliserar effekt,denna inkomsttaket %.höjs med 8,2 Motsva-attsom genom
rande effekt uppstår iäven andra inkomstbaserade förmânssystem, sjuk- ocht.ex.
föräldraförsåkringama. De takbegränsingar finns för inkomstbaserade social-som
försåkringsersåttningar bör därför %.generellt höjas med 8,2

En rad de förmåner enligt förslag i avsnitt 9.3 skall pensionsrätt inteärav som ge
baserade på förmånsgrundande inkomst, utgår enhetligamed belopp. Iutanen
dessa fall sker därför ingen automatisk höjning förmånsnivån kan kompen-av som

det införs egenavgift till ålderspensionssystemet. Nivån på dessa förmå-attsera en
därför justerasmåste med belopp motsvarande egenavgiften frånräknatettner upp

den procentenhet enskildeden själv skall för.som svara
Inom vissa bidragssystem, bostadsbidrag, bidragsnivånprövas bruttoin-t.ex. mot
komsten. Lönekompensationen för den del egenavgiften växlats från arbets-av som
givaravgift skulle således leda till reducerade förmåner. undvika sådanaFör att
effekter bör därför prövning i dessa ske inkomst efter avdrag försystem mot
egenavgiften.

De när avgiftsväxlingen äger redan uppbär inkomstbaserad förmånsom rum en
Ävenhar fått denna beräknad på den inkomstnivå föregällde växlingen. isom

dessa fall måste ske höjning förmånsnivåerna, dvs. utgående sjukpenning,en av
dagpenning från arbetslöshetskassa, föräldrapenning måste räknas medm.m. upp
8,2 %.

Antagandeinkomsten inom förtidspensioneringen baseradär på den enskilde
förtidspensionärens inkomst före pensioneringen. den efterFör avgifts-egen som
växlingen förtidspensioneradblir bör därför antagandeinkomsten utgöras av samma
inkomstbegrepp ligger till grund för förmåner och avgifter ålderpensions-isom

dvs. bruttoinkomsten nedjusterad för effekten avgiftsväxlingen. Dennasystemet, av
effekt uppkommer i princip automatiskt eftersom antagandeinkomsterna skall
beräknas på grundval den försäkrades pensionsgrundande inkomst under årenav
före förtidspensionsfallet och denna inkomst utgörs bruttoinkomsten efter avdragav
för egenavgift.

14.5 AP-fondens roll och organisation i

fördelningssystemet

föreslårVi för vär del inte någon förändring AP-fondens organisation förav
förvaltning pensionsmedel inom fördelningssystemet.av
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1960genomfördes årAP-fonden bildades i samband med lagstiftningen ATPatt om
finansieratill uppgift förvalta avgifter erläggs för ATP.och har deatt attsom

be-Förvaltningen fondens till början fondstyrelser,medel uppdrogs treav en
inämnda första, och tredje fondstyrelsen. fjärde fondstyrelse inrättadesandra En

juliAP-fonden 1974 fick placera medel i aktier. 1samband med år rätt Denatt att
femte fondstyrelse inriktning och uppgifter den1988 inrättades med somen samma

Gärde fondstyrelsen.
fanns huvudsakliga syften med AP-fonden;har i avsnitt 2.6 det tvåSom nämnt

avgiftsut-nämligen buffert för förhindra snabba svängningar idels utgöraatt atten
samhället.ocheller pensionsutbetalningama, dels hålla sparandet itaget uppe

samtliga fondstyrelser tillI ingår övervägande del ledamöter representerarsom
såsomarbetstagarorganisationer, arbetsgivarorganisationer eller andra intressenter

regeringen,kommunerna och konsumentkooperationen. Dessa ledamöter utses av
mandatperiodefter från organisationförslag den ledamoten representerar, omen

fondstyrelserna försäkringstagarnaår. Principen för sammansättningen är atttre av
och avgiftsbetalama skall ha lika många företrädare bland de ledamöter utsessom

regeringenefter förslag. Ordföranden för respektive fondstyrelse dock utanutses av
första-tredje finnsförslag från någon organisation. För fondstyrelserna ett gemen-

kanslikansli. Varjekansli fjärde och femte fondstyrelserna har sittmedansamt var
leds verkställande direktör.av en

tilläggspensionsavgiften enligt 4 kap. 3 § lagenpenningmedelDe som
fondstyrel-föras AP-fonden skall förvaltas1981 :69l socialavgifter skall till avom

enligtförsta-tredje fondstyrelserna skerFördelningen medlen mellanserna. av
pensionsfondenförbestämmelser i 1983: 1092 med reglemente Allmännalagen

tilläggspen-fördelningen utifrån erläggeroch innebär i princip skeratt vem som
sionsavgiften. fördelningen Riksförsäkringsverket.För svarar

styrel-förvaltning överförs medelTill fjärde och femte fondstyrelsemas de som
belöpervilka visst avräknas medelrekvirerar. medel, på sättDessa somserna

sammanlag-fondstyrelserna, får uppgå till detpå första-tredje högst procenten av
Tillförvaltar.anskaffningsvärdet medel första-tredje fondstyrelsernada de som

respektivefondstyrelser också avkastningen de medelsamtliga hänförs som
därvid fjärde och femte fondstyrelsernaförvaltar. skall tillstyrelse Hänsyn atttas

tillskall överföra avkastning beräknadårligen till första-tredje fondstyrelserna en
tillförda medel.det inflationskorrigerade värdettre procent avav

blir tillmedel sådant deFondstyrelserna skall förvalta AP-fondens sätt att
såförsäkringen tilläggspension. Fondmedlen skall placerasför förstörsta attnytta

riskspridningtillfredsställandeavkastning lång sikt och kravde hög attger
skallgäller medlentillgodoses. För första-tredje fondstyrelserna dessutom att

betalningsberedskap och betryggandeplaceras så krav på tillfredsställandeatt
säkerhet tillgodoses.

skallhuvudsakförsta-tredje fondstyrelserna de förvaltade medlen iFör gäller att
frågakreditrisk. placeringar kommer iplaceras i skuldförbindelser med låg De som

respektiveskuldförbindelser obligations-i första hand publikt emitteradeär
skuldförbin-iplaceringar i s.k. direktlân. Sker placeringarpenningmarknaden samt
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delser är utställda i utländsk valuta får dessa uppgå till beloppett motsva-som som
högst tio det totala marknadsvärdet de tillgångar fondstyrel-procentrar av av som
förvaltar. Visst finns förvaltade fastför placering medel iävenutrymmesen av

egendom.
femteFjärde och fondstyrelsema i tillgångarskall placera sina förvaltade medel

på riskkapitalmarknaden. Placeringar får ii bl.a. aktier svenska aktiebolaggöras
och i standardiserade köp- och säljoptioner aktier aktiebolag.avseende i svenska
Placeringar får i vissaäven göras utländska tillgångar på riskkapitalmarknaden med
begränsningar vad tillgångsslag. Vidare placeringar igäller utländskaattavser
tillgångar inte får överstiga tio värdet de tillgångar fondstyrelsenprocent av av som
förvaltar.

avsnitt 2.5I har ATP-pensionema finansieras i sin helhet influtnaangett att av
avgiftsmedel och med avkastningen från AP-fonden. AP-fonden fördelasInom
dessa medel på så sätt och första-tredje fondstyrelsema tillskjuteratt var en av
medel i förhållande till de avgifter föregåendeunder det året harnärmastsom
överförts till dess förvaltning. Detta innebär avgiftsunderskottäven att ett som
uppkommer för verksamhetsår kommer fördelas på sätt.ett att samma

För verksamhetsåret 1992 innebar avgiftsunderskott inkl. vissa andraettsom
såsom fjärde femte fondstyrelsemasoch rekvisition medel 13,7poster av om ca

kronormiljarder fördelades på första fondstyrelsenunderskottet med 4,3 miljar-ca
miljarderder kronor, på andra fondstyrelsen med 6 och på tredje fond-kronorca

styrelsen med 3,4 miljarder kronor.ca
6.9 eyierEnligt vad har i avsnitt kommer reformeringen den allmännaangett av

fonduppbyggnadpensioneringen den sparandet ske i huvudsakattsom genereras av
inom för finnspremiereservsystemet. Det emellertid skäl behålla AP-attramen
fonden ålderspensioneringensbuffertfond inom fördelningssystem, ävensom en om

inomsparandet i huvudsak ske premiereservsystemet.kommer För det förstaatt
kan fördelningssystemet svängningar igrund konjunkturen komma utsättasattav
för gällasnabba och påfrestningar. De kan såväl betalningar inoväntade minskade
i detbetalningar För andra finns det demografiskasystemet ut systemet.som ur av
skäl behov fonderade medel buffert med hänsyn tillanvändaatt attav ensom

iväxlingar antalet pensionärer förhållande yrkesverksamma kan före-i till antalet
komma.

På lång sikt kommer således den fårstorleken AP-fonden såatt attanpassas en
fondstyrka funktionen buffertfond inom fördelningssyste-motsom svarar som ren

Hur denna anpassning kommer i kapitel 17.ske utvecklarmet. att
AP-fonden kommer således fortsättningsvis.finnas kvar också Inom AP-att

fonden finns lång erfarenhet kapitalförvaltning.professionell Resultateten avav
förvaltningen AP-fondens skrivelse frånmedel redovisas varje årav genom en
regeringen till riksdagen. åren 1984-1993 ingåttI denna redovisning har under en
utvärdering fjärde femte fondstyrelsemas år 1991 ingickoch ävent.o.m.av
löntagarfonderna i utvärderingen förvaltning Riksförsäkringsverketgjortssom av

Riksrevisionsverket.och har visat fjärde och femte fondstyrelsema ståttDenna att
sig vid jämförelse AP-fondensväl med andra kapitalförvaltare på marknaden.en
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fungerat väl.30-åriga verksamhetorganisation och förvaltning har under dess drygt
Även mindreomfattaförvaltningen i längre perspektiv kommer ettett attom

välienligt vår mening inte skäl ändrakapital för närvarande finns detän att en
förändringdel någonorganisation. Vi föreslår därför för vâr intefungerande av

pensionsmedel fördelningssystemet.P-fondens för förvaltningorganisation inomA av
placeringsregler för AP-fonden.heller föreslår några ändradeInte

siktpå långsåledesAP-fondens betydelse för fördelningssystemet kommer att
AP-fondenstället kanavtappningen kapital från AP-fonden. Iminska i takt med av

statliga förvalt-för denfå roll kapitalförvaltare inomkomma att ramenen ny som
förvaltningenavskild frånpremiereservmedlen vilken skall heltningen av vara-

avsnitt.utvecklar i nästai fördelningssystemet på närmaremedlen sätt somav -
kapitalför-får utformningen dennai avsnitt den närmareSom avsammaanger

betänkande.fortsatta beredningen dettavaltning ske under den av

medel inom14.6 Förvaltning av

premiereservsystemet

förval-föreslår: skallVi inom premiereservsystemetmedel avsättsDe som
försäkringstagaren eller, dennekapitalförvaltare utsestas omsom avav

Förval-kapitalförvaltare.förvaltare, statligafrån välja särskildavstår att av
Försäkringsfunktionenkapitalförvaltning.uppdrag omfattar enbarttarens

premiein-förRiksförsäkringsverket,centralt ävenhandhas ansvararsomav
och utbe-beräkning pensionsbeloppkapitalförvaltaren,betalningar till av

talning pension.av
bedriva rörelsebörkapitalförvaltaren. Dennekrav skall ställasHöga

efter till-bedrivas endastpensionsmedel fårSverige. Förvaltninghär i av
skallkapitalförvaltareFinansinspektionen. Samtligameddelasstånd som av

inspektionen.stå löpande tillsynunder av
garanteradvissförsäkringstagarnaKapitalförvaltama åtar sig att enge

utformaskapitalförvaltningen placeringsreglernaböravkastning. För
garantiâtagandenamedelriskerna för desådant sätt att motsvararatt som

placeringsregler.gälla friareövriga medel börminimeras. För
gällaskall fulltFör dessastatliga kapitalförvaltare inrättas.eller fleraEn ut

kapital-statligaför privata kapitalförvaltare. Deplaceringsregler somsamma
privatamed devillkor och i full konkurrensskall verka på likaförvaltama

kapitalförvaltarna.
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För dem inte själva väljer någon kapitalförvaltare skall det finnas flerasom
andra statliga kapitalförvaltare. Mellan dessa kapitalförvaltare skall en
utjämning skillnader i avkastning göras. Dessa statliga kapitalförvaltareav
skall få äga aktier endast indirekt via aktiefonder.

Kapitalförvaltaren skall årligen fastställa behållningen och avkastningen på
respektive försäkringstagares pensionskonto underrätta Riksförsäkrings-samt
verket detta.om

Förvaltade medel skall oberoende medlen förvaltas i privat ellerav om
statlig regi behandlas lika i skattehänseende.

Som har framgått bl.a. avsnitt 7.9.4 skall enligt vårt förslag 2 procentenheterav
den totala avgiften i det reformerade ålderspensionssystemetav avsättas till ett

individuellt pensionskonto inom premiereservsystemet. Denna del avgiftsinbe-av
talningarna används således inte till finansiera pensionsutbetalningaratt under

period. innebärDet i stället det sker faktiskt sparandeatt knutetsamma ett ärsom
till den enskilda individen och civilrättsligtär skyddat. Medlen pâ dettasom pen-
sionskonto skall finansiera del hans eller hennes framtida pension. Premie-en av
reservdelen i pensionssystemet skall försäkringsmässigt uppbyggd. Det innebärvara
bl.a. vid dödsfall tillfaller kapitalet kollektivetatt försäkringstagare. Inomav
premiereservsystemet skall det också finnas möjlighet välja utökat efter-att etten
levandeskydd förmånstagarförordnande. Den väljer sådant efter-genom ettsom
levandeskydd får den ålderspensionsförmân finansieras premiereservsyste-som ur

reducerad på försäkringsmässiga grunder.met
Avsättningar förgörs dem vid reformtillfället 50är år eller varvidsom yngre.

avsättningen för i åldrarna 41-50 år görs med motsvarande kvotdelpersoner som
gäller för dessa åldersgrupper enligt de regler för övergângslösningar på förmånssi-
dan i avsnitt 8.1.angettssom

Avgiftsunderlaget är detsamma gäller för avgiften till fördelningssystemet.som
Uppbörden avgiften inom premiereservsystemet skall ske i samordning medav
övriga avgiftsdelar och betalas till Riksförsäkringsverket.

Avgifter betalas till Riksförsäkringsverket skall sättas på pensions-som ett
konto försäkringstagaren öppnat hos någon kapitalförvaltare eller verketsom som

för det fall försåkringstagaren inte själv valt kapitalförvaltare för dennes räk-- -
ning öppnat hos någon de statliga kapitalförvaltarna nedan.se För det fallav en
arbetsgivares inbetalning avgift för någon försäkringstagare inte kommer tillav
Riksförsäkringsverket bör denne inte bli lidande det. Riksförsäkringsverket börav
därför i sådana fall andra medel insättninggöra försäkringstagarens pensions-av
konto. Bokföring behållningen i premiereservsystemet sker dessutom alltid hosav
Riksförsäkringsverket särskilt premiereservkonto avsnitt 7.9.ett se l.

viktigtEtt motiv för inrätta premiereservdel i det allmännaatt pensionssyste-en
är på det sättet öka den enskildesmet att valfrihet och delaktighet vad beträffar

pensionsmedlens förvaltning. Genom medlen inom premiereservsystemetatt utgör
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dennemöjlighet förocksåindividen skapas attenskildetill denkapital knutetett
bedömningar hurskildaindivider kan göraOlikaförvaltningen.påverkaaktivt av

huruppfattningarolikafinnaskankapitalförvaltare arbetar. Detolikaeffektivt om
med.förenadeskallplaceringarnarisktagandevilketochbör placerasmedlen vara

därför utfor-börpremiereservsystemetmedlen inomförvaltningenReglerna för av
mångfaldetableringförförutsättningarskapasdetsådant sätt att enavettmas

olikakan hakapitalförvaltareinriktning. Förutomolikamedkapitalförvaltare attav
efterdifferentieringskedetplacering kan ävenmedlensbeträffanderiskprofil en

förvalt-i sinkapitalförvaltarefinnasinriktning. kanDetplaceringarnas t.ex. som
företag.mindrei tillgångarplaceringinriktade påning är som gynnar

skullepremiereservsystemförutgångspunkterprincipiellaangivna ettUtifrån nyss
inomavgiften avsättsså sätt ettkonstruerasdetta atttänkbartdet att systemvara
markna-privataPå denpensionssparande.förprivatabefintligade systemennuav

förval-pensionsförsäkringipensionssparandettraditionellafinns bl.a. detden som
de handhasävenfondförsäkringar,finns ocksåDärförsäkringsbolagen. somtas av

försäk-enskildevilken denkapitalförvaltning överdärförsäkringsbolagen menav -
den lSedanfondförvaltare.särskildaskötsinflytandeharringstagaren stort av-

pensionssparandetindividuelladetmöjlighet inomvidarejanuari 1994 finns det att
särskildaförvaltassparandeförsäkringsinslag. Dettapensionsspara pen-utan av

verkaMöjlighetFinansinspektionen.efter tillstånd attsionssparinstitut somav
1991:981enligt lagenvärdepappersinstitutförbehållenpensionssparinstitut är om

värdepappersbolag.ochbankerdennavärdepappersrörelse. lnom rymsgrupp
deltasjälvalivförsåkringsbolagenlagstiftningen attgällandeförhindrar denDäremot

pensionssparandet.individuellai det
kunna övervä-skullesidanprivatadennuvarandeVilket de systemen somav

pensionssparandeutformas sompremiereservsystemet ettberoendeär av omgas
13.710.1 ochavsnittenframgåttharförsåkringsinslag. Sommed eller utan av

försäkringsele-medbli förenatpremiereservsystemetinom ettsparandetföreslås
genomsnitt-längre änpensionsperiodenmöjlighetenbåde att vararment, avsersom

videfterlevandeskyddvalindividensefterlivsfallsförsäkring ochligt eget --
premiereservsys-förställningtagitsåledesdödsfallsförsäkring. Vi har ettdödsfall

likheternadehar störstamarknadenprivatadenförsäkringsinslagmedtem som
försäkringsbolagen.förvaltaspensionssparandemed avsom

frivilligt ochförsäkringsbolagen ärförvaltasi dagpensionssparandeDet avsom
komplement till dendet utgörfunktionendenflesta ettför de allrahar attsparare

premiere-7kapitel skalliharpensionen. Somobligatoriska angettsochallmänna
detdelpensionssparandetfrivilligafrån dettill skillnad avvara enservsystemet

förvaltareväljasjälvaindividerförmed möjlighetpensionssystemet attallmänna av
vadbör, ävenpensionssystemallmäntFörsäkringskollektivet ipensionsmedlen. ett

föreslårbakgrund häravMotförsäkrade.allautgöraspremiereservdelen,gäller av
försäkringsjiznktionen inomskall handhacentral regiRiksförsäkringsverket iatt

prømiereservsystemez.
beståsåledeskommerpremiereservsystemet attmedlen inomFörvaltningen avav

försäkringsfunktionenEftersomförsäkringsinslag.kapitalförvaltningenbart utan
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kommer handhas centralt Riksförsäkringsverketatt och inte livförsäkrings-av av
bolagen försäkringsrörelselagensär 1982:713 bestämmelser inte tillämpliga på
förvaltningen inommedel premiereservsystemet. I stället blir det nödvändigtav att
införa särskild lagstiftning reglerar premiereservsystemet och dess förvaltning;som
detta hur frågan kapitalförvaltningenoavsett kommer lösas. Försäkrings-om att
rörelselagens bestämmelser utgör i sig inte hinder för det i särskild lagatt en om
förvaltning medel inom premiereservsystemet förs in livförsäkringsbolagenav som
förvaltare.

frågaEn är betydelse för vilka kan komma i fråga kapitalförval-som av som som
vilkaoch krav skall ställastare på dessa är det skall finnas någonsom garante-om

rad avkastning de sparade medlen inom premiereservsystemet.
I pensionssparande inom livförsäkringsrörelsen ikläder sig livförsäkringsbolagen

åtaganden utgör bindande utfästelser avkastningen på det förvaltade kapita-som om
let. Några sådana utfästelser görs inte inom det individuella pensionssparandet.
Denna skillnad mellan pensionssparformema visar sig bl.a. i placeringsreglernaatt
utformats på olika sätt. Allmänt kan sägas försäkringsbolagens möjligheteratt att
placera pensionssparamas medel i mycket högre grad än vad gäller försom pen-
sionssparinstituten inom det individuella pensionssparandet är omgärdade be-av
stämmelser medlen skall placeras i säkra tillgångar.att Placeringsreglerna förom
livförsäkringsbolagen innebär huvuddelen %80 de medelatt motav som svarar
bindande utfästelser försäkringstekniska skulder skall placeras i tillgångar som- -

särskilt säkra.ansetts
I departementspromemorian Placeringsregler för försäkringsbolag 1993:57Ds

föreslås försäkringsbolagens placeringsregleratt ändras från den l januari 1995.
Ändringarna är föranledda Sverige sin anslutning tillatt EES skyldigtärav genom

implementera EG:s tredje skadeförsäkringsdirektivatt 9249EEG och tredje
direktiv för livförsäkring 9296EEG. I promemorian görs genomgång deen av
nuvarande placeringsreglerna. Därvid konstateras dessa inte möjliggör föratt
livförsäkringsbolagen bedriva kapitalförvaltningatt sätt förenligtär medett som
de krav försäkringstagarna kan förväntas ställa bolagen. effektivAttsom en
förvaltning till viss del ändå varit möjlig, beror livbolagenpå kunnat kringgåatt
lagstiftarens mening och skapat större för de s.k. fria medlen för vilkautrymme
restriktionerna placering i särskilt säkra tillgångar inte gäller. Därigenom harom
livbolagen lyckats skapa väldiversifierade riskbärande portföljer.

l departementspromemorian utgångspunkt vid utformningen deattanges en av
placeringsreglerna för försäkringsbolagen reglerna skallär endastnya att avse

skyddsvärda medel, dvs. medel på eller förespeglatssätt försäkrings-ett annatsom
Övriga medel bör lämnas fria fråntagarna. formella placeringsrestriktioner. Försla-

i promemorian bygger principerna riskspridning och matchninggen om av
tillgångarna i förhållande till gjorda åtaganden i syfte minimera riskerna. Genomatt
de föreslagna reglerna kommer skuldtäckning kunna ske i flera tillgångsslag änatt
för närvarande. Vad det individuella pensionssparandet får pensionssparmed-avser
len placeras i värdepappersfonder, aktier eller på bankkonto.

På den privata marknaden finns således redan i dag möjligheter väljastora att
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önskar kani risktagande. Denskillnaderpensionssparande innebär stora somsom
i till-pensionssparmedelsinavälja placeraprivatadärför inom dagens attsystem
elleri ställetavkastningnågon garanteradinte innebärgångar utan ett mersom

risktagande.måttmindre stort av
all-delföreslås blidå premiereservsystemetochbakgrund härav ettMot aven

förfinns riskdetinte kaninom vilket detpensionssystem attmänt accepteras att
kapitalförvaltareberoende på vilkenpensionsnivåer uppstårialltför skillnaderstora

skallpensionssparandedettaväljer,enskilde försäkringstagarenden attanser
dettaberedningenfortsattagaranterad avkastning. I denomfattas viss avav en

bestämmas närmare.garanterade avkastningendenfår utformningenbetänkande av
konflikt med vadiavkastning kan kommagaranteradförslag vissVårt somom en

börpremiereservsystemetförreglernaavsnittinledningsvis i detta attsagts om
mångfaldetableringfördetsådantutformas sätt utrymmeattett av enger

intressetsådan konfliktuppfattning får iEnligt vårkapitalförvaltare. av enen
gällerDetsammaintresset säkerhet.vika förkapitalförvaltningenmångfald i avge

pensionsmed-i förvaltningenaktivt deltaförsäkringstagarenmöjligheten för att av
utformas på sådant sättbörönskemålet reglernafår attlen. På sätt attomsamma

underordnas säker-bland förvaltarnariskprofilerför skildaförutsättningarde ger
Enligt vårinriktning.placeringamasdifferentieringenliksomhetsintresset även av

inte iavkastning förinförs garanteraddetdet dock angeläget attmening är att en
ävenpremiereservsystemet,medel inomförsäkringstagarnasonödan äventyra om

slag.nackdelar nämntinnebärdet av nu
förvaltningenförslagits fast vikten reglernaavsnitt harinledningsvis i detta attav

följakanbegränsningarmed depremiereservsystemetmedel inom attavsomav -
detsådantutformas på sättavkastningviss garanteradomfattas attdenna ettav en -
in-olikakapitalförvaltare medflertaletableringförutsättningar förskapas ettav

konkurrerarkapitalförvaltareflertaldet finnsriktning. Genom ettatt omsom
fördel förvilket tilli förvaltningen äreffektivitetenfrämjasförvaltningsuppdragen

försäkringstagarna.
förvaltaresjälv väljadärför ha frihetenskilde försäkringstagaren börDen attstor

på dehöga kravmåste dock ställasDetpremiereservsystemet.medlen inomav
därför motiveratmedel.förvaltningen dessa Det äranförtros attinstitut avsom

såFinansinspektionen,efter tillståndbedrivas endastkapitalförvaltningen får attav
skall ävenoch sundhetskrav. Dettagrundläggande kvalitets-uppfyllerförvaltningen
pensions-utföra. Eftersominspektionen skalltillsynlöpandegälla under den som

garanteradvissomfattas reglerskallpremiereservsystemetsparande inom om enav
gäller kravbåde vadkonsumentskyddsintressen gällandesig starkaavkastning, gör

placeringsregler.utformningkapitalförvaltare och av
dekapitalförvaltarna ärmåste ställasgrundläggande kraven attdeEtt somav

riskerförvaltningen.med Deförenadede risker kommerkan hantera att varasom
försäkrings-livförsäkringsverksamhet ärför i sinförsäkringsbolag utsättssom

försäkringsfunktionenföreslårrisker. Eftersomfinansiellamässiga risker och att
premiere-förvaltareRiksförsäkringsverket, kommercentraltskall hanteras avav
finansiellaenbart förförsäkringsmässiga riskerförinteservmedel utsättas utanatt
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risker. Dessa kan indelas i bl.a. ränte-, valuta-, likviditets-, inflations- och kredit-
risker. De finansiella riskerna kommer förmodligen på sätt i dag gällersamma som
för försäkringsbolagen bli svåra hantera, bl.a. beroendeatt på den avkastnings-att
garanti måste lämnas på de förvaltade medlen. Eftersom det i många fall rörsom
sig mycket lång tid mellan avsättning och utbetalning förvaltade medelom av
innebär detta kapitalförvaltaren under lång tid måsteatt förränta de inbetalda
medlen till minst den garanterade räntan. Det innebär bl.a. hela avkastningen påatt
de förvaltade medlen inte kan gottskrivas försäkringstagamas pensionskonton.
Kapitalförvaltaren måste ha buffert avkastningen enstaka år kan under-mot atten
stiga garantinivån. Vi avvisar dock tanken skall ståatt staten yttersta garantsom
för pensionen inom premiereservsystemet.

Kapitalförvaltningen är också förenad med betydande informationsansvar.ett
Kapitalförvaltarna måste därför kunna för det allsidig och fullstän-attsvara ges en
dig information förvaltningens villkor. Det måste vidare ställas särskilda ad-om
ministrativa krav kapitalförvaltarna.

Utöver vad måste flera faktorer beaktas när detangetts gäller vilka slagsom nu
institut kan komma frågai förvaltare medel inom premiereservsys-av som som av

Den utformningennärmare vilkatemet. krav bör gälla för få tillstånd tillattav som
kapitalförvaltning får ske i den fortsatta beredningen detta betänkande.av

Enligt vår mening bör livförsäkringsbolagen med tanke på den verksamhet som
där bedrivs och den kompetens finns i bolagen väl lämpade förvaltaattsom vara
medel inom premiereservsystemet. Försäkringsbolagen har vid hanteraattvana
frågor kapitalbuffert och bokföringsmässiga reserveringar måste göras förom som
de garanterade åtagandena. Beträffande andra förvaltare finns banker och värdepap-
persbolag med erfarenhet från det individuella pensionssparandet. Utanför aktörerna
på finansiellade marknaderna företag,bör kommuner och organisationer i någon
form kunna delta i förvaltningen medlen inom premiereservsystemetav utan att
direkt sköta själva förvaltningen. Vilka kan komma i fråga kapitalförvalta-som som

förvaltningensoch närmare utformning får bestämmas under den fortsatta be-re
redningen betänkandet.av

För det skall finnas ekonomiska incitamentatt etablera sig kapitalförvalta-att som
måste också del avkastningen tillfalla förvaltaren. Storleken på denna av-re en av

kastningsmarginal, inte gottskrivs försäkringstagama, bestäms marknads-som
mässiga grunder effektiv konkurrens mellan olika kapitalförvaltare. Förgenom en

effektiv konkurrens skallatt etableras bör kravställas öppen redovisningen en
den avkastning uppnåtts och hur administrationskostnader förvalt-av storasom

ningen förenats med.
Enligt vâr mening bör det, med syfte valfrihetenstärka och öka konkurrensen,att

även inrättas fleraeller statliga kapitalförvaltare den enskilde kan välja.en som
Dessa skall verka på marknadsmässiga villkor och i konkurrens med privata kapi-
talförvaltare. statligaDe kapitalförvaltarna skall på sätt gäller församma som
privata kapitalförvaltare subventioner för alla sina kostnaderutan såsomsvara egna
administrationskostnader Till skillnad vad enligt vadmotm.m. angettssom, som

kommer gälla för de privata kapitalförvaltarna bör helaatt avkastningen frånovan,
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såsom ägare.och inteförsäkringstagarentillfalla statenkapitalförvaltamastatligade
kapitalkapitalförvaltamasstatligadekrav enställas gerskall dock att egnaDet

kombinationIsåsom ägare.tillförsdennaochavkastningmarknadsmässig statenatt
garanti förvadkapitalförvaltare sagtsbytafrittmöjligheten enmed nusomatt ger

alltförinte blirförvaltningeni stora.vinsternaatt
förvalt-skallpremiereservmedlenförvaltareväljaavstår fråndenFör att avsom

placeringsreglerprincipmed ikapitalförvaltarestatliganingen ske sammagenom
påaktierfåinte ägakapitalförvaltaredessaDock börkapitalförvaltare.övrigasom

kapitalförvalta-dessakommerDärigenomaktiefonder.idelägaresätt änannat som
ägarinflytande. Dettadirekthaaktiemarknadentill etttillgång attfå utanattre

aktiemarknadensdelfårförvaltareväljersjälvaintedeinnebär även avatt som
avkastning.

pensionskontot,behållningenskildesdenangelägetmeningenligt vår attärDet
på-intekapitalförvaltare,aktivt valnågotinte skettdetfall därdessai just av

förvalt-anförtroddablivitkapitalförvaltamastatligadevilkenverkas somavav
förvaltade dessamedelpåavkastningiskillnaderEventuella avningsuppdraget.

utjämnas.därförkapitalförvaltare börstatliga
betydandefinnsl4.5avsnittföregåendeför iredogjortsharvad enEnligt som

AP-fondenskapitalförvaltning inomomfattandeerfarenhetochkompetens av
denutformningenvidtilldessaviktigt tas avorganisation. Det är att vararesurser

ellerinteinrättafrågadetEmellertid är attkapitalförvaltningen. enstatliga om
förvaltare.sådanamindreflertalkapitalförvaltarestatliga utan ettfånågra stora

oberoendeheltochvarandrafrånfriståendeförvaltning avi sinskallDessa vara
dehosskerförvaltningdensärskiltnaturligtkanDet attstatsmakterna. somvara

närmareDenAP-fondensinombedrivsväljsintekapitalförvaltarestatliga ram.som
fortsattai denfår skeorganiserasskallförvaltningdennahurutformningen av

betänkande.dettaberedningen av
skäligförsäkringstagarenenskilde motatt,för denmöjligheterfinnasbör enDet

premiereservkon-sittpåbehållningendärvid flyttaochkapitalförvaltareavgift, byta
kapitalförvaltare.välja fleramöjlighetfinnasbör det även attvissaInomto. ramar

föremål ställningstagande,slutligtför utanbliinte kanfrågordockärDetta som nu
vidare.utredasmåstede

risktagande.alltförförinte utsättasbör stortpremiereservsystemetinomMedlen
iskall placerasmedlenandelarhurförbegränsningarinnebär stora somDet av
iplacerasfårmaximaltmycketoch hurstatsobligationertillgångarsäkra somsom

ellerPlaceringarvaluta.utländskiaktier ellertillgångar,riskfyllda t.ex.mer
sed-skemåstedetvillkor,marknadsmässigafrånavvika utanfår inteutlåning en

utformanärmarearbeteför vårtutanförligger attkreditprövning. Detvanlig ramen
premiereservmedlen.förvaltningenförgällabörplaceringsreglervilka avsom

place-livförsåkringsbolagensriktlinje kunnadockmening börvårEnligt varaen
place-dessaförändringarförslagfinns storaringsregler. Som avangetts ovan

departementspromemoriannämndai denförslagenfalldetringsregler. För att ovan
placerings-utformningenförförebildregler utgöradessagällande lag, börblir av

däremotdetbörutfästelserbindandeintetillgångar motFörreglerna. svararsom
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finnas större för placeringar i tillgångar innebär risktagande.utrymme störresom
Den utformningennärmare placeringsreglema får ske under den fortsatta be-av
redningen betänkandet.av

Med hänsyn till omfattningen på det kapital medlen inom premiereservsyste-som
så småningom kommer omfatta, kan finnasmet sammantaget det skäl övervä-att att

starkare restriktioner pâ placeringar i utländsk valuta, i den mån detta fören-ärga
ligt med EES-avtalets regler. Utgångspunkten bör AP-fondens regler förvara
utlandsplaceringar. Motiven för sådan starkare begränsning utlandsplacering-en av

dels undvikaär valutautflöde, dels det uppgiftatt förett attar ser som en pre-
miereserverna tillföra kapital till den svenska kapitalmarknaden.att

fonduppbyggnadDen beräknas inomske premiereservsystemet är, fram-som som
går avsnitt l7.2, relativt omfattande. fullfunktionsstadietI fondernasmotsvararav
behållning 50 % BNP. Det finns därmed risk för premiereservsystemetattav ger
upphov till alltför institutionella placerare. Det därför angelägetstora undvikaatt

enskilda kapitalförvaltare blir alltför eller får betydandeatt ägarinflytandestora ett
i enskilda företag.

Det förhållandet alla försäkringstagare skall behandlas försäkrings-att ettsom
kollektiv innebär det kan bli nödvändigt med omfördelning mellan kapitalför-att en
valtarna. För det fall arvsvinst uppkommer när någon avlider skall resterandeen
kapital den avlidnes pensionskonto tillfalla hela kollektivet och således fördelas
på alla kapitalförvaltare. Omfördelning och utjämning försäkringsmässiga riskerav
bör handhas Riksförsäkringsverket.av

Det ankommer varje kapitalförvaltare varje år fastställa tillgodohavande ochatt
avkastning på respektive försäkringstagares pensionskonto. En underrättelse härom
inlämnas till Riksförsäkringsverket bokför uppgifterna det där förda premie-som
reservkontot och dessutom för dessa uppgifter på det årliga pensionsbeskedet.
Vidare bör kapitalförvaltaren underrätta den enskilde försäkringstagaren hurom
insatta medel placerade.är

Utbetalning pension från premiereservsystemet kan börja ske tidigaste vid 61av
års ålder, antingen livsvarigt eller under fem- eller tioårsperiod. Pensionsutbe-en
talningarna bör ske samordnat med övriga pensionsförmåner i det allmänna pen-
sionssystemet. Det ankommer således på Riksförsäkringsverket föratt ansvara
utbetalning pensioner frånäven premiereservsystemet och reglera detta medav
respektive kapitalförvaltare.

förvaltadeDe medlen skall oberoende de förvaltas i privat eller statlig regiav om
behandlas lika i skattehänseende.

Enligt vår mening det inteär realistiskt räkna med för förvalt-att att ett system
ning medlen inom premiereservsystemet enligt de lämnade förslagen skallav nu
hinna utarbetas i alla delar till den januaril 1995. Vi föreslår därför reglernaatt
för förvaltning medel inom premiereservsystemet skall träda i kraft tidigast denav
1 1996.januari De medel under åravsätts 1995 måste därför förvaltas isom
särskild ordning, och föreslår detta skall ske inom för AP-fondensatt ramen
förvaltning. De placeringsregler därvid skall gälla får bestämmas under densom
fortsatta beredningen detta betänkande. Avkastningen under den tid medlenav som
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påförasskallsättetföreslagnadetförvaltaspremiereservsystemetinom nu
premiereserv-förvaltningförreglernaNärpensionskonton.försäkringstagamas av

till denöverförasbehållningen på kontotutformning skallslutligafått sinamedlen
försäkringstagarerespektive utsett.kapitalförvaltare som

övergångstidenunderFinansieringen14.7

funktioni fullpensionssystemet ärreformeradeföreslår: detTill dessVi
vissa slagålderspensionen,inkomstrelateradedenAP-fonden, utöverbetalar

försäk-andraellerstatsbudgetenihör hemmalång siktpåpensioner somav
ringssystem.

ålderspensionssyste-reformeradetill detpensionsavgiftenföreslagnaDen
2000.årfram tillstegvisinförsmet

likaledesarbetsgivaravgifter skerväxlingegenavgiftensföreslagna motDen
2000.till årstegvis fram

finansieringsmodell förlångsiktigtillförslagetredovisatkapitlet harTidigare i
olikamellanfördelningeninbegripit ansvaretHärvid harpensionssystemet. av

modell skulle,dennaolika slag. Menpensionsutbetalningarförinstitutioner omav
påeffekternegativaoacceptablaheltleda tillomedelbart,tillämpasbörjadeden

sikt fårpâ kortförtidspensionema,orsaken årviktigastestatsbudgeten. Den att som
avgift på löner-finansiering i formnågonintestatsbudgeten,betalas över getts av

na.
pensionsutgiftema påberäknakanpensionssystemetreformering attUtan manav

delpensio-bostadsstöd,ochpensionsstillskott samtfolkpension,statsbudgeten, dvs.
inkomster1995. Efter avdragårmiljarder kronortill 86uppgåkommer avattner
miljarder45återstårdelpensionsavgiftemafolkpensions- ochbefintligadegenom

omedelbar1995. Enskattemedel ârmedfinansierasskulle behövakronor som
dessatillupphovskullefinansieringsmodellenlångsiktigatillämpning den geav

miljarder kronor:statsbudgetenpåeffekter
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Höjda sjukförsäkrings- m.fl. avgifter för
finansiera vissa inbetalningar ålderspensionsavgifteratt +15av

ATP-avgifter över taket 5+

Bortfall folkpensionsavgifter -41av

Inbetalningar ålderspensionsavgifter tillav
ålderspensionssystemet -32

Nettoökning pensionsutbetalningarav genom
omfördelning betalningsansvar 2av -
Total effekt på budgeten -55

En sådan ytterligare försvagning statsbudgeten kan vi inte föreslå. Det skallav
visserligen påpekas någon försvagning den konsolideradeatt offentliga sektornav
inte skulle äga det totala pensionssystemet förstärks i stället 6-7med miljarderrum:
kronor de pensionsavgiftema höjs.att Medsammantagna andra ord skullegenom
parallellt med statsbudgetens försämring mycket överskott uppkomma iett stort
ålderspensionssystemet, dvs. i AP-fonden.

Ytterligare pensionsutbetalningar från AP-fonden

Redan i den ovanstående beräkningen har förutsatts ATP-pension till ålderspen-att
sionärer enligt nuvarande regler betalas AP-fonden, liksom folkpension ochav
pensionstillskott till de âlderspensionärer har ATP-pension. Detta kansom anses

den i strikt mening inkomstrelaterade ålderspensionen i det nuvarandesom syste-
met.

Vi föreslår AP-fonden härutöver betalar även följandeatt pensioner:

folkpension och pensionstillskott till alla âlderspensionärer födda före år 1935,-
tilläven dem ATP-pension,utan

änkepension i form folkpension, pensionstillskott och ATP enligt äldreav-
regler,
ATP-pension till befintliga och tillkommande förtidspensionärer 58är årsom-
och äldre under och åren 1995-2000 därefter framvart ett till desssamtav
förtidspensionerna för de vid början år 2001 befintliga förtidspensionäremaav
i denna ålder övergår i ålderspension.

Änkepensioneringen enligt äldre regler kan visserligen fördelnings-ettses som
politiskt inslag i det nuvarande pensionssystemet, har till sin ATP-del klaramen
drag inkomstrelaterad ålderspension låt efterlevandeskydd. Detav ettvara som-
kan därför motiverat dessa pensioner, efter hand försvinner,att betalasvara som

AP-fonden.av
Ålderspensionärer födda före år 1935 skall enligt förslaget inte omfattas detav

reformerade Folkpensionerna till de nämnda åldersgruppemasystemet. utannu
ATP fördelningspolitiskär karaktär. Trots detta föreslår betalningarnaav att
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pensionernanämndademedmotiveraskanAP-fonden. Detta attskall ske över nu
under ATP-systemetslegatinkomsterhaftpensionärerdelvis tillutgår somsom

haskullefaktisktreformeradei det systemetochbasbelopp,pågolv ett som
härför.pensioninkomstrelateradvisserhållit en

i detgrundtrygghetenutformningtillvårt förslagredovisatharkapitel llI av
formenskalldennadelsVi föreslårpensionssystemet. att enreformerade avges

2000höjs årgrundtrygghetennivåndelsbeskattad,blirgarantipension attsom
AP-fon-det gällerNärpensionstillskott.folkpension ochnuvarandejämfört med

från årstandardökningenförslår ävenfolkpensioneräldre attbetalningardens av
förutsattberäkningari våra attVi har däremotpensioner.på dessaberäknas2000

inteinförs,beskattningföljdtillmåste skebruttonivån, atthöjningden avsomav
AP-fonden.belastar

skildavittganskafylltkapitel l2framgåttharFörtidspensioneringen avsom
olycks-födseln ellerfrånsålundaharförtidspensioneringensyften. Genom genom

Förtids-försörjning.materiellahuvudsakligafått sinmänniskorhandikappadefall
gälltdetarbetsmarknadsskäl närvidare använtsemellertidpensionering har av

ocksåförtidspensioneringtordeutsträckningvissarbetskraft. Isvårplacerad äldre
ålderspension.förtidaalternativ tillförmånligt uttagutnyttjaskunnat avett mersom

någonochsnabbtmycketvuxithar attförtidspensioneringen utanförUtgifterna
funnitsproduktionenellerlönesummanavgifterfinansieringsärskild genom

avgiftsfmansiering kommeroch ellerreformerutgiftsbegränsandeanordnad. Utan
före-starkt. Vimycketökastatsbudgetenpåförtidspensionerför attnettoutgifterna

förtidspensionerna,beräknametodernaiändringar12 vissakapitel att menslår i
förordning1993:07 förBeredningen Sarbetandedenövrigtmenar nyenatt nu

för-inomvillkorenutredningenfortsätterarbetsskadeförsäkringarnasjuk- och av
finansiering,desstidspensioneringen, m.m.

motiveratdetärbörja tillämpas,kanförslagutredningensdenavvaktanI att
pensio-deATP-delenövergångstid betalarkortrelativtunderAP-fonden avatt en

i nulägetAP-fonden har ävenförtidspensionärerna.äldretill deutgårsomner
måni betydandehärigenomstatsbudgeten besparasbetalningar.för dessaansvaret

praktikeniAP-fondennuvarandeperspektiv. Den amorterarkortareutgifter i detta
förtidspensioneringen.åtagandeviss del gentemotettaven

AP-fondennuvarandeålderspensionssystemetförslagetinnebärSammantaget att
vad1995, utöverför årkronor45 miljarderpåbetalningar merhand somtar caom

ålderspension.inkomstrelateradbetraktarenodlat är att som

ålderspensionsavgifteninförandeStegvis av

blirHärigenomstegvis.införsålderspensionsavgiftendenförslårVidare att nya
inkomst-folkpensionsavgiftendelbehållaövergångsvismöjligt somdet att aven

avgiftstryck lönesum-samladepensionssystemetsstatsbudgetenikälla attutan
inbe-föreslås gälla äveninförandetstegvisa statensmycket. Detförhöjs alltman

sjukförsäk-höjningardeålderspensionssystemetavgifter till samttalningar avav
inbetalningarvarmed dessaavgifter,m.fl.arbetsmarknadsavgiften,ringsavgiften,
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delvis skall finansieras. Vi föreslår följande schema för ålderspensionsavgiftens
införande:

År 1995 14,25 procent
1996 15,25 procent
1997 16,25 procent
1998 17,00 procent
1999 17,75 procent
2000 18,50 procent

Detta förfarande med successiv infasning den ålderspensionsavgiften innebärav nya
från huvudprincipema bakom förslaget tillett avsteg reformerat pensions-en av

den inkomstberoende ålderspensionen skall bestämmassystem: att de avgifterav
inbetalats, uppräknade med lönetillväxten i samhället. Avsikten pensionärsom att

i det reformerade omedelbart skall intjänas avgiften %.systemet 18,5som om vore
Den successiva infasningen har bedömts nödvändig med hänsyn till den särskilt
komplicerade finansiella bilden vid reformens ikraftträdande. Det år angeläget att
beslut ålderspensionsavgiftens exakta infasning fattas i enda sammanhangettom
och inte år för år. detta för undanröja eventuell tveksamhet hos medborgarnaatt

reformens egentliga Inbetalningama ålderspensionsavgiftemanatur. underom av
den förvärvsverksamma delen livet skall bestämma de framtida pensionsfönnå-av

storlek inom det inkomstrelaterade och därmed dess kompensa-systemetnemas
tionsgrad för den enskilde. Det enda undantag kan göras från denna principsom

införandefasen,gäller under vilken alltså inkomsttagama tillgodoräknas högreen
pensionsavgift än den faktiskt inbetalats. Detta möjliggörs att systemetsom genom
är fördelningssystem. När avgifterna till höjs påverkas utgifternaett förstsystemet
på sikt höjningen. l början uppstår överskott möjliggör den successivaav som
infasningen avgifterna.av

Infasningen föreslås inte beröra premiereservdelen det inteär möjligtsystemet;av
individuell premiereserv betala större beloppatt än vadut motsvararur en som som

inbetalats. Vad gäller premiereservema skall, här parentetiskt, nämnas ettmer
långsiktigt övergångsproblem beror på antal övergångsko-annat att ettmer som- -

honer föreslås få vissa andelar pensionen från reformeradedet ochsystemetav
vissa frånandelar det nuvarande. Detta nödvändiggör, för dessa personer, anpass-
ningar storleken på de belopp inbetalas till premiereservsystemet kapitelseav som
15.

Infasningen ålderspensionsavgiften möjliggör vissnämnts del denattav som en av
nuvarande folkpensionsavgiften inkomstår 1995 kan ligga kvar på statsbud-som en

pensionssystemets samlade avgiftstryck på lönesumman höjs. frågageten utan att I
möjligheten från pensionssystemets sida faktiskt höja avgiftstrycketatt har viom

för begränsa höjningen till procentenhet,stannat räknat på totalaatt lönesum-en
Vi har då beaktat konjunkturläget ännu vid ingången år 1995 sannoliktattman. av

är relativt vilket motiverar försiktighet. förUtrymmet kvarliggande folk-svagt,
pensionsavgift skulle därmed vid 4,25 % på totala lönesumman för år 1995.stanna
Vid oförändrat avgiftstryck för det totala pensionssystemet, ålderspensions-ett när
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folkpensionsav-sänkningsuccessivdettahöjs,avgiften stegvis motsvaras avav en
14.2.tabell2000avskaffad år sedå heltgiften årsom

ochavgifterställerålderspensionssystemetkravvilkadock endastVi kan ange
inkl.höjd,totalaAvgiftstryckets14.2.redovisas i tabellavgiftsutveckling som

fmanspolitiska avväg-olikaavhängigtalltidmåstefolkpensionsavgiften avvara
denochprioriteringarregeringarskommandeberoendehandoch i sistaningar av

avgiftspolitiken.ochutgifts-, skatte-förda
âlderspensionsavgiftenden delkapitletitidigareframgåttföreslår attVi avsom

ochpensionssystemettillsärskild skattförsovanför taketävenuttas ensomsom
folkpensionsav-nuvarandedenliksomavgiften är,delDennatillförs staten. av

konstruktion.övrigaålderspensionssystemetsfristående frånprincipielltgiften, sett

införandeEgenavgiftens

egenavgift seförslagenligt vårtskallålderspensionsavgiften uttasdelEn somav
stegvis.elleromedelbartomläggning kan skeavsnitt 14.3. Denna

lönebildningen.anslutning tillifrågorvissaegenavgiftinförandetSjälva reserav
arbetsgivaravgifterföretagenssamtidigt ändraegenavgiftinförOm attutanenman

löntagarenssannolika utfallet äravgiftstryck. Det atthöjt samlatinnebär detta ett
medreducerasdisponibla inkomsthansochopåverkadbruttolön lämnas av-att
avgiftenkompenserasituation kani dennalöntagarentroligtintegiften. Det är att

medsjunkit.inte Attlönekostnad harArbetsgivarenshöjd lön. egenav-genom
hänvisningmedinte lättare änrimligtvislöneförhöjning ärerhållamotivgiften som

arbetstagaresolikanaturligtvisDock kankostnadsökningar.privatatill andra
slutsats.påverka dennaförhandlingsstyrkarelativa

arbetstagarensegenavgift förutsättsarbetsgivaravgift till attväxling frånVid en
enkelprincipiegenavgiften,betalaförräckerdenså mycketstiger attlön enatt

frånväxlagällerdetkomplikation eftersom attfall tillkommermatematik. vårtl en
egenavgifttill utlönesumman tashelaarbetsgivaravgift somuttas ensomen

växlingentillarbetsmarknadspartemafrån attutgårVitaket.enbart under att ser
olikaneutralt förblirnettoutfalletsåsker grupper.att

resultatuppstårsannoliktomfördelningslagnågot avtanke påMed somatt av
lönebildningensågradvis,skeromläggningen attförordarväxlingsprocessen att

sig.takt kani lugn anpassa
enligthöjsdärefterden% 1995 och1,25 åregenavgiften blir attföreslårVi att

detta schema:

1,251995 procent
2,251996 procent
3,251997 procent
5,251998 procent
7,251999 procent
9,252000 procent
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förstaDet årets höjning iär inom för det avgiftsstryckstort inomsett detramen
totala pensionssystemet förespråkat. De därpå följande höjningarna skersom

växlingar sänkta arbetsgivaravgifter. givetmot ambitionen inte ytterligaregenom att
höja avgiftstrycket. Vi föreslår härvid den nuvarande IS-procentiga ATP-av-att
giften, på hela lönesumman bibehållstas för ârut l995 och därefter sänks påsom
följande sätt:

995l 13,00 procent
996l 12,50 procent
997l 12,00 procent

l 998 ,50l l procent
999l l ,OOl procent

2000 9,25 procent

Sänkningarna mindreär än de höjningar föreslås för egenavgiften. Vid oförän-som
drat avgiftstryck från år 1996 och framåt innebär detta växlingatt en av egenav-
giften måste ske även sänkt folkpensionsavgift, särskilt imot beaktande deattav
förslagna höjningarna sjukförsäkrings-, arbetsmarknads-, m.fl. avgifter samtidigtav
successivt äger rum.
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pensionssystemet. Procenttillavgifterna14.2 lnfasningenTabell av

20001998 19991995 1996 19971994 etc.

avgifts-Egenavgift
7,25 9,253,25 5,251,25 2,25under taketunderlag -

Arbetsgivaravgifter
underlaget:hela

ATP-âlderspensions-
10,50 9,2511,7513,0013.00 13,00 13,00avgift

övrigaHöjda
2,11 2,201,93 2,021,69 1,81socialavgifter -
0,501,90 1,204,01 2,96Folkpensionsavgift 86 -

Delpensionsavgift 0,200,20 0,200,20 0,200,200,20

arbetsgivar-Totala
11,6513,3117,03 15,1718,90 17,9719,06avgifter

Egenavgift, utslagen
förhela lönesumman ett

6,75 8,614,892,09 3,031,16genomsnittsföretag -

Total avgift, utslagen på
förhela lönesumman ett

20,06 20,2620,06 20,0620,06 20,06genomsnittsföretag 19,06

successivtupphördensammaoch utgifterna föravskaffasDelpensioneringen föreslås
avgift.någonavskaffas eller växlasAvgiften kan dåefter år 2000. mot annan

dettaegenavgifter. Syftet medefter avdraglönAvgiftssatsema beräknadeär av
nuvarande ord-jämförbart med denärvisa avgiftstrycket sättär ettatt som

beräknaregenavgifterpå lön före avdragavgiftssatsenberäknaningen. Vill avman
villavgiftssats% denegenavgiften i och100[pe+100], där är manpeman

före avdraglönegenavgiften islutligaExempel: denräkna procent av egen-avom.
8,47.l00[9,259,25+100]avgift blir

tillhar skattatstaketfrån inkomster överhärrörAndelen lönesumman somav
%.6,9



och förvaltningFinansiering 463

Den del arbetsgivaravgiften ovanför taket är i principnämntstas utav som som
Viskatt. föreslår därför denna avgiftskatt skall benämnas skatt. kanatt Denen

alternativt redovisas på statsbudgeten eller i pensionssystemet specialdesti-som en
nerad skatt.

arbetsgruppenI har förts ingående diskussioner avgiftsuttaget ovanför taketom
fastställtsoch till 9,25 % löneunderlaget taket.över Uttaget utgörsom ett avstegav

från den försäkringsmässiga principen, där avgifter inom försäkringssystemet alltid
skall upphov till pensionsrättigheter. Mot detta har i arbetsgruppen hävdatsge att

övergivande avgiftsuttaget över taket skulleett skapa löneutrymmen, skulleav som
kunna bli svåra hantera för arbetsmarknadens haratt Det också framhållitsparter.

avgiftsskatten över taket kan behövas föratt täcka vissa fördelningspolitiskaatt
inslag i pensionssystemet.

Å andra sidan kan hävdas livsinkomstprincipen medför förändringar föratt perso-
lång utbildningmed och relativt snabb löneutveckling. För dessa kanner grupper

i framtiden behövas större kompletterande pensioner. kanDet i detta sammanhang
avtalspensioner och privata pensionsförsäkringarnoteras att också beskattas med

särskild löneskatt och avkastningsskatt.
framgårSom det svåraär avvägningar måste göras både vad gäller fördel-som

ningspolitiska principer, skattefrågor och principer vad gäller pensionssystemets
utformning inkl. principer för redovisningen. Vi har kommit fram till avvägningen

kompromiss i målkonflikt innebörd halva avgiften, dvs. 9,25 %,atten en av- -
över taket efter infasningsperioden och redovisastas ut skatt. Sannolikt ärsom en

det enklast redovisningen i pensionssystemet,skeratt det klart framgåratt attmen
det är fråga skatt redovisas på statsbudgeten eller används förom en som som
avräkning kostnader för de fördelningspolitiskamot statens inom pensions-moment

skall för.systemet statensom svara
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Övergångsreglering på15

förmånssidan

15.1 Inledning

till grundde principer föreslår skall läggasredovisat bl.a.l kapitel 8 har som
förmånssidan ske från det hittillsvarande till det reforme-övergången på börför hur

också huvudsakligaålderspensionssystemet. Vi har där denallmännarade angett
Efter i avsnitthänseenden lägger fram.innebörden de förslag i dessa attsomav

ikraftträdandetidpunkter förvåra förslag till deföreliggande kapitel ha15.2 i angett
kommer i avsnitt 15.3 konkre-det reformerade regelsystemetolika delarna attav

ålderspensionsområdet hur viprincipförslag på dessutomtisera dessa attsamt ange
frågor bör lösas.tekniskt betonadevissaatt meranser

huvudsakligen infasningen det refor-övergângsreglering berörförslag tillVåra av
successiva samtidigtoch det genomförandet dettaâlderspensionssystemetmerade av
avvecklas. De förslag riktlinjer till be-regelsystemet ochhittillsvarandedetsom

efterlevandepensioneringarna harförtids- ochhövliga anpassningar inom som
övergångslösningar. Dessa kommerkapitel 12 och 13 kräver ocksåipresenterat

iöversiktligt beröras avsnitt 15.4 15.5.ochatt
Övergângslösningarna reformen på grundtrygg-såvitt den föreslagnaavser av oss

i kapitel Beträffandeavseende ålderspension 11.hetsområdet har presenterat
avsnitt 15.6 huvudsakligeniövergângsreglerna i detta avseende återfinns därför en

kapitel.hänvisning till detta
vissa övergångsvisavilket 8.1.5, framhar framgått avsnittVi lägger därutöver, av

i syfteålderspensioneringen,inom nuvarandeförslag till ändringar för denramen
i frågaoch följsamhetsikt få till stabilitetbl.a. också kort stånd bättreatt om

avsnitt 15.7-ingående ipensionsutbetalningarna. våra förslag redovisasDessa mer
15.9.

särskildatill15.10 överlämnatsavsnitt behandlar den frågaI oss genomsom
under tidenden närmastetilläggsdirektiv, nämligen spörsmålet höjning avom en

från 65 till 66 år.den pensionsåldern i pensionssystemallmänna nuvarande
fortsatta beredningenavsnitt 15.11 denSlutligen i spörsmålettar avupp om
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detta betänkande m.m.
Våra förslag till övergångslösningar på fmansieringssidan har vi för iredogjort

avsnitt 8.2 och 14.7.
Inför den närmare presentationen våra förslag till övergångsreglering på ålders-av

pensionsområdet vill gång framhållaän det reformerade pensionssystemetatten
inte kommer innebära generell höjning eller sänkning förmånerna frånatt denen av
allmänna pensioneringen. reformeradeDe reglerna kommer inte systematiskt att ge

förbättrat eller försämrat pensionsutfall för individerna.ett Hur utfallet kommer att
bli i jämförelse med utfallet från det hittillsvarande beror bl.a. på in-systemet
dividens förvärvsmönster och inkomstprofil på den samhällsekonomiskasamt
tillväxten. Med det reformerade kommer utfallet för delsystemet atten personer
bli tämligen oförändrat medan utfallet för andra kommer bli något ellersämreatt
något bättre. Vid jämförelse denna måste också hålla i minnet för-atten som man
månerna från det nuvarande ATP-systemet inte under alla tänkbara framtidsscenarier
kommer kunna kvarstå på dagens nivå. Vid låg tillväxt iatt samhällsekonominen
framöver kommer ställas krav dessa förmåner begränsas sänktaatt att genom
förmånsnivåer, skärpta villkor för till förmånerrätt eller liknande.

Det behov övergångsreglering siggör gällande vid reform på ålderspen-av som en
sionsområdet har således inte primärt sin grund i önskemålet undvika plötsligaatt
försämringar pensionsutfallet. Detta kommer. mångapoängterats, förav som nyss

bli lika bra eller bättre med det reformerade kapitel 16att Isystemet.personer
kommer tämligen ingående belysa utfallet från det reformeradeatt ålderspen-
sionssystemet och därvid i viss utsträckning också redovisa jämförelser medatt
utfallet enligt hittillsvarande regelsystem.

15.2 Ikraftträdandetidpunkter

Vi föreslår: reformeradeDet inkomstrelaterade âlderspensionssystemet skall
träda i kraft den januaril 1995 och de reglerna för grundtryggheten dennya

januaril år 2000. Nya förtids- och efterlevandepensionsregler bör träda i
kraft så möjligt och vid ingången år 2000.snart senastsom av

Som flera gånger tidigare har anfört föreligger med dagens ålderspensionssys-
betydande och i vissa hänseenden befogad osäkerhet införtem framtiden. Mångaen

förvärvsaktiva betvivlar de i sinom tid kommer få ålderspensioneratt att motsva-av
rande storlek de pensioner de själva finansierar för dem i dag ärsom som som
pensionärer. De upplever kanske också fara deras inkomststandard kanatten
komma sänkas på grund framöver förhållandevisatt större del värdetattav en av
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pensioner.utbetalningarförkommer användasproduktionensamladeden att avav
pensionsför-farhågorpensionärer hyserredan ärde attDärtill kommer att omsom

införosäkerhetdrastiskt. Dennakomma sänkaslivstid kanderasundermånerna att
samhället iförindividenpåfrestning, inte förbarai sig utanframtiden utgör en

stort.
pensionssystemethittillsvarandebeträffandegäller detvadTill skillnad mot som

pensionslöftenutställdareformerade reglernaföreslagnade attinnebär ossav
höjasbehövapensionsavgiftema kommeruppfyllas attkunnakommer utan attatt

förhållande-demografiskasamhällsekonomin och dehurprincipioch detta oavsett
följsamtgörspensionssystemetföljdenDetta är gent-framöver.utvecklas attavna

utvecklingen.och demografiskasamhällsekonomiskadenemot
förvärvsaktiva kanochpensionärerframtiden dagensinförosäkerhetDen som

reformeradealltså med detbörpensionssystemethittillsvarandemed detuppleva
uppfattningenligt vårminska.i fall Det ärellerförsvinnakunna vart avsystemet

möjligt kansåpensionssystemetförtroendet förbetydelse snartstörsta att som
pensionsutfallet framöverbestämmakommerreglerdeochåterupprättas attatt som

dröjsmål.onödigtfastläggs utan
fårpensionsreglernareformeradeför detalarskälalltså starkafinns attDet som

kapitelframgåttdärför, vilket harVi föreslårframtiden.i den närai kraftträda av
träda kraftskall iinkomstrelaterade ålderspensionssystemetreformeradedetatt

1995.åringångenvidredan av
ocksåbör,âlderspensioneringengrundtrygghet inomförDet systemet somnya

2000.ingången år ikraft först viditrädakapitelframhållit i av
Även förtidspensionsom-förändringarna påföreslagnadegällerdetnär ossav

förtidspensions-genomförande önskvärt. Deärsnabbtrådet att ett nyaanser
fattasbeslut kunnatmöjligt, dvs. såkraftiträdadärför snartbörreglerna snarast

grundval bl.a.ställning framöver påutformning ochförtidspensioneringens avom
viarbetsskadeberedningen. förändringaroch DeSjuk-förslagkommande somav

förtidspensions-huvudsakligen, anpassninginnebär,tillförslagframlägger en av
föreslagnadelkraftträdandetâlderspensionerinreformeradedentill avsystemet gen.

till dendröja längre äninteförtidspensionsområdet bör därförpåändringarna
övergångsreglerdeenligtvilken âlderspensionsreformenvidtidpunkt som-

pensionsut-kvotdelsberäknadede förstaresultat i formföreslår kommer att avge-
deunderkraftalltså träda tförtidspensionsreglerna börDebetalningarna. nya

2000.åringångenviadockåren framöver,närmaste avsenast
ändringsför-konkretainte någraefierlevandepensionsområdet lämnarPâ mer

anpassningenbehövligadenförreglernadeföreslår i närmareslag avstort attutan
framarbetaspensionssystemetreformeradeefterlevandepensioneringen till det

deikraftträdandetbetänkande. Närberedningen dettafortsattadenunder avav
frågadärför ocksåske, ärefterlevandepensionsområdet börpåreglernaändrade en

Även efterlevandepensione-gällerdetnäri särskild ordning.bör övervägassom
ochtämligenkraftträdafå iändringar krävsdock de senastbör snartringen som

år 2000.ingångenvid av
regelsystemetnuvarandedetförändringarnaföreslagna inomDe ramenav oss
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inom den allmänna pensioneringen avseende omläggning grundskyddet till ettav-
övergångsvis garantipensionssystem, följsamhetsindexering utgående pensioner,av

bör också samordnas med tidpunkten för de första pensionsutbetalningamam.m. -
från det reformerade ålderspensionssystemet och bör alltså träda ikraft vid ingång-

år 2000.en av

15.3 Förslag till övergångsreglering för

ålderspensioneringen
15.3.1 Allmänt

Vi föreslår: Det ålderspensionssystemet skall fullt omfattautnya personer
föddaär år 1954 och Personer födda årenär 1935 1953som senare. som -

omfattas de reformerade reglerna i varierande utsträckning enligtav en
metod för 20-delsinfasning. Denna innebär del ålderspensionenatt en av -

är större i fråga vidär ikraftträdandet beräknassom yngre personen -
enligt det reformerade regelsystemet medan resterande del pensionenav
beräknas enligt hittillsvarande regelsystem. Personer föddaär âr 1934som
och tidigare får också fortsättningsvis ålderspension beräknad enligt hittills-
varande regelsystem. Såvitt gäller premiereservsystemet skall gälla särskilda
övergångsregler.

En ålderspensionsreform den karaktär föreslår kan med så tidigav som en
ikraftträdandetidpunkt âr 1995 omöjligen genomföras fullt från denutsom ena
dagen till den andra och det uppstår därför behov omfattande övergångs-av en
reglering. För trovärdigheten den allmänna pensioneringen skall kunnaatt av
upprätthållas krävs nämligen inte bara snabb reform så möjligtsnarten som som
undanröjer eller i fall minskar den införosäkerhet framtiden dagensvart systemsom

framkalla.kan Tillbörlig hänsyn måste också till dem vid ikraftträdandettas som
de reformerade ålderspensionsreglema har hela eller del sitt förvärvs-storav en av

aktiva liv bakom sig och kan ha intresse det regelsystem, de kanett attsom av som
ha inrättat sitt förvärvsliv efter, ligger fast.

.Som har konstaterat i kapitel 8 siggör motstridiga intressen gällande med avse-
Ående på utformningen övergångsregleringen inom ålderspensioneringen.av ena

sidan det frånär samhällsekonomiska synpunkter med hänsyn till kommandesamt
generationer och de i dag är förhållandevis angeläget inte barapersoner som unga

det reformerade regelsystemet träder i kraft såatt möjligt ocksåsnart attutansom



Övergångsreglering 469förmånssidanpå

övergångsregleringframtiden. Enblir märkbara inom den närmastedess effekter
påalltför långtålderspensionsreformenfaktiska genomslagetskjuter det avsom

Å för demväsentligtsidan kan detandrainte godtagbar.framtiden såledesär vara
bakomförvärvslivlångtför dem harålderspensionärer ochredan är ettsomsom

i såuppfyllshittillsvarandeinom dethar gjortsåtagandensig de systemetatt som
alltsåutgångspunkten kan detsistnämndaMed denutsträckning möjligt.stor som

åtminstone något.fördröjs,genomslagetmotiverat attvara
tyngdför sig, harochmotstridiga intressen,dessaVi har storvart ettansett att

ålderspensioneringenövergångsreglering inomdärför velat skapaoch har somen
sida varitfrån vår harönskemålbåda.möjligt tillgodoser Ett attså långt annat

inte skall kunnadettröskeleffekter. Vi har därmedalltförundvika menat attstora
skerålderspensioneringenför pensionsutfalletavgörande betydelse ettomvara av

haft ambitionen konstrueraalltsådärefter. haråret Sammantagetvisst år eller att
ikraftträdande ochtidigtålderspensioneringenövergångsregler inom trots ettsom

övergångsperiod.mjuklång ochgenomslag innebärtämligen snabbtett en
övergångsregler-gälleröverväganden när detredogjort för vårai kapitel 8Vi har

haralternativa metoderför de olikaområde ochålderspensioneringenspå somna
övergångs-beskrivit denockså översiktligtVi har därunder vårt arbete.diskuterat

för.slutligen harZO-delsinfasningen,modell, stannatsom
bestå tvåenligt vårt förslagålderspensioneringen kommerreformerade attDen av

% även90 kommerålderspensionssystemet knapptHuvuddelenkomponenter. av
medförvärvsaktivadär defördelningssystemuppbyggtframöver ettatt somvara

resterandemedanpensionärerna,samtidapensionerna för deavgifter betalarsina
premiereservsys-fonderat%10 kommer utgörasdel drygt systern, ettettatt av

förmodellpensionskapital. Denindividen efter hand byggerdär ett egettem, upp
både förgälla20-delsinfasningen, kommervalt,övergångslösning har attsom
utform-detaljerna iävenför premiereservsystemet,ochfördelningssystemet om

emellan.olikaskiljer sig något deövergångsreglernaningen systemenav
Övergripande reforme-detbeskrivit i kapitelemellertid, enligt vadgäller att

ålderspen-reformeradeikraftträdandet detvidinte berör demrade systemet avsom
ålderspen-i dagredan är1995 60 år eller äldre. Personerår ärsionssystemet som

alltså framgentäventidigare kommerfödda år 1934 ellersionärer och andra ärsom
Vidarehittillsvarandedetberäknade helt enligtpensionerfå sina systemet.att

årföddade ärdvs.tidpunkt 40 år ellervid ärkommer de somyngre,sammasom
Mellangeneratio-reglerna.reformeradeomfattas helt de1954 eller att avsenare,

för 20-metoden1935-1953, enligtkommerfödda årende ärdäremot, somnen
reformerade regler.hittillsvarande ochomfattas bådedelsinfasning att av

1935-1953 dvs.födda åreninnebär20-delsinfasningen att personer sompersoner ,
sinvissa 20-delarfå41-59 år, kommeri åldernvid ikraftträdandet är att pen-av

resterandeochreformeradeberäknad enligt detglidande skalasion i systemet--
från20-delarmångaHurhittillsvarandeberäknad enligt det20-delar systemet.

ifödelseår.individens Deberoendeutgåskall är yngstarespektive system avsom
fåsålunda1953år kommerföddaär attmellangenerationen sompersoner --

120ochregelsystemetreformeradeberäknad enligt detsin pension1920 avav
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pensionen beräknad med tillämpning hittillsvarande folkpension ochregler förav
ATP medan född 1820är året dessförinnan, år 1952, kommer fåatten person som

pensionen beräknad enligt reformerade regler och 220 beräknad enligt hittillsva-av
rande regler, De äldsta i mellangenerationen fåkommer därmed mycketattosv. en
liten del sin pension beräknad enligt det reformerade nämligen enbartsystemet,av
l20. I tabell 8.1 i kapitel 8 har redovisat det antal 20-delar från respektive

kommer den sammanlagda pensionenutgöra för de olika årskullarnasystem attsom
i mellangenerationen.

Med denna övergångslösning måste för mellangenerationen, egentligade över-
gångskohorterna, pensionsrättigheter fastställas ochenligt både det hittillsvarande
det reformerade pensionssystemet och detta såväl för vid ikraftträdandet förfluten
tid för framtiden. Parallella pensionsregister måste alltså föras.som

Härvid innebär det inga särskilda problem beräkna pensionsrättighetema inomatt
det hittillsvarande Riksförsäkringsverket 1960ATP-poängen. har sedan årsystemet,
fört register intjänadeöver och fortsättningsvisATP-poäng kommer ävenett att
göra så för alla är födda år 1953 eller tidigare.som

Inte heller kommer det innebära några särskilda problem allmäntatt sett att re-
gistrera pensionsrättigheter det reformeradeintjänas inom pensionssystemetsom

för framtiden för de aktuella övergângskohorterna, eller för dem ärnu som yngre.
reformeradeDet förhållanden frånkommer under alla krävasystemet att ett nytt,

ATP-registret avskilt register, där pensionsrättigheter för till någon delalla som-
omfattas det reformerade pensionssystemet förs kontinuerligt. l dettaav nya-
register måste bokföras pensionsrättigheter inom såväl fördelningssyste-separat--

premiereservsystemet.met som
På premiereservsområdet krävs, beskrivit i avsnitt 8.1.2, särskilda över-som

gångsvis gällande bestämmelser det gäller tillgodoräknande pensionsrättnär av
framöver inom reformeradedet pensionssystemet. Premiereservsandelen inom
ålderspensioneringen faktisktär fonderat vilket innebär individensett system, att
pensionskapital inom premiereserven inte fiktivt inom fördelningssystemetär som

reellt och verkligt. Det kan därför inte komma i fråga avgiftensätta helautan att av
till premiereservsystemet, 2 procentenheter âlderspensionsavgiften totaltav om
18,5 %, för dem endast delvis omfattas det reformerade pensionssystemetsom av
och alltså kommer få bara vissa kvotdelar sin pension från dettaatt system.som av

sådan ordningEn skulle innebära del det faktiskt fonderade pension-attsom en av-
skapitalet inte skulle upphov till pensionsutbetalningar, vilket alltså principige
skulle innebära konfiskation vissa kvotdelar fonderade pensionskapita-deten av av
let intekan l stället måste för de omfattas 20-delsin-accepteras. personer som av-
fasningen redan avgiften till premiereserven bestämmas sådant det kom-sätt att
mande utfallet från premiereserven automatiskt till 20-delsinfasningen.anpassas
Avgiften till premiereservsystemet och därmed pensionsrättigheterna inom detta

bör alltså från början bestämmas så utfallet kommersystem att att motsvarasenare
det antal 20-delar individen i fråga frånkommer uppbära i pension detattsom
reformerade För exempelvis född år 1948 ochärsystemet. person som somen
kommer få 1420 sin pension enligt reformeradeberäknad det ålderspen-att av
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ochpremiereserventillavgifteninnebäradettakommersionssystemet attatt pen-
procentenheter.21420tillpremiereservdelen bestämsinomsionsrâttighetema av

såvittmotiveradeövergångsreglersärskildaharavseendeytterligareI ansettett
vidPersonerpremiereservsystemet.pensionsråttigheter inomframtida somavser

återståendesittunderskullemellangenerationenäldre itillhör deikraftträdandet
premie-ipensionskapitalnågot störrehinna byggainteförvärvsliv typiskt sett upp

Vitämligen litet.blidärifrån skullepensionsutfalletmed resultat anserattreserven
ikraftträdandet är övervidföradministrativa skäl talardärför attatt personer som

premie-omfattasskallinte allstidigare,år 1943 ellerfödda50 dvs.år, avpersoner
ålderspensio-reformeradedeninompensionsrättkommerdessaFörreservsystemet.

hela ålders-ochfördelningssystemetinomendasttillgodoräknasdärförneringen att
där. Denpensionsrättgrunda%, alltså18,5 kommerpensionsavgiften, att ovan

kommerpremiereservsystemettillavgiftenkvotdelsberäkningenbeskrivna av
1944-1953.födda årenför ärendastskedärmed att personer som

beträffandeocksåsärreglerövergångsvisamedför behov20-delsinfasningen ett av
65 år.försäkrade fylltdenefter detframöverintjänandepå inkomster attavgifter

återkommeroch viavsnitt 14.2iavgiftssidan berörtsåvitt gällerfråga harDenna
avsnitt 15.3.4.iförmånssidanavseende påmedtill den

uppgifterockså förasmåstepensionsrättigheterreformeraderegistret överTill om
reformeradeikraftträdandet dettia föreinkomster förpensionsgrundande pen-av

Allmänt1935år ellerfödda settalla ärgäller försionssystemet. Detta senare.som
i förflutenrespektive årförATP-poängenproblemskedettakan attutan genom

basbeloppsavdragför detför kompenseraför poängmed tilläggtid, somatten
Pâ detta sättupphov.varit derashartill de inkomstertillbakaräknasgjorts, som

fastställas.tidförflutenår irespektiveförpensionsgrundande inkomstenkan den
pensions-fastställandeförförfarandetemellertidavseenden kommervissaI av

pensionssystemetreformeradeinom detförfluten tidförinkomstgrundande av
i andraochframtidenförgällakommerfrån vadavvikaskälpraktiska attatt som
särskil-påkallarsammanhangi dettasituationersärregler. Deavseenden krävs som
vi i detredovisarhänseendensärregler i dessatillvåra förslagöverväganden ochda

avsnittet.följandenärmast
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15.3.2 Fastställande pensionsgrundande inkomst förav
förfluten tid

Vi Föreslår: I det reformerade ålderspensionssystemet tillgodoräknas pen-
sionsgrundande inkomst för tid före ikraftträdandet på grundval denav
pensionspoäng för ATP med tillägg for poäng registrerats ien som- -
ATP-poängregistret. Inkomster under år i förfluten tid understigitett ettsom
basbelopp liksom inkomster under 1950-talet grundar inte pensionsrätt i det

regelsystemet. Socialförsäkringsersättningar i förflutenutgettsnya m.m. som
tid grundar tillrätt pension i det reformerade i den mån de varitsystemet
pensionsgrundande för ATP. Bamársrätt tillgodoräknas för förfluten tid
enligt i huvudsak regelsystem skall tillämpas i framtiden. Pen-samma som
sionsrätt retroaktivt beräknas i anslutning till det regelsystemets ikraft-nya
trädande.

Premiereservdelen inom ålderspensioneringen, tillupphov del särreglersom ger en
såvitt tillgodoräknande pensionsrätt för framtiden, kommer få betydelseattavser av
endast för framtida pensionsrättigheter. Det kan nämligen inte komma i fråga att
faktiskt fondera pensionsmedel för förfluten tid, premiereservsystemet helasom om
tiden hade funnits. Detta betyder pensionsrätt för förfluten tid kommeratt att
tillgodoräknas endast inom för fördelningssystemet och där till hela den förramen
förfluten tid tänkta ålderspensionsavgiften, 18,5 %. Givetvis föreligger då inte
något behov särregler för retroaktivt tillgodoräknande pensionsrätt inomav av
premiereservsystemet. l detta avsnitt behandlas grund härav fortsättningsvis bara
de speciella regler enligt vår uppfattning blir nödvändiga för tillgodoräknandesom

pensionsrätt för förfluten tid inom fördelningssystemet.av
Som konstaterats kommer det allmänt inte innebära nâgra särskildasett attnyss

svårigheter uppgifternaöversätta intjänad ATP-poäng till pensionsrättigheteratt om
för förfluten tid inom det reformerade pensionssystemet. Den registrerade ATP-

förpoängen visst år, med tillägg för förpoäng kompensera för det basbe-ett atten
Ioppsavdrag har gjorts, kan på enkelt sätt räknas tillbaka till de inkomsterettsom

de ursprungligen grundar sig på och i sin kommer utgöra dentur attsom som
pensionsgrundande inkomsten inom det reformerade pensionssystemet. Detta
betyder pensionsgrundande i det reformerade blir inte bara förvärvsin-att systemet
komster för förfluten tid också, i enlighet med vad föreslagithar i avsnittutan
9.3, olika socialförsäkringsersättningar sjukpenning och arbetslöshetser-m.m. som
sättning i den mån och för den tid de varit pensionsgrundande för ATP enligt den
hittillsvarande ordningen. Förslaget innebär vidare vilket motiveratanser vara-

avsnitt 9.7.3se inkomster för förfluten tid överstigande taket i det hittillsva-att-
rande 7,5 basbelopp, inte heller kommer grunda pensionsrätt i detsystemet, att
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reformerade Vi återkommer i avsnitt 153.3 till hur taket i det reformera-systemet.
de bör för förflutenhanteras tid och till den retroaktiva löneindexe-hursystemet
ringen pensionsrättigheter i det reformerade pensionssystemet bör ske.av

RiksförsäkringsverketsUr register intjänad kan emellertid inteöver ATP-poäng
hämtas uppgifter årsinkomster basbelopp eller lägre. följdenDetta ärettom avom

det första basbeloppet årsinkomst pensionsgrundande inominte detäratt av en
nuvarande förflutenATP-systemet. Om sådana mycket låga årsinkomster i tid
skulle kunna grunda pensionsrätt inom reformerade skulledet pensionssystemet,
alltså krävas uppgifter härom införskaffades från register från denandra elleratt

Önskvärtberörda individen. skulle ha varit Riksskatteverket eller någonatt annan
myndighet kunde in uppgifternahämta de aktuella individen behövdeutan att

skulleDetta emellertid praktiskt ogenomförbart.engageras. vara
l skattelängderna finns uppgifter inkomster för alla har åsattsom personer som

principtaxering. l skulle alltså nödvändiga kompletteringar såvitt det förstaavser
basbeloppets inkomster kunna ske via Skattelängderna. Skattelängderna har dock,

för ändamål, brister.de skall användas detta många Skattelängderna redovisasIom
efter avdrag inkomstensde olika inkomstslagen för förvärvande, vilket alltså

innebär där i de flesta fall redovisas lägre förvärvsinkomst denän äratt en som
pensionsgrundande. uppgift förvärvsinkomst efter avdrag för inkomstensEn om
förvärvande skulle dock kunna bättre ån ingen uppgift alls. Ytterligare ettanses
skäl skattelängderna till komplettering uppgifterna frånanvända ATP-mot att av

emellertid inte databearbetade förregistret de är hela den tid härär äratt som
alltsåaktuell. Uppgifterna från skattelängderna skulle i utsträckning kunnastor tas

fram Skattelängderna för för-endast manuell väg. är upprättade kommun och
få fram individuppgiftersamling och måste för känna individentillattman var var

taxeringsåret. på myndighetsnivåmantalsskriven det aktuella fram de be-Att ta
uppgifterna för år och individ för individ sighövliga år skulle därmed ställa så

förorda sådan lösning.arbetskrävande inte kan heller finns de be-Inteatt en
lättillgängliga register.hövliga uppgifterna i andra, mer

alltså inte finna någon myndighetsnivå fram uppgifterVi har kunnat väg taatt
inkomster under år basbelopp. Alternativet skulleinte överstigerett ettom som

individen företeende självdeklarationer eller andra handlingarattvara genom av
fick föra bevisning dessa låga pensionsrätt tillgodo-inkomster begäraoch attom

sådanräknades för dem. En emellertid få tämligen slumpartatordning skulle ett
framför inte för såresultat. Inte alla har den handlingar, alltsparat typen enav

lång tid tillbaka det här Skatteförvaltningen bevarar inte dit ingivnarör sigsom om.
självdeklarationer inte möjlig-under år det finns såledesän visst antal ochettmer
heter för individen begära få dit ingivna deklarationerna,kopior deatt att ut av

Ävensåvitt de åren. administrativa skäl talar starktutom emot attsenasteavser
individen bereds tillfälle begära pensionsrätt inkomster inte överstigandeföratt ett
basbelopp för år i förfluten tid. lösning.Vi avvisar sålunda dennaäven

fram inte finns någon rimligDet förda leder till slutsatsen detresonemanget att
inkomster för förfluten tidmöjlighet beakta överstigande basbeloppatt ett som

pensionsgrundande inom reformerade Vi således intedet pensionssystemet. är
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vâr uppfattningberedda föreslå någon särreglering i det avseendet. Enligtatt
för individens reellabehöver emellertid detta inte ha någon egentlig betydelse

pensionsutfall, vilket naturligtvis väsentligt motiv för vårt ställningstagan-utgör ett
haftde i denna fråga. allra flesta inkomster under visst år har högreDe med ett

övergångskohorter-inkomster basbelopp. 20-delsinfasningen för de egentligaän ett
medför också det reformerade pensionssystemet får begränsat genomslagatt ettna

deför deras del. Sannolikt också få har så låga inkomsterär det mycket somsom
aktuella år haft i de flesta fallunder än enstaka och de det kommernu mer som

ändå få försörjning ålderdomen garantipensionen.sin på tryggadatt genom
1950-taIet.problem inkomster intjänade under Riksförsäkrings-Ett annat avser

föras först år 1960, då ATP-verkets register över intjänad börjadeATP-poäng
inkomster dessförinnan påinfördes. Personer med kompenserades annatsystemet

inom retroaktiv beräkning pensionsrätt.sätt ATP-systemet än genom av
Pensionsgrundande inkomst för 1950-talet alltså inte föras in i detåren under kan

reformerade pensionssystemet omräkning registrerade ATP-poäng.genom en av
inkomster för pensionsutfallet från det reformeradeBetydelsen dessa systemetav

emellertid begränsad. Eftersom pensionsrätt inte intjänas före 16 års ålder,är kan
för födda 1943 tidigare i och för sig möjligtkan det endast år ellerpersoner vara

få inkomster. det baranågot utbyte i pensionshänseende sådana dessa ärAvatt av
reformera-de födda år 1935 eller huvud berörs deär över taget avsom senare som

1950-talet således ingen betydelse för pensionsut-de reglerna. Inkomster under har
fallet för födda 1935-1943. 20-delsinfasningenandra än dem är under årensom
innebär för pension beräknas enligtdessa kohorter deras till del kommeratt stor att
de hittillsvarande reglerna, där avsaknaden uppgifter 1950-talsinkomsternaom om
inte spelar någon roll. Exempelvis kommer född år 1935 ochär somen person som
alltså i princip pensionsgrundande inkomster under hela 1950-talethar kunnat ha att

l20få 1920 sin pension beräknad enligt de hittillsvarande reglerna och baraav
reformeradeberäknad enligt de reglerna. Ett exempel kan utgörasannat av en

född 1943. visserligen få betydande delår Han eller hon kommer att avperson en
sin pension från det reformerade pensionssystemet, 920, har å andra sidanmen

år 1950-talet,haft teoretisk möjlighet tjäna pensionsrätt endast underatt ett
tämligennämligen år 1959. Därtill kommer alla de aktuellaatt personerna varnu

sannolikhetpå 1950-talet och de, i den mån de förvärvsarbetade, med allattunga
förhållandevis lågahade inkomster.

inkomsterna 1950-talet för pensionsutfallet från det reforme-Betydelsen underav
Ändå principiellapensionssystemet får därför inte överdrivas. skulle detrade av

föredra gick finna någon godtagbar lösning för inomskäl det att attattvara om
inkomster.för det regelsystemet hänsyn till dessa Problemen ärtaramen nya

överstigandeemellertid i detta avseende desamma det gäller inkomsternärsom
Några register med de behövligabasbelopp för förfluten tid. databearbetadeett

uppgifterna finns inte, kan därför inte med rimliga administrativa ansträng-och det
Även ordning där individenningar hämtas in uppgifter myndighetsnivå. en

1950-skulle beredas möjlighet tillgodoräknande pensionsrätt förbegäraatt av
talsinkomster uppgifter administrativt motive-och därvid lämnade möterstyrka sina
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rade invändningar och skulle därutöver få ganska slumpartade effekter. Detsamma
kan invändas ordning med schablonmässig beräkning pensionsrättmot en mer av

1950-taletunder ñr berörda årsklasser.
Vi har alltså inte funnit någon rimlig lösning kan möjliggöra tillgodoräknandesom

pensionsrätt inom det reformerade pensionssystemet för inkomster 1950-underav
talet.

I avsnitt 9.5 har utvecklat motiven för vårt förslag barnârsrätt skall kunnaatt
tillgodoräknas för förfluten tid. I överenståmmelse med vad föreslår beträffande
förvärvsinkomster emellertid bamårsrätt inte skall till-kunnaattm.m. anser
godoräknas för tid före år 1960.

i vissaDet avseenden ofrånkomligt bamårsrätt för förflutenär tid tillgodoräk-att
enligt litet schematisk metod för framtiden. Exempelvis blirän detnas en mer nog

oundvikligt sådan pensionsrätt tillgodoräknas modern till barn, i fall däratt ett utom
fadern varit vårdnadshavare.har beräkningsmodellDen för barnårsrätten,ensam

föreslagit för framtidenhar och 9.5.har i avsnitt bör ipresenteratsom som
sina huvudlinjer kunna gälla beräkningenäven bamärsrätt för förfluten tid.av
Sålunda utfyllnadbör kunna ske enligt det bästa de alternativa beräknings-treav

75sätten: utfyllnad till % den genomsnittliga inkomsten för försäkradealla ut-av
fyllnadsnivå utfyllnadI, till nivån för individens pensionsgrundande inkomst för
året före barnets födelse utfyllnadsnivå II eller tillgodoräknande kork ettav en om
basbelopp. Utfyllnadsnivå I bör därvid på för framtidensätt bestämmassamma som

Ävengenomsnittsinkomsten för alla försäkrade för respektive år. utfyllnadsnivåav
bör för förfluten tid bestämmas på för framtiden, varvidsätt ATP-samma som

för de aktuella inkomstårenpoängen kan användas för räkna fram den relevantaatt
inkomstnivån. Korken bör för varje år i förfluten tid det då gällandemotsvara
prisbasbeloppet.

Reglerna för tillgodoräknande barnårsrätt bör allmänt och alltså såvittävensettav
förfluten tid utformas så det blir möjligt tillgodoräknandet kan ske medatt attavser

mått automatik. Med hänsyn härtill vi frågan hur till-ett stort attav menar om
godoräknandet bamårsrätt för förfluten tid skall ske i sina tekniska detaljer fårav

vidareprövas under arbetet den fortsattamed beredningen detta betänkande seav
även avsnitt 9.5.5.

De flesta socialfrörsäkringsersättningar liknandeoch förmåner, inte utgörsom
förvärvsinkomst,egentlig kommer i enlighet med vad hittills har gällt ävensom

framöver pensionsgrundande inom reformeradedet till sinaatt systemetvara
faktiska belopp. sjukpenning utgår under något längre sjukskrivningsperiodersom
och arbetslöshetsersättning efter tid kommer emellertidviss enligt vårt förslag att

pensionsrätt tillgrunda den bakomliggande inkomst bestämmer sjukpenningensom
respektive arbetslöshetsersättningen avsnitt 9.3.se

befintligaI det ATP-registret förekommer inte något uppgift vilken typom av
inkomster eller ersättning har legat till för där registreradegrund den ATP-som

går alltså intepoängen. Det där urskilja sjukpenning och arbetslöshetsersättningatt
för sedan på något sätt räkna den pensionsgrundande inkomsten för förflu-att upp

tid inom reformeradedet till bakomliggande inkomst. Någonten systemet en annan
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såvittpraktiskt hanterbar möjlighet hänsyn till den bakomliggande inkomstentaatt
vi, fram-dessa former ersättning utgivna under förfluten tid har somavser av

arbetslöshetsersättninghållit i avsnitt 9.3, inte finna. sjukpenning ochkunnat som
sitttillhar utgått för förfluten tid därför inte bli pensionsgrundande änkan mer

faktiska belopp.
isocialförsäkringsersättningar, i dag pensionsgrundande harDe ärm.m. som -

pensionsrätt ändaden mån har existerat inte alla grundatde över huvud taget -
årens Sålundasedan år 1960 regler härför har införts successivt under lopp.utan

ersättnings-exempelvis sjukpenning, arbetslöshetsersättning och många andrablev
1970-talet. Andra ersättningsformerformer pensionsgrundande först vid mitten av

tidpunkter. Någothar tillkommit eller har blivit pensionsgrundande vid senare
till detförfarande för i efterhand pensionsrättadministrativt fungerandesett att ge

faktiska inte pensionsgrundandebeloppet för ersättning när den utgavssom varen
iår i förfluten tid föreligger inte. Vi därför, anförtunder aktuelltett anser som

pensionsrätt avseendeavsnitt 9.3, för socialförsäkringsersättningar kanatt m.m.
i realitetenförfluten tid tillgodoräknas enbart i den utsträckning ersättningensom

pensionsgrundande förvarit ATP.
har framgått avsnitt 9.6 föreslår värnpliktstjänstgöring,Som att somm.mav

inte pensionsrätt. heller skall pensionsrätti förfluten tid skall grunda Inteägt rum
avsnittnâgra särskilda reglerför studier tillgodoräknas för förfluten tid enligt se

9.4.
förflutendet reformerade förBeräkningen pensionsrätt inom pensionssystemetav

möjli-beräkningen itid bör anslutning till ikraftträdande och resultatetigöras av
felfall uppfattningen något be-mån meddelas de berörda. l då dessa har attgaste

inominträffa gäller barnårsrätten, bör degåtts, vilket främst torde kunna när det
enligt vanligabegränsad tid efter ikraftträdandet kunna fâ frågan prövad deen

överprövning enligt allmän försäkring. Därefter börreglerna för beslut lagenav om
dock ändring inte kunna ske.

föregående beskrivit vi den pensionsgrundande inkomst-l det har hur attanser
ikraftträdandet bör fastställas. Närinklusive barnårsrätten för varje år föreen

fördelnings-fastställts för år för sig, skall pensionskontot inomdenna har vart
18,5ålderspensionsavgiften, %, dentillföras beloppett motsvararsystemet avsom

bokförda avgiften värdet pensions-pensionsgrundande inkomsten. där utgörDen av
Även pensionsrättigheternarättigheterna för aktuella året. för förfluten tid måstedet

till inom pensionssystemet.därefter räknas med index och hänsyn taketett tasupp
avsnittet.detta bör ske utvecklar i det följandeHur nu
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15.3.3 Indexering pensionsrättigheter ochav

hänsynstagandet till förtaket förfluten tid

föreslår:Vi Pensionsrätt i det reformerade pensionssystemet tillgodo-som
förräknas år i förfluten tid räknas med löneindex fr.o.m. det âret. Dettaupp

löneindex för förfluten tid beräknas i viss mån sätt än motsvarandeannat
index för framtiden.

För tid före ikraftträdandet tillgodoräknas pensionsrätt under olika år högst
med belopp ATP-taket för respektive år. Någonett övremotsvararsom

för de intjänadegräns pensionsrättighetemas tillväxt löneindexeringengenom
finns inte.

Enligt vad har framgått avsnitt 7.7 och 9.7 föreslår pensionsrättig-attsom av
heterna inom den allmänna ålderspensioneringens fördelningssystem skall lönein-
dexeras. Löneindexeringen innebär i princip pensionsrättigheterna årligen skrivsatt

med index baseras på treårigt genomsnitt denett procentuellaettupp som av
ökningen i den pensionsgrundande inkomsten med sådan inkomst. Skäletper person
till vi föreslår treårigt genomsnitt bas, utjämnat index,att är detett ett attsom
föreligger behov konjunkturutjämning indexserien.ett av av

Löneindexeringen intjänade pensionsrättigheter skall enligt förslaget inteav avse
endast pensionsrättigheter intjänade efter ikraftträdandet det reformeradeav pen-
sionssystemet också de pensionsrättigheter här behandlas, nämligen deutan som

intjänats före ikraftträdandet. Som har framgått avsnitt 9.7 har övervägtsom av
för förfluten tid använda index baserat på denatt pensionsgrundande inkomstenett

för för undvikamän vissa strukturella faktorer den ökning andelenatt att av-
kvinnor i arbetskraften och kvinnors genomsnittliga arbetstid ägt underav som rum
de gångna decennierna påverkar uppräkningen förflutenför tid. Vi har emellertid-

för föreslå indexet skall bestämmas förändringarnastannat i den pensions-att att av
inkomstengrundande för alla, såväl för framtiden för förfluten tid. Ett skäl tillsom

detta skillnadenär mellan de olika indexserierna visat sig förhållandevisatt vara
liten avsnitt 9.7.3.se

Löneindex för förfluten tid kommer emellertid i del andra avseenden skiljaatten
sig från vad kommer gälla för framtiden, vilket också framgår avsnittattsom av
9.7. För förfluten tid finns inte möjligheten låta inkomstdelar ovanför taketatt
påverka index. heller finnsInte möjligheten vid fastställande index för förflu-att av

tid hänsyn till inkomster högst basbeloppten under år.ta Förklaringenett ettom
härtill ATP-registret,är måste utgöra grund för den retroaktiva indexering-att som

inte innehåller uppgift än pensionsgrundande inkomster intjänadeochannaten, om
ATP-poäng. I ytterligare avseende kommer index för förfluten tid baseras påett att
andra indexregler än för framtiden. Det finns för förfluten tid inget behov av
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behöverför förfluten tidindex. Indexför konjunkturutjämningsärskilda regler av
iförändringarnagenomsnitttreårigtinte jämnas dvs. baserasdärför ettut, av

deför beräkningenunderlagavsnitt 9.7 har vilöneutvecklingen. I presenterat ett av
förfluten tid.respektive år itill användning föruppräkningstal bör kommasom

reformeradepensionsrätt inom det9.7,utvecklat i avsnitt kommerharSom
pensions-för inkomster överframöver inte kunna intjänaspensionssystemet att

hittillsvaran-med taket i detföreslåsinledningvis överenstämmatak,systemets som
7,5 prisbasbe-till1995 fastställasalltså ingången årpensionssystemet ochde avper

därefterkommerpensionssystemeti reformeradeNivån för taket det attlopp.
löneindexi lönebasbelopp. Detlöneindex och bestämmasräknas med ett somupp

för uppräkninganvändsdettill användning detsammakomma ärhär bör som som
fastställdviss individförinnebärintjänade pensionsrättigheter. Detta att en enav
ligga fastalltid framöver kommerför aktuellt årpensionsgrundande inkomst attett

pensionsgrundandeExempelvis kommerlöneindexerade taket.i relation till det en
% lönebasbelopp75 7,5utgjordevisst år intjänandeâretinkomst för ett avsom

värde,sitt relativaha kvari pensionshänseendefortfarande några år attsenare
paritet med taketsiår för år räknasför inkomstenpensionsrättenatt uppgenom

kommerinkomstenfrån den nämndahärröruppräkning. Den pensionsrätt som
% 7,5 lönebasbelopp.75framtidalltså för all att motsvara av

intjänandesidan inomemellertid taketkommertidigare har utvecklatSom att
Medi prisbasbelopp.tidför förfluten bestämmasreformerade pensionssystemetdet

uppräkningstal föroch med depensionsrättigheterlöneindexering intjänadeaven
ikraftträdandetförealltså värdetavsnitt 9.7 kommerförfluten tid visats i avsom

ochoch tilltill taketför år i förhållandepensionsrättigheter årintjänade växaatt
för höga in-pensionsrättocksåinnebärmed kunna växa över taket. Detta attatt

betydelse förfåkommer större1960- och I970-talenunder exempelviskomster att
pensions-eftersom1980-talet,för inkomster underpensionsutfallet pensionsrättän

uppräkningstalganska högamedför tidigare inkomsterna räknasderätten upp
väsentligt ochdärigenom kommer växamycket lång tid ochunder motsvaraatten

taket då.legat betydligt överpensionsrätt på 1980-talet somen
reformeradeintjänandesidan i detpåkonsekvenser taket systemetDessa attav

mening godtas. Deenligt vårtid måste docki prisbasbelopp för förflutenbestäms
påtaketlöneindexeringmöjligakunnaalternativa lösningar skulle avvarasom -

uppräk-förtakrespektive införandeförfluten tidintjänandesidan föräven ettav
bådafårikraftträdandetpensionsrättigheter intjänade föreningen varaansesav -

med nackdelar.förknippade större
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15.3.4 Kvotdelsberäkningen

föreslår:Vi För omfattas ZO-delsinfasningen, dvs. föddapersoner som av
åren 1935-1953, beräknas hel ålderspension reformeradeenligt de regler-en

och hel sådan pension enligt det hittillsvarande regelsystemet. Därefterna en
beräknas relevant 20-delarantal enligt respektive regelsystem, och summan

dessa 20-delar utgör den utgående ålderspensionen. Denna räknas för årav
därefter med pris- och följsamhetsindex. Den del härrör frånupp som
nuvarande regelsystem räknas i förekommande fall vid civilstândsänd-om
ring. Den del från det reformerade kan kommasystemet attsom emanerar
höjas till följd tillkommande pensionsrätt intjänad efter ålders-uttagetav av
pension.

l de föregående avsnitten har lämnats redogörelse förbl.a. våra förslag huren om
pensionsgrundande inkomst för förfluten tid skall fastställas inom det reformerade
pensionssystemet och hur pensionsrättigheterna härrör från sådana inkom-om som

skall räknas löneindex.med Denna del redogörelsen förster övergångs-upp av
regleringen alla födda år 1935 eller har haft pensions-avser personer senare som
grundande inkomster före kraftträdandet det reformerade ålderspensionssyste-av
met.

För de vid ikraftträdandet 40 år ellerär dvs. förpersoner som yngre, personer
födda år 1954är eller kommer efter ikraftträdandet intjänade pensions-som senare,

rättigheter bokföras endast inom den reformerade pensioneringenatt inom fördel-
ningssystemet respektive premiereservsystemet och ålderspensionen kommer för
dessa småningomså beräknas helt enligt de reformerade reglerna. Deattpersoner
berörs alltså inte själva 20-delsinfasningen.av

20-delsinfasningen omfattar, tidigare har framgått, bara födda årensom personer
1935-1953 och innebär den första årliga pensionen vid ålderspensioneringenatt
begynnelsepensionen för dessa måste beräknas dels enligt hittillsva-depersoner
rande reglerna på de pensionsrättigheter finns registrerade i ATP-registret,som
dels enligt de reformerade reglerna på de pensionsrättigheter finns registreradesom
inom reformeradedet Såvitt det reformerade beräknas isystemet. systemetavser
detta skede endast den pension kommer utfalla från fördelningssystemet.attsom

Den begynnelsepension räknas fram för respektive skall därvid utgörasystemsom
hela pensionden skulle ha utgått endast det hade varit tillämpligt.systemetsom om
Det betyder bl.a. pensionen i respektive beräknas enligt de regleratt system som
där gäller för exempelvis förtida eller uppskjutet uttag.

Den inkomstrelaterade begynnelsepensionen från det reformerade pensionssyste-
grundar sig på pensionsrätt intjänats i princip alla ditintills förvärvademet som

inkomster. Inom det hittillsvarande baseras däremot den inkomstrelateradesystemet
pensionen ATP-pensionen bara ditintills intjänade inkomster över basbeloppett
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inkonster.basbeloppetsförstaför detkompensationenfolkpensionen utgörmedan
skallrespektivefrånbegynnelsepensionernainkomstrelaterade systemdeFör att

del,hittillsvarandedärför, för detjämförbara måste systemets avsumnanvara
uppgiften.relevantadenATP-pensionenårligafolkpensionen och den vara

%96till giftaensamstående äntillmed högre beloppFolkpensionen utgår av
sammanlevtnde.till gifta%78,5 basbeloppetensamstående ochtillbasbeloppet av

fårhittillsvarandefrån detbegynnelsepensionen systenetberäkningenVid av
viss betydelse.sammanlevnadcivilstånd ochdärmed en

deutgårtillfastställdsålunda ärfrån respektivebegynnelsepensionenNär system
pcnsionfaktisk1935-1953,födda årendehär är somsomavses,personer som

chhittillsvarandeårspensionen från det systemetvissa kvotdelar avavavsumman
Kvodelar-pensionssystemet.reformeradefrån detårspensionenkvotdelarvissa av

i kapitel 8.i tabell 8.1deutgör angettssomna
1944-163födda årenför dem ärframgått tillkommerhartidigareSom ensom

Denpensionssysteme.reformeradeinom detpremiereservenpension frånmindre
preniere-tillAvsättningenkvotdelas.intedärifrån kommerpension utfaller attsom

och har20-delsinfasningentill avsettfrån börjani stället redanhar anpassatsserven
ditavgift avsättsdenkvotdelenrelevantarespektive årsklassförendast den somav

pensionssystemet.reformeradeomfattas detheltför dem avsom
betyderpremiereservsystemetfår pension frånövergångskohorternadeAtt yngre

äldreinkomst ånförpensionsrätthögretillgodoräknatsde harinte att samma
fram-tidigare haifår,Övergångskohorternaäldreövergångskohorterna. De som

depremiereservspensionen attbortfalletkompensation förhållit, genomaven
inom fördelningssystemet.pensionsrättmotsvarande högretillgodoräknas

lärrörakommerZO-delsinfasningenomfattasför dem attpensionenAtt avsom
tetyderpensionssystemetreformeradefrånoch dethittillsvarandefrån detbåde

Denenheter.separeradepensionsdelarna kantvåinte denaturligtvis att ses som
detsåledesmåste girauppskjutetförtida ellerheltexempelvis vill göra uttagsom

ozh dentillupphovkvotdelsberäkningenpensiontotaladensåvitt gersomavser
hela denandelpension måste på sättpartiellvillenbart ta utta ut avensammasom

pensionen.kvotdelsberäknade
begynnelsepenionenhurbeskrivaredogörelsen harlämnadeDen attavsettovan

begynnelepen-20-delsinfasningen. Dennaomfattasfram för demräknas som av
Härvid kummerframöver.för årindexräknas medsedansion kommer vartatt upp

ördel-pensionssystemetsreformeradefrån detfallerkvotdelarsåväl de utsom
ålderspensionerimenhittillsvarande attenligt dendeningssystem utgessomsom

l5.7.l nedan.avsnittföljsamhetsindexeraspris- och se
föräntringarinträffakanbörjatålderspensionen hardetåren efterUnder utgesatt

harframgåttsamlevnadsförhållanden. Somochpensionsberättigades civilståndiden
hitillsva-från detpensionen härrörför den delförhållanden betydelsedessa somav

härtillmåsteMed hänsyndärav.folkpensionsdelenoch utgörrande systemet som
kvotdeloeräk-utgåendeomräkning framöverförekommande fall görasi av enen

pension.nad
ellerdelvisheltpensionerockså görasomräkning kan behöva utgesEn somav -
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från det reformerade pensionssystemet i enlighet med de generella regler- som
föreslås gälla där för beaktande tillkommande pensionsrättigheter harav som
intjänats efter tidpunkten för ålderspension.uttag l sammanhanget kan finnasav
anledning uppmärksamma de särskildaatt problem 20-delsinfasningen medförsom
såvitt pensionsrättigheter intjänade efter 65 års ålder för föddaavser årenpersoner
1935-1953 och har legat till grund för vån förslag i avsnitt 8.2 och 14.2som att
hel ålderspensionsavgift inte skall inkomster intjänadetas efterut denna ålder
för dem omfattas 20-delsinfasningen och inte heller för demsom är äldre.av som
Här föreligger nämligen diskrepans mellan det hittillsvarande och deten systemet
reformerade i så måtto inkomster efter 65 årsatt ålder grundar pensionsrätt inom
det inte inom det förra. För omfattas 20-delsinfas-senare men personer som av
ningen skulle detta, särregler inte införs, innebära förde inkomster efter 65om att
års ålder skulle tillgodoräknas full pensionsrätt inom det reformerade systemet -
och betala avgift härför denna pensionsrått skulleatt resultera endast imen-
pensionsutbetalning till viss kvotdel. Samtidigt skulle ingen ytterligare pensionsrätt

i det hittillsvarande Konsekvensen häravgenereras systemet. skulle bli pensions-att
avgiften inte fullt skulle grunda pensionsrätt, vilketut skulle innebära ett avsteg
från den hävdade grundprincipen samband mellan avgifter och förmå-av oss om
ner.

Denna konsekvens har inte velat har,acceptera utan antytts,som nyss
föreslagit âlderspensionsavgiftenatt på inkomster efter 65 års ålder för personer
födda åren 1935-1953 skall till 20-delsinfasningen på det sättet endastanpassas att
så många kvotdelar avgiften dettas antal kvotdelarut reformeradmotsvararav som
pension kommer falla för respektiveatt vidkommande.ut Förslagetsom persons
betyder alltså för föddatt är år 1945 kommer behövat.ex.en person som att
betalas bara 1120 den bestämda totala pensionsavgiften %18,5 såvittav om avser
inkomster vederbörande har efter fyllda 65 år.som

Eftersom även de pensionsrättigheter inom det reformerade intjänatssystemet som
efter 65 års ålder kommer kvotdelas bör emellertidatt pensionskontona tillgodo-
räknas pensionsrätt motsvarande hela den ordinarie avgiften. Detta innebär, mot
bakgrund de särskilda övergångsvisa regler enligt vårt förslagav skall gällasom
såvitt premiereservsandelen se ovan också för inkomster efteravser fyllda 65att
år hela pensionsavgiften, 18,5 %, skall bokföras pensionsrätt inom fördel-som
ningssystemet för födda år 1943 eller tidigare medan för föddapersoner personer
åren 1944-1953 %16,5 bokförs intjänad pensionsrätt på kontot inom fördel-som
ningssystemet och den resterande kvoterade avgiften till premiereservsystemet förs
till det sistnämnda systemet.
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pensionintjänadikraftträdandettill vid15.3.5 Rätt

födda årendvs.20-delsinfasningen,Föreslår: omfattasVi Personer avsom
alltid fågarantiregelsärskild rätttillförsäkras1935-1953, att engenom en

ochfolk-denstorleksmässigtpensioninkomstrelaterad motsvararsom
1995åringångende viderhållitskulle hatilläggspension de avomsom

regel-enligt nuvarandeheltberäknatshade65 år och pensionenvarithade
intjänats frampensionsrättighetergrundval de t.o.m.och påsystem somav

ålderspensionenberäknadegarantiregelsärskildaenligt denna1994.år Den
jämförelse mellanDå65 års ålder. görstillprisindexmedräknas enupp

20-blir följdenpensiondengarantiregel ochenligtpensionen denna avsom
ålderspensionenlägre änpensionen ärsistnämndadendelsinfasningen. Om

sistnämndatill dentillägggarantiregelnsärskildaenligt den ettutges upp
mvan.

övergångsregleringenföreslagnamed den8.1.3 kanframhållit i avsnittharSom
fårâlderspensioneringenvidövergångskohorternaiinträffadel falli att personeren

ingångenvidutgått dehadedeninkomstrelaterad pension änlägre avomsomen
hittillsvarande reglernaenligt degått i pensiondå hade65 år och1995 hade varitår

pensionsrättighetemaintjänadetill dessde framberäknadfått pensionenoch
dragitharde äldrekunna gällaskulle främstDettainom dagens ATP-system. som

harhittillsvarande etti det30-årsreglerna15- och systemetfull sommennytta av
reformeradepensionsutfall inom detmotsvarandeinteförvärvsmönster gersom

systemet.
acceptabeldettainteavsnitt 8.1.3 harframgåttockså har ansettSom vara enav
ytterligareföreslagitdärförharochövergångsregleringenkonsekvens enav

1935-1953årenföddaärinnebördövergångsregelsärskild att personer somav
pensionenutgåtthaskulleålderspensionminst denalltid skall garanteras omsom
pensions-1995 på deår ochvid ingångenreglernuvarandeberäknats enligthade av

till dess.intjänats framrättigheter som
fram ATP-pen-1994 räknasårutgångenalltså detinnebärFörslaget att enavper

ATP-inomålderspensionberäkningförreglernahittillsvarandeenligt desion av
vadenlighet medgammal.65 år lförsäkrade dåden somsystemet, varsom om

tillgodoräk-ATP-poängregelntillämpningförför ATP krävsallmäntgäller attav
30-årsregeln hänsyntillämpning1994. Vidår fram tasför minst t.o.m.trenats av

ochår 1994,tillgodoräknatsför vilka pensionspoängårtill det antal t.o.m.enbart
beaktasmotsvarandePâ sättantal år.vid felandesåledesATP-pensionen reduceras

1994, ochårframpensionspoängenIS-årsregeln enbartvid tillämpning t.o.m.av
avgörande.dessförinnan ärpoängåren15de bästamedeltaletdet är somav

berik-också fårgarantiregeln detsärskildainnebär den föreslagnaDessutom att
folkpensiondenfolkpensioneringen,ålderspension från motsvarar smsomnas en
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skulle kunna intjänadsägas fram år 1994. Syftet härmed är enbartt.0.m. attvara
komplettera ATP-beräkningen för motsvarande garanti för inkomstdelaratt ge en
under basbelopp olika år och således inte någon garantiett visstatt ettge om
grundskydd i egentlig bemärkelse, eftersom detta skydd tillgodoses andragenom
regler såväl i reformeradedet pensionssystemet under övergångstiden. Medsom
hänsyn härtill föreslår föreliggarätt skall till lika andel oavkor-att storen av en
tad folkpension varmed enbart den egentliga grundpensionen och inte t.ex.avses-
pensionstillskott det årantal för vilka försäkradeden tillgodoräk-motsvararsom-

ATP-poäng. denne intjänatOm har ATP-poäng under minst 30 år såle-nats utges
des oavkortad folkpension enligt den särskilda garantiregeln medan den i fallannat
reduceras med det antal 30-delar felar.som

årliga ålderspensionDen blir resultatet denna beräkning uttryckssom av som en
basbeloppsfaktor och kommer alltså framöver oförändrad i förhållande tillatt vara
det allmänna penningvärdets förändringar.

Ålderspension skall således enligt denna särskilda garantiregel för det fallutges
den årliga folkpensionen och ATP-pensionen ingångenatt årsumman av per av

1995, uppräknad prisindexmed till 65 års ålder och såvitt folkpensionsdelenavser
justerad med hänsyn till civilstånd och sammanlevnad vid denna tidpunkt, blir
större än den årliga inkomstrelaterade pension blir följden föreslagnadesom av
huvudreglerna för övergångsbestämmelserna, dvs. ZO-delsinfasningen. Garantire-
gelspensionen måste alltså beräknas för varje individ i de aktuella åldrarna och
jämföras med den pension 20-delsinfasningen upphov till.som ger

Vid jämförelsen beaktas enbart ålderspension från inkomstrelateradeden ålders-
pensioneringen och här inte hänsyn till eventuellt tillägg från garantipensions-tas

Huruvida sådant tillägg kan komma ifråga bedöms först efter detsystemet. att
jämförelsen gjorts inkomstrelateradoch pension sålunda fastställts enligt prin-en
cipen bästa utfall.om

Pension enligt den särskilda garantiregeln skall enligt vårt förslag, i linje med vad
föreslås gälla huvudregel för garantipensionen kapitel inte i någotse ll,som som

fall betalas före 65 års ålder. Det är alltså först vid 65 års ålder den be-ut som
skrivna jämförelsen skall göras och pension enligt den särskilda garantiregeln i-
förekommande fall kan betalas Detta kommer för den går i ålderspensionut. som-
före 65 års ålder betyda den jämförelse skall äga kommeratt att som senare rum

mellan ågöras sidan utfallet den särskilda garantiregeln och å andraatt ena av
sidan den pension hade blivit resultatet 20-delsinfasningen isom av om personen
fråga hade tagit ålderspension först vid 65 års ålder.ut

tillämpningFör den särskilda garantiregeln skall alltså på detta alltidsätt görasav
beräkning fylldavid 65 år. Vid denna tidpunkt beräknas utfallet enligt dennaen

regel och utfallet enligt 20-delsinfasningen. l den mån den särskilda garantiregeln
förmånligt resultat har försäkradeden rätt till tillägg till sin inkomst-ett ettger mer

relaterade ålderspension. Detta i sin helhet hänföra till pension enligtattanses vara
hittillsvarande regelsystem. Tillägget ligger för framtiden fast och räknas inte om
exempelvis vid förändring civilstånd. Beloppet behandlas framöver fullt utav som

del ålderspensionen enligt hittillsvarande regler och räknas sätten av samma
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följsamhetsindex avsnitt 15.7framgent med pris- ochdenna sesom upp
hittillsvarandeberäkning pension från detgäller förEnligt de regler syste-avsom

pensio-65 ålder, ökaspension efter årsdvs. vidvid uppskjutet uttag, uttagmet av
med särskild uppräk-fördröjning den skrivsför varje månads att upp engenomnen

följaktligenuppskjutet kommerför uppräkning vidningsfaktor. reglerDessa uttag
enligt hittillsvarande reglertillämpliga för den del pensionenockså bliatt somav

särskilda garantiregeln.tillägg till följd denutgörs ett avav

övergångsregler inom15.4

förtidspensioneringen

skallförtidspensionsområdetföreslår: föreslårförändringarVi De som
redanreglernadeikraftträdandetvidinte beröra upp-nyaavpersoner som

ikraftträ-förtidspension efterbeviljasförtidspension. Förbär personer som
iantingenpå födelseårberoendeförtidspensionenberäknasdandet --

reformerade pensionssystemetoch från dethittillsvarandefrån detkvotdelar
förtids-deAvgörande ärreglerna.reformeradeenligt deeller också helt

övergångsregleringengäller förfödelseår det sättpensionerades som
Ålderspension förtidspensionärertidigareålderspensioneringen.inom -

pågäller ålders-övergångsreglerdemed tillämpningberäknas alltid somav
pensionssidan.

grundbör ligga tillenligt vår meningredovisat de principerkapitel l2 harl som
reformeradetill detförtidspensionssystemetanpassning det nuvarandeför aven

förföreslår det gällerförändringar närålderspensionssystemet. De systemetsom
omfattande Behovettämligenförtidspensioninkomstrelaterad är natur. av enav

detta område.sig därför gällandeövergångsreglering ävengör
motstridiga intressenredovisats dei avsnitt 8.1 harTidigare i detta kapitel och

tillövergång från hittillsvarandedet gällersärskilda hänsyn närkräver ensom
vårtlegat bakomålderspensioneringen och harinomreformerade regler som

innebärkonstruktion25-årig övergångstid medförslag till i princip ensomenen
gällerföreligger inte på sätt när detMotstridiga intressenmjuk infasning. samma

förtidspensionsområdet.genomföra reform påatt en
. delvisförtidspensioneringen sig dockgörBeträffande övergången inom samma

vid ikraft-motiv för deåberopasgällande. Trygghetsskäl kanintressen att somsom
förtidspensionärer interedanförtidspensionsregler ärreformeradeträdandet av

skall beröras dessa.av
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Med hänsyn härtill förslår ändringarna pá förtidspensionsonzrâdetatt inte skall
beröra vid ikraftträdande: redan uppbär förtidspension.personer som

Knappast någon torde planera sitt förvärvsliv i det långsiktiga perspektivet utifrån
de gällande förtidspensionsreglema. Det föreligger därför inget direkt hinder ur
trygghetssynpunkt genomföra reform på dettamot områdeatt fåren som genom-
slag vid nybeviljandet förtidspension från dagen till den andra långav utanena en
och mjuk övergångsperiod.

Dessutom intressetär samhällsekonomisk synvinkel snabbt genomslagettur av
väl så starkt när det gäller förtidspensioneringen när det gäller ålderspensione-som
ringen.

Vi har därför övervägt låta det reformerade regelsystemetatt gälla fullt vidut
nybeviljandet förtidspension fr.o.m. visst år i den framtiden.näraettav

Även argumenteringen när det gäller övergången fönidspensionssidanom
sålunda delvis avviker från de överväganden ligger till grund för vårt förslagsom
till övergång på ålderspensionsområdet och tanken på omedelbar övergången
därför blir realistisk, har ändå avvisat sådan lösning.mer en

Detta beror främst på omedelbar övergång skulle förorsakaatt påtagliga bristeren
i parallelliteten mellan förtidspensions- och älderspensionssystemen det harmen
också sin grund i sådan ordning skulle åstadkommaatt något har velaten som
undvika inom ålderspensioneringcn, nämligen rätt tröskeleffekter. Ett omedel-stora
bart genomförande fullt inom den framtidennära skulleut betyda denatt som
förtidspensioneras visst år får sin förtidspension beräknadett enligt hittillsvarande
regler medan den förtidspensioneras året därpå helt omfattas de reformera-som av
de reglerna. Detta skulle i sin innebära bl.a. förtidspensionentur föratt en person

förtidspensioneras året ñre ikraftträdandet skulle prisindexeradsom medanvara
den för förtidspensioneras året därpå skulle löneindexewen annan person som vara
rad. Särskilt för förtidspensioneras i år skulle detta kunnapersoner som unga
medföra skillnad på sikt såvitt gäller standardutvecklingenstor framöver.

Nackdelarna med omedelbar övergång såledesär betydande och blir särskilten
framträdande vid ikraftträdandetidpunkt inom den framtidennärmaste i enligheten
med vad vi föreslagit i avsnitt 15.2 Vi har där redovisat vårt förslagovan. att
förändringarna på förtidspensionsområdet bör träda i kraft tämligen ochsnart senast
vid ingången år 2000.av

Vi avvisar därför alternativet med omedelbar övergång fullt vid denna tid-uten
punkt. l stället föreslår övergångsregleringen förtidspensioneringeninomatt i
möjligaste mån skall följa den lösning valt förvi âlderspensioneringens del. Ensom
fördel härmed är viss systemteknisk överensstämmelseatt kan åstadkommasen
mellan de båda övergångssystemen och överblickbarheten därmed kan bli bättreatt

övergången kan mjukas såsamt att tröskeleffektema inte blir lika fram-attupp
trädande med omedelbar övergång. Dessutom kan med denna metod detsom en
reformerade pensionssystemet tillåtas få visst genomslag ganska ochett snart utan

de övriga nackdelarna medatt omedelbar övergång uppstår. Det reformeradeen
förtidspensionssystemet kan alltså i detta fall, vilket föreslår, träda i kraft om
några år framöver förses med övergångsreglering fasar detmen en som nya
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nuvarande.i detförtidspensionssystemet
föreslårikraftträdandereglernasdeefterförtidspensionerasdemFör nyasom

ellerberäknad heltförtidspensionsinfårpå ålderberoende genomdesålunda att -
ålderspensione-20-delsinfasning inomförmodellentillämpningmotsvarande aven

regelsystemet.reformeradedetdelvis enligtringen -
kom-eller1954födda årärtill demförtidspensionbetyder senareDetta att som

övergångsregleringengrundPåreformerade reglerna.enligt deutgå helt avattmer
ålder,65 årsuppnårdenärdessakommerålderspensionssystemetinom personer,

pensionssystemet.reformeradefrån detålderspensionsinockså helafåatt
fåkommer1935-1953 och attårenfödda någotärdemFör senaresomavsom

ävenkommerZO-delsinfasningenforenligt reglernaberäknadålderspensionsin
förtids-reformeradkvotdelarmångalikade fårsåberäknasförtidspensionen attatt

nuvarandedetmedanålderspensionreformeradfåkommerdepension attsom
förtidspensionen.resterandedenkommerförtidspensionssystemet att ge

ikraftträdanderegelsystemetsefter detförtidspensionerasBeträffande alla nyasom
förtidspensions-parallellitet mellanupprätthållaskunnapå detta sättkommer att en

effekterosystematiskamedför devilketålderspensionssystemen, annarsoch att som
tillfårDärutöverundvikas.kandemväxlingen mellaniuppstå manskulle kunna
fårinteallmäntså detäldrenågot settärför demövergång attmjukstånd somen

inträffar.förtidspensionsfalletbetydelse näravgörandenågon
påfår,reglernareformeradeenligt deförtidspension sammaberäkningenVid av
till inkom-hänsynålderspensioneringen,för tasförslagvårtdet gällernärsätt som
översättasfårATP-poängintjänadetidpunktvid dennaochikraftträdandetförester

avsnitt 12.11.seförtidspensionssystemetreformeradeinom dettill pensionsrätt
reformeradedetÄven inomantagandeinkomstereventuellaberäkningenvid av
uppgifterdessa atthänseenden kommerandrai delochförtidspensionssystemet en

underlag.utgöra
ochikraftträdandereglernasdeefterförtidspensionerasdemSåvitt nyasomavser

kvotdelsberäkningdengrundpå1935-1953 fordras,årennågotföddaär avavsom
beräk-nybeviljandetvidförtidspensionenåldersklasser,dessaske förskall attsom

utgårskettdettaSedanregler.reformeradeochhittillsvarande somenligt bådenas
respektivefrånpensionkvotdelar systemde somförtidspension avavsumman

kapitel8.1 itabellframgår av
skall,ikraftträdandereglernasdeföreförtidspensionbeviljatsdemFör nyasom

medfulltframdelesförtidspensionen även ututgesföreslagit,hartidigaresom
olika lös-emellertid tänkaskanFortfarandereglerna.hittillsvarandetillämpning av

upprätthållandeske. Förskallålderspensiontillövergången avhurförningar
i dennaallakunde förålderspensionssystemenochförtids-mellanparallelliteten

lös-Denreglerna.hittillsvarandedeenligtberäknasålderspensionenävengrupp
förtidspensio-innebäraskulle bl.a.fördelar. Den attemellertid inte baraharningen

pensionärerickeförhållande tillålderspensionshänseende iisärbehandladesnärer
änmycket längreleva kvarskulleålderspensionssystemethittillsvarandedetoch att

ålder16 årsvidförtidspensionerasnödvändigt. Enärvad sompersonannarssom
igårhonellerhanfall näri sådantskulleikraftträdandereglernasdeföre nya
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ålderspension bortemot år 2050 få ålderspension enligt de hittillsvarande regler-en
vid den tidpunkten inte längre iär tillämpning, inte enligt reglerna förna som ens

ZO-delsinfasningen. adminstrativtI avseende skulle detta inte bra lösning.vara en
Sannolikt skulle den inte heller till fördel för den enskilde pensionären. Påvara
grund härav ställer avvisande till denna lösning.oss

En lösning enligt vår mening år bättre och även ligger i linjeannan som som-
med de allmänna principerna för övergången på ålderspensionssidan låtaär att-
denna förtidspensionärer få sin ålderspension beräknad enligt reglergrupp samma

gäller för icke förtidspensionärer, födda år. Detta innebär deävensom attsamma
här aktuella förtidspensionärema förtidspension till dem utgår helt enligttrots att-

hittillsvarandede reglerna beroende på ålder får antingen reformerad ålderspen--
sion eller ålderspension i kvotdelar från det nuvarande respektive det reformerade
pensionssystemet. Lösningen kommer visserligen medföra viss brist påatt en
parallellitet mellan förtids- och ålderspensionssystemen. Vi emellertid attanser
olägenheten härav får mindre deän olägenheter skulle uppstå medanses vara som
den avvisade lösningen.nyss

Vi föreslår alltså också beviljas förtidspension föreatt depersoner som nya
reglemas ikraftträdande vid ålderspensioneringen får följa övergångsreglersamma

förgäller förvärvsarbetande i åldersklass.som samma
Sammanfattningsvis föreslår det reformerade förtidspensionssystemet skallatt

iträda kraft några år framöver, år 2000, de redan vid dennasenast attom som
tidpunkt är förtidspensionärer även fortsättningsvis får sin pension beräknad enligt
de hittillsvarande reglerna härför de förtidspensioneras efter ikraftträ-samt att som
dandet beroende på ålder får sin förtidspension beräknad antingen i kvotdelar från
det hittillsvarande respektive det reformerade pensionssystemet eller helt enligt
reformerade regler.

anslutningl till den fortsatta prövningen förtidspensioneringens ställningav m.m. ,bl.a. i anslutning till Sjuk- och arbetsskadeberedningens arbete kan, i enlighet med
vad framhållit i kapitel l2 behöva övervägas de förslag till anpassningarnytt
till reformerat ålderspensionssystem lägger fram.ett sambandl härmedsom nu
kan fâ övervägas också den närmare utformningen övergångsregleringennytt av
på förtidspensionsområdet. Vi vill alltså även i detta sammanhang lämna allmänen
reservation för de förslag vi har redovisat i föreliggandeatt avsnitt kan behövasom
bli föremål för omprövning under det reformarbetet på förtidspensionering-senare

omrâde.ens
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övergångsregler inom15.5

efterlevandepensionerin gen

påövergångsregler behövstillföreslår: förslag deVi Vi ingalämnar som
ålderspen-det reformeradeområde till följdefterlevandepensioneringens av
bl.a. vissapå grundvalfår utarbetassionssystemet. reglerDessa avsenare

riktlinjer anger.som
innebörd detomläggning2000 skall görasVid ingången år attavenav

omställningspension ochmedför pensionstagaregrundskyddetnuvarande
i formregleränkepension enligt äldreochefterlevandepensionsärskild av

garanti-gällandeövergångsvispensionstillskott ersättsfolkpension och enav
principer denenligtomläggningpension. görs motsva-Denna somsamma

avvecklasSamtidigtålderspensionsområdet.skeskallrande övergång som
medArbetetpensionstagare.för också dessade skattereglerna attsärskilda

garantipension får görastill beskattadgrundskydddagensöversätta en
senare.

någrabetänkande intedetta13 redovisar ikapitelSom har framgått merav
enligtänkepensionerefterlevandepensionering ochkonkreta till dagensförslag hur

pensions-reformeradetill detframöver, skalläldre nybeviljasregler, anpassassom
riktlinjervissadockkapitlet harföreslår. det nämndaI angettsystem som

erfordras fördetalj utarbeta de reglerhärför. imedArbetet att anpass-sommer
dettaberedningenfortsattaanstå till denmening kunnaningen enligt vårbör av

betänkande.
reglertill hurförslagnågraheller kan lämna närmarehär inteDelta betyder att

reformerade pensions-nuvarande till detfrån detbör utformas övergångenför
underviheller harområde. Inteefterevandepensioneringenssåvitt gällersystemet

detframstårEmellertiduppmärksamhet.någonvårt frågan störrearbete denägnat
problemdel särskildahelaktualiserashänseendeklart det i berördaatt ensom nu

bli be-lösningar kantillfredsställandefinnasvårigheternaoch tekniskade attatt
efterlevandepensioneringeninomhärtill detanledningen ärtydande. främstaDen att

1990kraft år närträdde iövergångsregleringomfattanderedan i dag finns somen
övergångsreglergenomfördes. Dessaefterlevandepensioneringenreformeringen av

föreslår förmed demåste samordnasefterlevandepensionsreformentill nusom
några depekatkapitel 13 haripensionssystemet lutformningen stort. avav

lösningar.påkallaravseende ochfrågor uppkommer i detta somsom
över-föremål för närmaretillvår mening görasalltså enligtDessa frågor bör

riktlinjer förvissaemellertidskalldet följandeväganden ordning. li angeannan
principerpå vilkanågra synpunkteroch lämnainriktningen fortsatta arbetedettaav
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övergângsregleringen bör byggas på grundvalupp av.
Allmänt bör naturligtvis gälla alla efterlevandepensioner grundassett att som

dödsfall inträffat före ikraftträdandet den föreslagna ålderspensions-som av nu
reformen också fortsättningsvis utbetalas tillämpningmed hittillsvarande reglerav
inom folk- och tilläggspensioneringen.

När det gäller efterlevandepensioner kommer nybeviljas efter ålderspen-attsom
sionsreformens ikraftträdande och har sin grund i dödsfall inträffar där-som som
efter skulle det måhända kunna önskvärt de förändringar inom efter-attses som
levandepensioneringen blir följden reformen ålderspensionsområdetpå isom av
möjligaste mån skulle genomföras enligt principer föreslårde vi skallsamma som
tillämpas där. olika skälAv redovisar i det följande skulle detta emellertidsom
enligt vår uppfattning leda till mindre tillfredsställande konsekvenser, och har
därför funnit det på efterlevandepensioneringens område bör särlös-övervägasatt
ningari övergångshänseende. För övergångsregleringen inom efterlevandepensione-
ringen kan välja mellan några olika alternativ.man

i förEn och sig tänkbar möjlighet såledesär för efterlevandepension till barnatt
och ha ZO-delsberäkningmed för ålderspension ochsystem attvuxna samma som
härvid låta den avlidnes ålder vid ikraftträdande ålderspensionsreformenav vara
bestämmande. Med denna lösning skulle alltså beräknas ålders- förtids-elleren
pension för den avlidne enligt de särskilda Övergångsbestämmelser till reforme-det
rade pensionssystemet gäller för honom henne.eller Därefter skulle utbetalassom
viss andel denna den avlidnes beräknade egenpension såsom efterlevandepen-av
sion. l den mån den avlidne omfattas 20-delsinfasningen skulle vissalltsåav en
andel efterlevandepensionen beräknas enligt det reformerade regelsystemet ochav
resterande 20-delar efterlevandepension beräknas enligt reglerna för hittillsvarande
folk- och tilläggspensionering. till dettaAtt väga teknisktsätt torde vara
genomförbart, inteäven det helt oproblematiskt.om synes vara

Vi ställer dock avvisande till den lösningen, bl.a. eftersom det inom efter-oss en
levandepensionering inte krävs långa övergångstider och hänsynstagandensamma
till förvärvade rättigheter inom ålderspensionssystemet. Efterlevandepensione-som
ringen riskförsäkring,är och det kan inte gällande tjänat in tigöras rättatten man

viss efterlevandeförmån innan risken materialiserats. Det bör alltså möjligten vara
inom efterlevandepensioneringen ha kortareväsentligt övergångsperiodatt inen

inom ålderspensionssystemet, i all synnerhet förändringar genomförsdesom som
inte kommer beröra villkoren för rätt till förmåner fårenbart reglernaatt utannu

beräkning förmânerna. Härtill kommer det inom efterlevandepensioneringenattav
inte heller behövs några motsvarande hänsyn förtidspensionsområdettas som
beroende på förtidspensionen skall avlösas ålderspension.att av en senare

Ett alternativ i övergångshänseende skulle kunna ha principannat attvara onen
ZO-delsberäkning lägga den efterlevandes och alltså inte den avlidnes åldermen - -
till grund för kvotdelsberäkningen. framstårDetta dock enligt vår bedömning son
inkonsekvent och dessutomär lösning torde kunna leda till tekniskaen som pro-
blem. Som framgått det intesagda heller det föreligger någtattav nyss anser
behov lång Övergångstid och avvisar därför dettaäven alternativ.av en
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beträf-övergångsregleringenförskilda principerlösning haYtterligare är atten
efterlevandepensionsärskildomställningspensionbarnpension ochfande å sidanena

Även kandettaenligt äldre regler.änkepensionoch å andra sidan varasynasom
kommitmerarbete, haradministrativtmedföratilltalande och riskerarmindre att
områdeefterlevandepensioneringenspåövergângsregleringentill slutsatsen att

härtillalternativ. Orsaken ärdettapå grundvalmåste byggas attsannolikt avupp
övergångsreglerinnefattarefterlevandepensionsreformen1990 ikraftträddaden år

kräverregler ochänkepension enligt äldretillfortsatt rättgaranterar somsom
reformeradfrågaIvid ändringar görs.hänsynstaganden desärskilda omsom nu

ikraftträdan-snabbtmotsvarande hinderdock ingaefterlevandepension finns mot ett
de.

fram-änkepensionallhuvudprincip bör övervägasdärförVi attatt somsomanser
enbarttillämpningberäknas medregler skallnybeviljas enligt äldreöver nuva-av

barnpensionernybeviljadetilläggspension, medanför folk- och samtrande regler
skall beräknasi principefterlevandepensionersärskildaomställningspensioner och

hänseendesistnämndaregelsystemet. Ireformeradetillämpning fullt detmed ut av
ålder.avlidnesbeaktande deniövergångsreglervissa ytterligarekrävs dock tarsom

efterlevandepen-och särskildaomställningspensionerBeträffande barnpensioner,
handstillfunnit, ligga närmastvi kanenligt vadden lösningsioner innebär som,

gränsdragningenålder föravlidnesberoende denfixdet bestäms gränsatt en
ochhittillsvarande reglerenligtefterlevandepensioner beräknasmellan sådana som

skullegränsDennareformerade regelsystemet.enligt detberäknassådana som
efter-betydaskulle1935 eller Detfödda årvid dem är attkunna sättas senare.som
efter-särskildomställningspension ochbarnpensionlevandepension såväl som-
äldreår ellertidigare 60år 1934 ellerföddaefter allalevandepension varsom-

iregler dagenshittillsvarandeenligtfortsättningsvis skulle beräknas1995 ocksåår
avlidnaefter dvs.pensionersådanatilläggspensionssystem medanfolk- och yngre,

reformera-för detenligt reglernaberäknas helt1935 ellerfödda år senare,som var
ikraft-efterinträffardödsfallvid allaskulle gällaDettade pensionssystemet. som

lagstift-efterlevandepension. Avförregelsystemetreformeradeträdandet detav
regler för be-för ikraftträdandetidpunktskäl skulle dennaningstekniska av nya

ellerförst någotviss tidpunkttillefterlevandepensioner få bestämmasräkning enav
ålderspensionssystemet.1995 reformeradeår detefter ikraftträdandetnâgra år av

härprincipförslagskulle detenligt äldre regleränkepensionerBeträffande som
omfattaskvinnaefterlevande ärdå deni fallredovisar innebära avatt somen-

ochområdeefterlevandepensioneringensreformentillövergångsbestämmelserna
skallänkepensionenenligt äldre regleränkepensionnybeviljasalltså framöver kan -
ATPtilläggspensioneringen. Inomfolk- ochregler inomenligt dagensberäknas

denförtidspensionsrättochden ålders-grundvalden alltsåberäknas somav
ATP-regler.nuvarandetillämpningmedtillgodoräknatsavlidne avmannen

utbetalasreglerenligt äldreänkepensionersådan lösning ärskäl forEtt atten
folkpensionmedanfyllt 65 åränkanockså efter dettilläggspensioneringeninom att

änkepen-65 år.vid fyllda Omålderspensionänkepension avlösesi form enavav
regelsystemet,reformeradedettillämpningberäknas medsion skulle kunna av
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skulle det innebära också efter fyllda 65 år fåänkan skulle kompensation ävenatt
för det första basbeloppets inkomster, eftersom någon begränsning motsvarande

Änkanfinnasdagens inte skall i det reformerade pensionssystemet. skulle härige-
65kunna få högre pension efter års ålder vad hon kan erhålla enligtännom en

tilldagens regler. Ett skäl den diskuterade lösningen de särskildaårannat nu
övergångsregler gäller för vissa kvinnor födda år 1945 och ochsom senare som
innebär de framöver kan nybeviljas änkepension kan sågas denatt motsvaraen som

intjänat till fram år 1989 avsnitt 13.2. Eftersomrätt dennaset.o.m.som mannen
garanti sålunda vad intjänats enligt hittillsvarande regler för folkpensionavser som

skulle ordning innebär änkepensionen sådana fall inteoch ATP, i ocksåatten som
fortsättningsvis skulle beräknas enligt nuvarande regelsystem betyda förutsätt-att

förningarna och innebörden denna övergångsregel till efterlevandepensions-av
förändrasreformen skulle väsentligt.

lösning här diskuteras medför emellertid vissa tekniskaDen problem ochsom
kräver del förändringar övergångsbestämmelsema till reformen på efterlevan-en av
depensioneringens måsteområde. T.ex. reglerna för samordning mellan änke-nog
pension enligt äldre regler och änkans ålderspension omarbetas, för attegen man

få tillskall kunna stånd tillfredsställande konsekvenser i fall då änkan har sin
ålderspension beräknad helt eller delvis enligt det reformerade regelsystemet. I
sådana fall beräknas ålderspensionen i relation till inkomsterna från första kronan
och denna ålderspension skall samordnas änkepension enligtmed beräknaden
nuvarande regler inom ATP, vilket innebär den i relation till den avlidnesatt utges
inkomster basbelopp. Vissa ändringar måsteöver motsvarande grunderett
troligen i bestämmelserna samordning mellan änkepension enligtgöras även om

samtidigt utgåendeäldre regler och omställningspension till vissa kvinnor ärsom
födda år 1945 eller senare.

Vad vi i detta avsnitt skall inte några definitiva förslagangett utanovan ses som
enbart riktlinjer för fortsatt utredningsarbete. detta får definitivtUnder avgörassom
vilka tekniska lösningar skall väljas.som

ytterligare hänseende fordras särskilda övergångslösningar. grund-l Det gällerett
trygghetens område. kapitel redovisat förslag till vidI ll har omläggningen
ingången år 2000 från nuvarande folkpensionering till med över-ett systemav en
gångsvis garantipension. Denna omläggning avsedd gälla alla föddaär äratt som
år 1934 eller tidigare, dvs. i princip hela beståndet ålderspensionärer vid ingången

2000. avsnittår l 12.9.2 har redovisat förslag till för motsvarandereglerav en
övergång vid tidpunkt beträffande förtidspensioner.också då utgåendesamma
Huvudsyftet med dessa våra förslag få till stånd avskaffande de särskil-är att ett av
da skattereglerna för folkpensionärer så alla pensioner därefter beskattas enligtatt

regler förvårvsinkomster.samma som
Också med efterlevandepensioneravseende på till efterlevande såvälvuxna om--

ställningspensioner och särskilda efterlevandepensioner änkepensionen enligtsom
äldre regler gäller för särskilda skatteregler, dvs. bestämmelsernärvarande om-
särskilt grundavdrag vid få till stånd det eftersträvadebeskattningen. bortta-För att
gandet dessa bestämmelser pensionstagare med sådankrävs i frågaattav om



Övergångsreglering fönnånssidanpå492

beskattadövergångsvissärskildomläggning tillmotsvarandepension görs enen -
förtidspensioner.beträffande ålders- ochgarantipension som-

omlägg-genomföras sådan2000 skallvid ingången årVi föreslår detatt enav
för dennaavtrappningsregler över-till nivåer ellerkonkreta förslagning. Några

under denfår utarbetasinte. Sådana reglergarantipension redovisargångsvisa
garantipen-övergångsvisautgångspunkt dock denberedningen. ärfortsatta En att

prin-enligtområde skall utformasefterlevandepensioneringenssionen samma
kapitel Enålderspensionsområdet l l.sepensionsform påciper motsvarandesom

nettoutfalltillförsäkras minstberörda skallutgångspunkt allaår att sammaannan
enligt nuvarande regler.ekonomiskt de garanterassett som

år 2000.övergångenden föreslagnaskall inte berörasBampensioner av nu

Övergång förtill15.6 nytt systemett

grundtrygghet
skallgarantipensionssystem,förslag tilllagt framkapitel ll harl ett nytt som

redovisat deockså över-folkpensionering. det kapitlet harIavlösa nuvarande
garantipensionen.införandet denskall gälla förgångsregler föreslår nyaavsom

grundtrygghetssystemetgarantipension från dethuvudsakinnebär iDessa att nya
och1935 ellerfödda årför ärfull utsträckningskall iutges senarepersoner som

skallreglernaskall finnas. Desuccessiv infasning intenågon metod föratt nya
födelseârgångarnai de angivnautbetalas tillålderspensionergälla för personersom

år 2000.fr.o.m.
garantipension.övergångsvistillförslagi kapitel ll vidare lämnatVi har en

ellerâr 1934föddatill pensionärer ärfr.o.m. år 2000kommerDenna att utges som
tillfolkpensioneringfrån nuvarandeövergångDå alltså sketidigare. kommer att en

garantipension.övergångsvisadenna
Även förtidspensioneringen har lämnatgrundtryggheten inomsåvitt gäller

avsnitt 12.9. Medredovisat iförändringar. förslag hartill Dessaförslag avseen-
frågan häromförtidspensionärerför framtidagrundtrygghetende attmenar

förtidspensionärerbeståndetvidare i sammanhang. Förfår övervägas ett ge-senare
folkpensioneringfrån nuvarande2000 omläggningingången årnomförs vid enav

garantipension.till övergångsvisen
motsvarandeöverväganden rörande denredovisat våra15.5 har viavsnittI

nuvarandeenligtefterlevandepensioner2000 beträffandefår årövergång görassom
regler.
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15.7 Följsamhetsindexering pensionerav

enligt nuvarande regler

Vi föreslår: En följsamhetsindexering med 1,5 % reallönetillväxtnorm
införs för ålders-, förtids- och efterlevandepensioner beräknade enligt nuva-
rande regler, för de särskilda folkpensionsförmånerna hustrutillågg, bamtill-
lägg och särskilt pensionstillägg för delpensioner. Följsamhetsindexe-samt
ringen tillämpas första gången för pensionsuppräkningen vid årsskiftet
2000-2001.

Våra15.7.1 överväganden och förslag

Ett problem med dagens pensionssystem är, utvecklat i kapitel dess bristsom
följsamhet till den samhällsekonomiska utvecklingen. Den ekonomiska tillväxten

har betydelse för finansiella stabilitet. Vid låg tillväxt istor samhällseko-systemets
nomin blir finansieringen pensionerna större belastning för de aktiva änav en om
tillväxten hög.är

pensionerna blirAtt förhållandevis kostsammare vid låg realekonomisk tillväxt
hänger med nuvarande ordning för pensionernas värdesäkring. Såvälsamman
intjänade pensionsrättigheter utgående pensioner följer basbeloppet, dvs. desom
skrivs i princip i takt med prisutvecklingen och inte med löneutvecklingen. Vidupp
fortgående allmän reallönetillväxt blir pensionerna således allt lägre i förhållande
till förvärvsarbetandesde inkomster. harDetta i kompenseratssystemet genom
förmånliga beräkningsregler i övrigt: l5-och 30-årsreglerna och hög kompensa-en
tionsfaktor.

Nuvarande ATP således hög begynnelsepension, sedan oförändradärger en som
i fasta priser räknat. Om reallönetillväxten lågär eller helt uteblir nolltillväxt,

pensionerväxer och löner i huvudsakligen takt. Pensionerna behåller då sittsamma
relativa i förhållandevärde till de aktivas löner. I kortare perspektiv ärett pen-
sionsutbetalningarnas storlek oberoende tillväxttakten medan lönesumman,av
underlaget för pensionernas finansiering, mindreär i fallet med nolltillväxt än om
det förekommit viss reallönetillväxt, förutsatt antalet förvärvsarbetande äratten
oförändrat. Vid låg eller ingen tillväxt i samhällsekonomin måste således pensions-
avgiften höjas avgiftsinkomstema skall täcka utbetalningarna. tillväxtenOmom
uteblir längre tid tvingar den krympande finansiella basen fram regeländringaren

försämrar de utgående förmånerna.som
Enligt vad föreslår skall i det reformerade pensionssystemet den inkomstrelate-

rade ålderspensionen utgöra försäkringsgren finansierasoch fastmeden egen en
avgift, också grundar pensionsrätt inom Detta kräver pensions-systemet. attsom
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samhällsekonomiskai förhållande till denutformas så det följsamtärsystemet att
vårtuppfylls detta kravutvecklingen. det reformerade regelsystemetInom genom

utgåendepensionsrätter desåväl intjänadeförslag uppräkningenatt avsomav
9.7 skallföreslagit i avsnittlöneutvecklingen.förmånerna skall kopplas till Som

treårs rullandelöneindex:pensionsrättema räknas medde intjänade ettettupp
pensionsgrundandei genomsnittligprocentuella förändringenmedelvärde denav

i avsnittenlighet med vårt förslagålderspensionema skall, iinkomst. utgåendeDe
följsam-löneförändringenden reala9.8, knytas till motsvarande mått genom

hetsindexering.
förmånssidan innebär deföreslår skall gälla påövergångsreglerDe attsom

20-ârsperiod. Personerfår successivt underreformerade reglerna genomslag en
65 första åldersklassalltså år 2000 fyller år denfödda år 1935 och är somsom

Ålderspen-reformerade regler.pension beräknad enligtfå del sinkommer att aven
lång tiddominerar därför underenligt nuvarande regler ännusioner beräknade

i nuvarande regelsystem kommertillväxtberoende finns inbyggtframöver. Det som
stabilitet under ännusamhällsekonomiskapåverka pensionssystemetssåledes att

många år.
medskall finansierasâlderspensionsutbetalningarnaPrincipen de framtidaatt en

finns med hänsynekonomiskt stabilt Detavgift fordrar emellertidfast system.ett
beräknadeför ålderspensionerföljsamhetsindexering ävenhärtill skäl införaatt en

enligt nuvarande regler.
eller delvis enligtberäknade heltföreslår därför utgående ålderspensionerVi att

den reforme-föüsamhetsindexeras påregelsystem skallnuvarande sätt somsamma
sådanaålderspensioner, dvs. såvälförslag allarade ålderspensionen. Detta avser

20-delsin-medföregående föreslagnakvotdelsberäknas enligt de i det systemetsom
regel-tillämpning nuvarandeberäknande helt medfasning sådana är avsom som

system.
den årligaförslaget såledeskvotdelsberäknade pensionerna innebärFör de att

pensionsbe-metod förske enligtuppräkningen pensionen kommer att sammaav
nuvarandeberäknad enligtpensionsbeloppet ärloppet helhet; den del somavsom

skrivs fram påenligt reformerade reglerden del är beräknadregler och sam-som
sätt.ma

inflationenålderspensionen skrivs medFöljsamhetsindexeringen betyder att upp
den allmännapåslag med så många procentenhetermed avdrag för eller som
förändringen%. Inflationen medfrån 1,5 mätsreallönetillväxten avviker normen

avslu-oktober-oktoberför tolvmånadersperiodi konsumentprisindex t.ex. somen
reallönetill-uppräkningen Med den allmännaföre detåret närmasttas avser.som

förändringarnagenomsnitt de procentuella realatreårs rullandeväxten ett avmenas
Löneför-sådan inkomst.pensionsgrundande inkomst tak medi utan personper

Tidsefter-året före uppräkningsåret.ändringarna bakåt i tiden från det andramäts
tillgänglighet. Principen förstatistikuppgifternassläpningen beror på ett system

också i avsnitt 9.8.följsamhetsindexering beskrivitmed har
Ålderspensioner pensionssystemetdet reformeradetill någon del enligtutgessom

förrän efteralltså inte2000, och det ärkommer börja utbetalas först fr.o.m. åratt
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i tillämpningtidpunkt följsamhetsindexering kommerdenna medsystemetsom
enligt vårinom den reformerade ålderspensioneringen. Motsvarande tidpunkt bör

väljas tillämpningen följsamhetsindexeringen pensionermening för av av som
Vårt förslag innebär således samtligaberäknas enligt hittillsvarande regelsystem. att

ålderspensioner skall pris- följsamhetsindexeras fr. pensionsuppräkningenoch 0. m.
vid årsskiftet 2000-2001 och indexeringsmetod skall användas i detatt samma

årsskiftet 1999-2000hittillsvarande och det reformerade Fram t.0.m.systemet.
prisindexeras ålderspensionerna enligt nuvarande regler.

pensioner beräknade enligt skall följsamhetsindexerasDe nuvarande regler som
ålderspension från inkl. folkpensionens grundbelopp till dempå detta sätt är ATP

uppbär ATP, dvs. de förmåner inom dagens regelsystem motsvararsom som
reformeradeden inkomstrelaterade ålderspensionen i detersätts av systemet.

samtligaEnligt vårt förslag i kapitel skall regler för grundtryggheten gällall nya
avsnitt 15.6.ålderspensionärer fr.o.m. ingången år 2000 också Dagensseav

till dem inte uppbär och pensionstillskott kommer dåfolkpension ATP attsom
reformeradegarantipension. Enligt vad där föreslagit skall denersättas av

garantipensionen prisindexerad.vara
ekonomisk stabilitet också inom de icke-avgiftsfinansieradeuppnå störreFör att

föreslår följsamhetsindexering införs med verkandelarna pensionssystemet attav
enligtingången år 2001 för pensionsförmånerjr. övrigaäven utgesav som0. m.

nuvarande regler.
förtidspensionen enligt vårt förslag löneindexeradreformerade skallDen vara

Vid 61 ålder reformerade förtidspensio-fram 60 års ålder. års räknas dent.0.m.
ålders-och därefter pris- och följsamhetsindexerad på sättär samma somnen om

förtidspensioneringensEnligt föreslagit i avsnitt 15.4 skallpensioner. vad
2000, särskildaområde fr.o.m. viss tidpunkt framöver, år gälla över-senasten

reformeradeprincip med ZO-delsberäkning för dengångsregler enligt somsamma
ålderspensioneringen.

ingång-följsamhetsindexering innebär det med verkan fr.o.m.Vårt förslag till att
för samtliga förtidspensionerâr 2001 skall införas följsamhetsindexeringen av

kvotdelsberäknade förtidspensioner-beräknade helt enligt nuvarande regler. För de
följsamhetsindexeras beräknad enligt nuvarande regler,pris- och den del ärsomna

enligt reformerade regler indexeras enligt de reglermedan den del beräknadärsom
fram 60 årsinom det reformerade dvs. löneindexerasgäller t.0.m.systemet,som

pris- följsamhetsindexeras därefter avsnitt 12.8.ålder och och se
for efterlevandepensionenpris- följsamhetsindexering bör införas ocksåEn och

efterlevandepensioner änkepensioner enligtsåväl barnpensioner och till vuxna som
äldre regler.

hustrutillägg och barntillägg undersärskilda folkpensionsförmånema ärDe
förmånen särskilt pensionstillägg föreslår ävenavveckling och vad gäller att

reformerade grund-denna förmån i princip avvecklas i och med införandet detav
efter 2000 föreslårkapitel mån fortfarande årskyddet, l I den de attutgesse

därefter pris- följsamhetsindexeras.också de och
handikappersättningenkapitel föreslagit vårdbidraget ochl ll har vidare att
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förslag indexe-skall föras från pensionssystemet. Vi lägger därför ingetbort om
ringen förmåner detta får i sammanhang.dessa avgöras annatutanav

följsamhetsindexeras.efter år 2000, bör därefterdelpensioner,Aven utgessom

påEffekter pensionens utveckling15.7.2 om en
funnits for förflutenföljsamhetsindexering hade

tid

följsamhetsindexering kanFör uppfattning vilka effekter pris- ochatt enge en om
tid,utgående pensionens storlek har gjorts beräkningar för förflutenha den som
följsam-jämför pensionen vid pris- ochden utveckling skulle ha skett av ensom

hetsindexering utveckling.faktiska utvecklingen dvs. med basbeloppetsmed den
årenföljt prisutvecklingen under 1980-talet. UnderBasbeloppet har inte helt

1981-1984 vissa prisökningar vid basbeloppsberäkningen, där-gjordes avdrag för
denibland för importprisökningar följde devalveringen år 1982de avsom av

för avräkningaråren 1988 och 1989, kompenserades desvenska kronan. Senare,
basbe-gjordes följd 1982 års devalvering höjningartill extrasom genom avav

hänsyn till effekternaloppsnivån. 1991 och 1992 års basbelopp reducerades med av
för utgående förmånerskattereformen. år 1993 skall nivån för basbeloppetFr.0.m.

År%. deprecie-minskas 1994 reducerades basbeloppet till följd kronansmed 2 av
ring.

med hänsyn till skattereformens effekter inte heltReduktionen basbeloppet ärav
inne-jämförbar från prisindexering. Skatterefonnenmed övriga avvikelser en ren

dei indirekta höjts. Skullebär inkomstskatten sänkts och stället de skatternaattatt
basbeloppsberäkningen, pensionärernaindirekta skatterna beaktats vid skullehögre

ha påverkats samtidigt den lägre inkomstskatten kommer äveninte dessa,av som
pensionärerna mån pensionären inte helt eller delvistillgodo i den den enskilde är-

beskattningen.befriad från till följd det särskilda grundavdraget vidinkomstskatt av
1975 framräknas medEtt KPl-baserat basbelopp där basbeloppet sedan årrent

föregenomsnittliga utvecklingen konsumentprisindex årethänsyn enbart till den av
alltsåfaktiska 15.1. kanskulle ha varit det basbeloppet är tabell Manstörre än se

genomförts följsamhetsanpassning pensio-säga det i praktiken har typatt en av av
ändrade för basbeloppet.reglernerna genom

så prisläget ändradesFöre år 1982 räknades basbeloppet det allmännasnartom
%.med minst 3 tabell 15.1 genomsnittsbasbelopp för dessa år. Fr.0.m.l ettanges

Åren1982 år. 1982-1990 beräknades basbe-år fastställs basbeloppet gängen per
1991prisutvecklingen årloppet med hänsyn till november-november. Fr.0.m.

beräknas prisutvecklingen oktober-oktober. KPI-basbeloppetsdet grundval av
följer förändringen årsmedeltal.utveckling i KPl

utgåendel tabell 15 jämförs utvecklingen det faktiska basbeloppet för pen-av
sionsförmäner redovisas faktiska basbe-Inom detmed KP1-basbeloppet. parentes

effekter.för skattereformensloppet reduktionutan
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faktiskaTabell 15.1 Det basbeloppet Uppgifterna inomioch KPI-basbeloppet.
faktiskt skattereformens effekterbasbelopp reduktion förparentes utanavser

År Faktiskt Faktiskt iKPl- basbel. %
basbelopp basbelopp KPl-basbeloppav

1975 9 280 9 280 %100
151980 140 14 760 %103

1985 21 800 24 030 91 %
291990 700 31 560 %94

1991 32 200 33 000 34 830 % 95 %92
33 351992 700 600 38 100 88 % 93 %

1993 33 712 35 672 38 950 87 % 92 %
1994 34 496 36 554 75040 85 % 90 %

i reducerat med 2 %

tabellen framgår år 1985 % %Av utgjorde pensionerna 91 år 1990 94ochatt av
de pensioner skulle ha det s.k. KP1-basbeloppet hade tillämpats. Deutgettssom om

åren, då basbeloppet reducerats medbl.a. hänsyn till skattereformensSenaste
effekter, det faktiska basbeloppet minskat i förhållandehar till KPI-basbeloppet och

%85 detta år 1994. reduktion med hänsynutgör Utan till skattereformen skulleav
%det faktiska basbeloppet ha utgjort 90 KPI-basbeloppet år 1994. redanSomav

vid jämförelsenämnts är det tveksamt med KPl-basbelopp skallettom man en
beakta reduktionen till följd skattereformen. sådanEn förändring inteär denav av

åtgärdas indexden skulle kunna med den diskuteras här.arten att typ av som
prisindexeringenFöljsamhetsindexeringen innebär pensionerna justerasatt av om

den reala förändringen i genomsnittlig pensionsgrundande inkomst tak,utan
beräknad för treårsperiod, %.har avvikit från 1,5 beräkningar för1 deen normen
förfluten redovisastid inkomsthär med pensionsgrundande inkomstensom avses

till 7,5taket basbelopp för årsinkomst.män med lägst basbelopp iettupp
Den sålunda definierade genomsnittliga %årliga reallönetillväxten 1,3 undervar

perioden 1960-1992. framgår 1960-Som tabell 15.2 tillväxten hög underav var
första hälften 1970-talettalet. Under låg tillväxten ochomväxlande under överav
%.1,5 årliga tillväxten förDen den följande tioårsperioden fram tilldärpånormen

år 1985 låg % %.mestadels under 1,5 fall också 0och i många under Denormen
sista åren 1980-taletunder tillväxten 1,5 %.åter högre änvar
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Årlig medelinkomst för inkomstTabell 15.2 real förändring i Medmän. avses
inkomstdelar till för basbelopp i inkomsthär 7,5 basbelopp dem med lägst ettupp

ÅrÄr Är Real för-Real för- Real för-
ändring, ändring, % ändring, %%

4,2 1971 0,0 1981 -1,41961
2,5 19821962 3,4 1972 -1,1

1963 3,9 1973 1983 -1,0-1,1
1984 0,01964 4,0 1974 3,1

1965 2,7 1975 4,3 1985 0,6
1976 1986 3,81966 2,1 1,0

2,519871967 1,7 1977 -1,9
1968 2,6 1978 -1,0 1988 2,6

1979 1,5 1989 3,01969 2,4
1970 0,7 -4,3 1990 -0,41980

1991 -1,6
1,81992

i skattning

15.3 redovisas skulle blivit följden pensionentabell den utveckling haI omsom
i pension år 1965, och följsam-hade följsamhetsindexerats för gicken person som

1965-1966.gången vid årsskiftethetsindexering således hade tillämpats första
1975,uppgifter gick i pension tio år årMotsvarande för senare,ges en person som

fr.0.m. år 1976. Båda två haroch följsamhetsindexering alltså skulle ha tillämpats
pension påförutsatts ha nybeviljad KPI-basbelopp.etten

real-pensionerats år 1965 skulle fått del 1960-talets högaDen avperson som
uppräkning första pensio-tillväxt och därför erhållit hög pensionen under deaven

denärsåren. pension till viss ha blivit standarduppräknad underHans skulle del
någonförsta åren. tio âr pensionären skulle emellertid inte ha fåttDen yngre

standarduppräkning sin pension. Efter några år pensionär skulle han,av som
från prisuppräkningenliksom den äldre pensionären, ha fått avdrag denett rena

under följd år låg realtillväxt.meden av
Även prisuppräkningen pensio-i verkligheten har gjorts avdrag från den avrena

faktisk utveckling visar denunder den här perioden. Tabellens kolumnnerna
prisin-faktiska, pensionens utveckling i förhållande tillbasbeloppsanknutna renten

faktisk utvecklingdexerad pension den definieras här. Inom parentessom anges
avdrag med hänsyn till skattereformens effekter.utan

1965 års pensionär skulle ha fått viss standard-För under de första årensom en
pensionen legatuppräkning pensionen skulle följsamhetsindexerade hadenav

för 1975 pensionär hadeganska den faktiska under 1980-talet den årsnära medan



Övergångsreglering förmånssidan 499på

från denuppskrivning, till skillnadDärefter har den faktiska pensionensvarit lägre.
skatterefor-avseende på bl.a.följsamhetsindexerade pensionens, reducerats med

för1990-talet ligger pensionenför de första åreneffekter. Med undantagmens
förutvecklingen avdrag skatte-pensionär i nivå med den faktiska1965 års utan

reformen.

i verklighe-vid prisindexering,Pensionens i KPl-basbeloppTabell 15.3 storlek ren
nybeviljats pensionföljsamhetsindexering för påoch medten enen person som

faktiskUppgifter inom1965 1975.1,00 år årbasbelopp parentes avserresp.
reduktion för skattereformens effekterutveckling utan

Är Följsamhetsindexeringpris- FaktiskRen
nybeviljandeârindex. utveckl.

19751965

1,00 1,071970 1,OO
1,00 1,061975 1,00

1,06 0,991,00 1,031980
0,92 0,861,00 0,911985

0,850,94 0,901990 1,00
O,95 0,91 0,861,00 0,921991

0,860,88 0,93 0,921992 1,00
0,850,87 0,92 0,901993 1,OO

0,85 0,89 0,841,00 0,901994

Delpensionsförsäkringen15.8

föreslår:Vi Delpensionsförsäkringen början 2000.avvecklas med fr.0.m. år
Efter ingången år intedetta kan nybeviljas delpension. då redanDeav som

sådanuppbär pension har dock fortsatt till delpension framrätt till dess de
fyller 65 år eller dessförinnanrätten upphör.

delpensionsförsäk-närvarandepensioneringen för ärbeståndsdel i den allmännaEn
60-65 årförvärvsarbetande i åldernutgå tillringen. Enligt denna kan delpension

sin arbetstid.minskarsom
delpensioneringen skall avveck-På i avsnitt 7.8 föreslårskäl attangettsom
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las på viss sikt. främsta motivetDet härför det reformerade ålderspensions-är att
kommer innefatta sådan flexibilitet och medge individuella lösningarsystemet att en

i sådan utsträckning behovet särskild delpensionsförsäkring inte längre kanatt av en
Ålderspensionssystemettillräckligt framträdande. sådant kommeranses vara som

framgent för partiell ålderspension i kombinationatt stort utrymme uttagge av en
med fortsatt förvärvsarbete, såväl före efter 65 års ålder.som

Vårt förslag innebär avvecklingen påbörjas år 2000, dvs. år deatt samma som
första ålderspensionerna reformeradeenligt det pensionssystemet kommer kunnaatt
börja utbetalas. Fr.o.m. detta år skall delpension inte nybeviljas,längre kunna
något dock skall kunna ske fram till dess.som

Personer vid ingången år 2000 redan delpension skall emellertiduppbärsom av
också därefter kunna fortsätta erhålla pension Tilldenna enligt gällande regler.att
dessa kommer alltså delpension fortsätta dekunna utbetalas fram till dessatt att
fyller 65 år eller till pensionrätten dessförinnan upphör.

15.9 ändringarAndra inom förramen

dagens regelsystem

föreslår:Vi Också i nuvarande regelsystem bestäms den åldersgrän-nedre
för tidigaste ålderspension till 61 år, fr.0.m. år 2000. Förmåns-uttagsen av

taket i nuvarande ATP-system räknas fr.0.m. år 1996 löneindex.medupp
Vissa ytterligare ändringar i dagens regelsystem kan visa sig påkallade, t.ex.
såvitt för beräkningreglerna antagandepoäng inom ATP.avser av

föreslagna övergångsregleringamaDe innebär i princip alla de i dagattav oss som
är pensionärer och de blir ålderspensionärer inom årende närmaste ävensom
fortsättningsvis kommer få beräknade enligt de hittillsvarandepensionernaatt
reglerna. Dessutom medför ZO-delsinfasningen ålderspensions- och förtidspen-
sionsområdena långdet under tid framöver kommer beräknas pension enligtatt att
det hittillsvarande regelsystemet parallellt beräkning sker enligtmed den som
reformerade regler.

Följden övergångsregleringarnas utformning är alltså det nuvarande och detattav
reformerade under övergångstid vid sidankommer tillämpassystemet atten av
varandra. Det vår avsikt de för framtiden huvudsakligenär nuvarande reglernaatt
skall behållas intakta.

I de föregående avsnitten emellertid redovisat förslag tvåhar i avseendensom
innebär förändringar i för allmänna pensioneringen.de gällande reglerna dennu

förslagDessa rör indexeringen utgående pensioner delpensionsförsäkringen.ochav
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Såvitt indexeringen utgående pensioner har vi föreslagitsålunda över-avser av en
gång från prisindexering till pris- och följsamhetsindexering. Och be-en ren en
träffande delpensionsförsäkringen har föreslagit denna på viss sikt skallatt
avvecklas.

På grundskyddsområdet förslaget till reformerad i formgrundtrygghetattanser
garantipension vidbeskattad bör föranleda det för deävenattav en personer som

ingången år 2000 redan pensionärer förär bör gälla Skattereglerav samma som
förvärvsverksamma. medför i sin de då utgående pensionema måsteDetta tur att

Ävenså nettoutfallet för individenräknas inte påverkas. dessa våra förslag,attom
kapitelredovisats i ll och 12, kan innebära förändring de reglersägassom en av

i dag gäller inom den allmänna pensioneringen.som
berörda förändringarna i regelsystem kan i viss mån betraktasDe nuvarandenu

förslag iföljdändringar våra i övrigt. led i strävanDe utgör attettsom av en
möjligaste mån undvika reglerna i hittillsvarande och i reformeradedet detatt

frånavviker varandra på punkter där koordinationsproblem skullesystemet annars
under övergângstiden.uppkomma

följdändringardet följande kommer redovisa förslag till detta slagI att av
ytterligare några punkter. följdändringar funnit nödvändiga ellerDessa har
lämpliga främst administrativa och tekniska hänsyn.av

beredningenVi införstådda med det under den fortsatta detta betänkandeär att av
koordinera inom den allmännakan uppkomma behov de gällande reglernaattav nu

pensioneringen med det reformerade också i andra avseenden. Sådanaregelsystemet
i fråga måste emellertid varsamhet ochjusteringar då kan komma ske med storsom

administrativa skäl härför. måsteendast väsentliga eller tekniska talar Dessutomom
justeringarna genomföras så dei minsta möjliga utsträckning påverkar pensions-att

förutfallet för den enskilde och kollektivet försäkrade.av
möjlighetdet reformerade ålderspensionssystemet har individenInom att ta ut

deninkomstrelaterad pension tidigast från 61 års ålder. Enligt dagens regler är
60åldersgränsen för förtida ålderspension bestämd till år. Förnedre uttag av

1935-1953,i övergångsgenerationema, födda åren på grund 20-som avpersoner
delsinfasningen få sin från respektive detkommer delar pension det nuvarandeav

skulle denna diskrepans, den fick kvarstå, upphov tillreformerade systemet om ge
Åldersgränsernatillfredsställande effekter. alltså i hänseendemindre bör detta

de båda emellan.överensstämma systemen
således förändringen den nedreVi föreslår den det nuvarande regelsystemet attav

åldersgränsen för förtida ålderspension fr. år 2000 bestäms till 61 år.uttag av 0. m.
i skiljer sig hittillsvarandePå detta sammanhang beaktansvärd punkt ochännu en

båda förmånssidan årreformerade regler. Inom regelverken kommer taket att
7,51995 ligga vid prisbasbelopp. det nuvarande regelverket skulle lämnasOm

för tid därefter bestämmas ioförändrat i detta hänseende, skulle detta tak även
alltså prisindex. reformerade ålders-prisbasbelopp och räknas med Inom detupp

pensionssystemet skall emellertid enligt vårt förslag taket förmånssidan lönein-
fr.o.m. ingången år 1996. i de bådadexeras innebär takenDetta att systemenav

kommer utvecklas olika framöver. uppräkningsmetodema skulle,De olikaatt om
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20-delsinfas-någon inte vidtas, medföra för omfattasåtgärd att avpersoner som
inteningen inkomstdelar bli pensionsgrundande i detvissa skulle systemet menena

ålderspen-i det vill inte godta. Också på grundandra. Denna konsekvens attav
1995 förprincip direkt från ikraftträdandet år skallsionsavgift framöver i tas ut--

förmáns-av-ålder endast på inkomstdelar underoch alla försäkrade oavsettav
admini-skillnad vållagiftstaket, skulle bibehållande denna mellan systemenett av

effekter inte börstrativa problem och kunna upphov till accepteras.somge
också det nuvarande ålderspensions-Vi föreslår därför taket pá förmånssidan iatt

skallindexårsskiftet 1995-1996 skall räknas medfr.systemet samma somuppo. m.
nuvarandegälla det reformerade Förmånstaket inom detinom systemetsystemet.

skall alltså framöver löneindexerat.vara
huvudsakligen ändringar dagens ålderspen-Hittills har i detta avsnitt berörts av

Även koordinationsskälförtidspensionsomrâdet emellertidsionsregler. på bör av
justeringar regelsystemetdet nuvarande övervägas.av

förutsätt-föreslagna reformerade reglernaexempel kan deSom nämnas att om
vilkaochningarna för få förtidspensionen beräknad antagandeinkomsteratt om

eventuellatill grund för beräkningen dessaårs inkomster skall ligga an-avsom
förförslag avviker från vad i dag gällertagandeinkomster enligt vårt antagan-som

följdi avseenden. kan fâ tilldepoängberäkning inom ATP dessa Detta att personen
påföreslagna övergångsregleringentillhör de årsklasser på grund denavsom som

från respektivefâ förtidspension beräknad i 20-delarområdet kommer sinatt
kraftigtutfall respektive skiljer sig mycketkan få från desystem systemenett som

beräknadförtidspensionåt. skulle alltså exempelvis kunna få ATP-delen sinHan av
från reforme-förtidspensionen härrör detpå antagandepoäng medan den del av som

till antagandeinkomst-rade skulle kunna bli beräknad hänsynstagandeutansystemet
er.

för förtidspensionVi inte fram förslag ändringar i nuvarande reglerlägger om -
övergångsvis.efterlevandepension framöver kommer tillämpaseller attsom-

förtidpensionsområdetanförda peka pâ diskrepans påEmellertid vill med det den
reformeradeföreligga mellan nuvarande ochunder övergångstiden kommer attsom

emeller-anledning härav börregler. överväganden kan påkallade medDe varasom
tid för Sjuk- och arbetsskadeberedningens arbete.ske inom ramen
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15.10 Höjd pensionsålder i nuvarande

pensionssystem

föreslår: skallpensionsåldem i nuvarande pensionssystemVi allmännaDen
fortsättningen 65 år.också i vara

1992träffade den 20 septemberRegeringen och Socialdemokratiska arbetarepartiet
stabiliseraekonomisk-politiska åtgärder i syfteöverenskommelse antal attetten om

Överenskommelsen pensionsåldemekonomin. innehöll bl.a.den svenska att succes-
föresloghöjas till 66 år. På grundval denna överenskommelsesivt skulle rege-av

155 pensionsålder sådan höjningproposition 199293: höjdringen i en avom
pensionsåldem.

förstaålderspension skulle börja utbetalas denRegeringens förslag innebar att
försäkrade uppnått pensionsåldem. Dennai kvartalet efter det denmånaden att

pensioneringstidpunkten. Regeringen föreslogallmännatidpunkt benämndes den
den 1993, och förslagetskulle inträda fr.o.m. l oktobervidare detatt systemetnya
den 31 1993 uppnåddetiden den 1 oktober decemberinnebar de underatt som -

i januari förslagetpensionsutbetalning 1994. Enligt65 års ålder skulle få förstaen
januari 1994 höjas till 65 år och 3 månaderpensionsåldem fr.o.m. den lskulle

65 respekti-1995 och 1996 till år och 6 månaderdärefter höjas ytterligare årenoch
1997 66månader för fr.o.m. år utgöra år.65 år och 9 attve

i med minska kost-föreslog led arbetetändringar regeringenDe ett attvarsom
stabiliteten pensionssystemet.långsiktigt förbättra iför ochnaderna staten

socialförsäk-15 Höjd pensionsålder uttaladebetänkandet 199293:SfUI m.m.
riktigregeringens förslag principielltringsutskottet med anledning det ärattav en

emellertid, efterhöja pensionsåldem. Socialförsäkringsutskottet ansågåtgärd attatt
inte fråga be-yttrande från arbetsmarknadsutskottet, detha inhämtat att var om

motiverat redan den 1sparingar i sådan storleksordning det gjorde det attatten
fanns detpensioneringstidpunkten. Tvärtom1993 påbörja ändringoktober en av

uppkomma inomutskottet risk de besparingar beräknadesenligt att pen-en som
för arbetslöshetsförsäk-helt skulle utebli till följd ökade kostnadersionssystemet av

Även enligtstatsfinansiella effekter skulleövriga förväntaderingarna. merparten av
hindrar arbetslösa fåutebli, 65-åringar blir kvar i arbetslivetutskottet attom som

i yttrande tillomfattning förutsatti den Arbetsmarknadsstyrelsenarbete ettsom
arbetsmarknadsutskottet.

i social-framkom beredningen ärendetbakgrund bl.a. vad underMot avav som
sikt kunde förvär-höjning pensionsåldem på kortförsäkringsutskottet att avom en

ytterligarefå i uppdraghöga arbetslösheten föreslog utskottet skulleden attattra
skulle få samlad be-bereda frågan höjd pensionsålder, för fråganatt enom en
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dömning i samband med våra överväganden flexibel pensionsålder. Somom en
framgår avsnitt 1.2 fick beslut 1993regeringen den 9 septemberav genom av
tilläggsdirektiv lämna förslag avseende successiv höjning pensions-attom en av
åldern till 66 är.

Dagen pensionssystem har bestämd pensionsålder 65vid år. Möjlighet för denen
enskilde själv bestämma pensionsålder finns i huvudsak regler-att en annan genom

förtida och uppskjutet ålderspension och delpensionsförsäk-uttagna om av genom
ringen. Förtida ålderspension kan tidigast dågöras fr.o.m den månad denuttag av
försäkrade fyller 60 âr och pensionsuttaget uppskjutaskan med uppräkning- -
längst till fyllda 70 år. Delpension kan utgå till försäkrad 60-64 åri åldernärsom
och minskar sin arbetstid.som

Huvudsyftet med dessa regler är därigenom pensions-skall få rörligatt man en
ålder. sådan harEn dock flera inteskäl åstadkommits i omfattning hadedenav som
varit önskvärt och det nuvarande pensionssystemet flexibi-saknar därför nödvändig
litet. Som har i avsnitt 7.8 och utvecklat i kapitel 10 kommer detangett nu
föreslagna reformerade pensionssystemet medföramedge flexibilitet ochatt stor
betydande frihet i valet mellan fortsatt förvärvsarbete ålderspension.och uttag av
Detta såväldet inom fördelningssystemet inom premiereserv-garanteras attav som

finns vida möjligheter till variationer i ålderspension. Någotsystemet uttag av
behov allmän pensionsålder finns därför inte i pensions-det refonneradeav en

I stället föreslår vi det införs vad kan benämnassystemet. garantipen-att som en
sionsålder, 65 år, får betydelse bl.a. för vilkenbestämmande tidpunkten vidsom av
garantipension får uppbäras och skall tidpunkt förtids-utgöra den vid vilkensom
pension avlöses ålderspension.av

Det kan tyckas naturligt pensionsåldem i det nuvarande pensionssystemetatt sam-
manfaller med garantipensionsåldern i reformeradedet pensionssystemet. Som
framgår vad redovisat betydelsen dockär garantipensionsåldernav ovan av en
helt den betydelseän den allmänna pensionsåldem nuvarandehar i detannan som
pensionssystemet. lägga fast viss pensionsålderAtt i det reformerade systemeten
skulle strida de grundläggande principerna för förändringdetta:mot atten av aven
pensionsåldem skall komma till stånd efter frivilligt val den enskilde och inteett av

statsmakterna meddelade regler bestämd pensionsålder.genom av om en
Vi har i enlighet med tilläggsdirektiven övervägt det den reformtrotsom som-

föreslås âlderspensioneringen och betydelsen allmän pensionsåldertrots attav av en
på sikt kommer försvinna i och med reformen får finns skälgenomslagatt att att,-

led i minska kostnaderna för höja pensionsåldem i det nuvarandeett att staten,som
systemet.

dennaI fråga finns det delade meningar inom arbetsgruppen, kommeroch att
redogöra för de skilda anlagts isynsätt denna del.som

Enligt det finns farhågorsynsättet det för höjning ipensionsåldemattena en av
det nuvarande pensionssystemet i rådande arbetsmarknadsläge innebär ökning aven
arbetslöshetstalen. Vidare innebär ökade inomkostnader arbetslöshetsförsäkringen

den besparing, skulle åstadkommas pensioner inte behöveratt attsom genom
betalas tiduteblir. Under den gått sedan socialförsäkringsutskottetut, som avgav



Övergångsreglering på förmånssidan 505

sitt nämnda betänkande har situationen den intesvenska arbetsmarknadenovan
ändrats förblivit besvärlignämnvärt med för svenska förhållanden höga arbets-utan
löshetstal. De förutsättningar gällde under våren 1993 socialförsäkrings-närsom -
utskottet föreslog skulle få i uppdrag ytterligare bereda frågan höjdatt att om en
pensionsålder för den fåskulle samlad bedömning i anslutning till våraatt en
överväganden utvecklat för flexibel pensionsålder såledesharett systemom en
inte förändrats på något avgörande sätt. l sådan situation talar såväl samhällseko-en
nomiska sociala förskäl inte höja pensionsåldem till 66 år.attsom

Enligt det andra har lagtssynsättet tonvikt vid ändringar i reglerna denatt om
allmänna pensionsåldem och allt högre medellivslängd medfört antaletatten pen-
sionärer ökat.har Detta i kombination förmånsnivåemamed bl.a. inomatt pen-
sionssystemet successivt höjts har inneburit ökad ekonomisk belastning för deen
yrkesverksamma finansierar pensionssystemet. belastning kommerDenna attsom
bestå också tills det reformerade pensionssystemet får pågenomslag styckeett
200-talet. därförDet nödvändigt kostnaderna för pensions-är det nuvarandeatt

minskas det leder till orimliga för enskilde.konsekvenser densystemet utan att
Genom det förslag höjd pensionsålder lades fram regeringen ochom som av som
redogjorts för finns lösning situatio-tillgodoser detta. det gällerNärovan en som

på arbetsmarknaden den förär närvarande bekymmersam. Emellertid finns detnen
enligt årets fmansplan goda förutsättningar för på lite längre sikt minska arbets-att
lösheten rejält 199394: 100, bilaga förbättringarprop. 1. I och med kanatt
skönjas arbetsmarknaden talar för pensionsâldemdet höjningmesta att aven
inte fåkommer de negativa följder befarades i socialförsäkringsutskottetsatt som
betänkande. finnsDet således skäl successivt pensionsåldern ihöja detatt nuvaran-
de pensionssystemet.

Efter det på detta redogöra för de skilda finnssätt synsättatt enats attom som
företrädda inom arbetsgruppen har för någon höjningföreslåintestannat att av
pensionsåldern i det nuvarande pensionssystemet. bör alltså också fortsätt-Denna
ningsvis under övergångstiden fram till dess reformerade pensionssystemetdet-
genomförts fullt 65 år.ut vara-

det reformerade fårNär genomslag drivkrafterna kvarkommersystemet att stanna
längre i arbete för därmed höja förpensionen sannolikt starkaatt attatt vara nog
på frivillighetens höjaväg den genomsnittliga pensionsåldem. samhällseko-Detta är
nomiskt önskvärt med tanke den allt längre genomsnittliga livslängden, även om
det reformerade pensionssystemet inte kostnadsmässigt kommer påverkas detatt av
individuella valet pensionsålder.av
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beredningen dettafortsatta15.11 Den av

betänkande, m.m.

utarbe-betänkande fårföreslår: fortsatta beredningen dettaVi Under den av
tekniskt be-utredas delförfattningsförslag och ävenerforderligatas meren

Även får då byggasadminstrativa rutinerolikatingade frågor. upp.m.m. -
förtidaföre år 2000övergângsgenerationerna göriPersoner uttag avsom

reglerhittillsvarandepension beräknad helt enligtfår dennaålderspension
förhuvudprincipernaomräkning enligtår. Dåfram till nämnda görs en

övergângsregleringen.

författningsförslagbetänkande inte några konkretaredovisar i dettaframgåttSom
i vissaförslagdetaljeradeutformningenhänskjuter också frågoroch av merom

krävasutredning. innebär det kommerfortsatt Dettahänseenden till ettattatt
pensionssystemetför reformeradeinnan lagregler detytterligare arbetebetydande

förutsät-i kraft. Viriksdagen och trädaövergångsregleringen kanföroch antas av
beredningenfortsattabedrivas under deni huvudsak kommerdetta arbete attter att

regeringskansliet betänkande.dettainom av
register,administrativt med läggaomfattande arbeteSamtidigt krävs attett upp
praktiskiregelsystemet kan kommainnan dethandläggningsrutiner, nyam.m.

Även försäkringskassornaRiksförsäkringsverket ochför bl.a. samttillämpning.
förberedelsetid.därmed behövas vissskattemyndigheterna kommer att

försti kraftskall trädainom förtidspensioneringenförändringarnaVårt förslag att
denförkommermedför fram till dessframåt i tidenantal år attatt utrymmeett ges

och förgälladärefter kommerde reglerdetaljerade utformningen attav sommer
ADB-rutiner, bl.a. hosadministrativa rutiner ochframmedarbetet att ta nya

försäkringskassorna.Riksförsäkringsverket och
reformeradeföreslår vi, framgått, dedel harålderspensioneringensFör attsom

alltså de1995. princip böringången år li kraft redan vidreglerna skall träda av
vidriksdagenutformade ochlagreglernadärefter gällande senastantagna avvara
kanpensionssystemetPensionsrättigheter inom det reformeradetidpunkt.denna

undertidigast1995 inkomster, dvs.taxeringen årsförst efterdock fastställas av
före-grund deninte pâreformerade kommer1996, och dethösten systemet av-

pensions-upphov till någraövergångsregleringenutformningenslagna att geav -
fortsat-fördröjning detvissår 2000. Detta görutbetalningar förrän under att aven

utbetalningberäkning ochförutformningen regelsystemetmedarbetet avta av
skullerutinernaadministrativade nödvändigaupprättandetpensioner och med av

intjänandeförförutsättning reglernanämligen,torde underkunna godtas. Det att
nödvändigaâlderspensionsavgift läggs fast ochbetalningpensionsrätt och avav
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uppgifter för tillgodoräknande pensionsrätt inom reformeradedet systemetav
kontinuerligt samlas in, gå i efterhand komma till medrätta de olägenheteratt som

fördröjning skulle förorsaka.en
l situation skulle dock fördröjning det faktiska genomförandet denen en av av

reformerade ålderspensioneringen medföra problem. Det gäller reglerna för be-
räkning och utbetalning pension i fall då omfattas 20-delsin-av personer som av
fasningen vill gå i pension tidigt, dvs. innan den första kohorten i Övergångsgenera-
tionen, dvs. födda år 1935, fyller 65 år år 2000.

En grundtanke bakom våra förslag framgåttär, tidigare i detta betänkande,som
ålderspensioner till någon del beräknas enligt reformeradedetatt systemetsom

skall börja utbetalas först fr.0.m. år 2000. För förverkliga denna princip före-att
slår pensionen för dessförinnan ålderspensiongöratt ett uttagpersoner som av
skall beräknas helt enligt reglerna för det nuvarande pensionssystemet. För fall av
detta slag får ålderspensionen vid pensioneringstidpunkten alltså beräknas som om

i fråga skulle omfattas det hittillsvarande systemet.personen av
årFr.o.m. 2000 skall för sålunda tagit ålderspension dessförin-utpersoner som

pensionen därefter beräknas enligt de regler övergângsvis förgällernan som
respektive âldersklass. Det får alltså då göras omräkning och ålderspensionenen
fortsättningsvis bestämmas till relevant antal ZO-delar enligt hittillsvarande och
reformerade regler. Härvid får beaktas effekterna det tidiga pensionsuttaget ochav
hänsyn får härtill för såväl den del pensionen beräknas enligt hittillsva-tas somav
rande regler den del reformeradeberäknas enligt regler.som som
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16 Effekter för individer

I detta kapitel redovisas material till belysning effekterna våra förslag. Dessaav av
i huvudsak reformeringen ålderspensionssystemet. Detta iavser avsnittenav tas upp

16.1-16.4. avsnittI 16.5 behandlas effekterna förslagen avseende förtidspensio-av
neringen.

16.1 Principiella aspekter
Vårt förslag till reformerat pensionssystem bygger livsinkomstprincipen: ålders-
pensionerna skall direkt relaterade till individemas inkomster under livet ivara
form lön eller socialförsäkringsersättningar i stället för lönav utgesm.m. som
sjukpenning, arbetslöshetsstöd, Dessutomm.m.. kan pensionsrätt intjänas för s.k.
barnår och vid värnpliktstjänstgöring; pensionsrätten grundas då på fiktiv in-en
komst. Pensionssystemet minsta pension till alla,garanterar oberoendeen av
tidigare förvärvsinkomster. Garantipensionen uppgår för år till lägst 2,10 basbelopp
för ensamstående pensionär och 1,87 basbelopp för gift pensionär, vilket motsvarar

6 200 respektive 5 500 kr månad i 1994 års basbelopp. Då sjukpenningca ochper
arbetslöshetsersättning grundas pensionsrätten denutges bakomliggande inkom-

i stället för faktiskaden ersättningensten dock i högst två år femårsperiod.per
Förtidspensionärer tillgodoräknas ålderspensionsrätt grundval avgifter påav en
bestämd antagandeinkomst och inte på den utgående förtidspensionen.t.ex.

Det reformerade pensionssystemet kan i del fall komma pensionatten ge en som
i inte obetydlig mån skiljer sig från den skulle ha med nuvarandeutgettssom
regelsystem, till det bättre eller till det sämre. I andra fall kan pensionerna beräkna-
de enligt tvåde regelsystemen i lika Utfallet berorstort helt på hursett stora.vara
individens livsinkomstprofil ut.ser

I det här avsnittet skall beskriva de allmänna effekterna för individer deav
ändringar föreslår i nuvarande regelsystem. I avsnitt jämförssom ett senare
pensionernas storlek i de två för antal individer med olika tänktasystemen ett
livsinkomstprotiler. De samhällsekonomiska effekterna förslagen behandlas iav
kapitel 17.
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pensionsavgifterFörhållande till inbetaldaiPension

inkomstrelateradetill detavgiftsinbetalningvarjeLivsinkomstprincipen innebär att
Pensionsavgiftenpensionens storlek.slutligapåverkar denålderspensionssystemet

föravgiftbetydelsenATP-avgift,från nuvarandetill skillnadsåledes,har av en
individen.

5.7.avsnittskattbetrakta setill delATP-avgiftNuvarande är stor att som en ren
delfall mycketi mångaSO-årsreglema15- ochgrund bl.a. storPå avengerav

individ harexempelvispensionshänseende. Förutbyte iavgiften inte något somen
ytterligaresiginkomstår bakom15 bästaoch har sinai 30 årförvärvsarbetat ger

reformeradepension. detlnomtill högre syste-avgiftsinbetalningar inte upphov en
ålderspensio-framtidatill höja denavgiftsinbetalningvarjebidrardäremot attmet

sammanlagtin45 år har betalatiförvärvsarbetatårsbelopp. Den t.ex.somnens
avgiftsinbe-förvärvstid,med 30 årsavgift till än50 % i systemet omen personmer

likatvåfår devarje år. dagenslika l storatalningarna är systemstora personerna
blirtörstnämndeför denpensionenreformeradei detpensioner, medan systemet

betalati 30 årheltidarbetatharmotsvarande sätt% På50 högre. person somen
reformerade% pension i det33 högredärmed också% i avgift och fårin 33 mer

heltiddärefteri 15 år ochhalvtidförst arbetatfall han eller honi detänsystemet
15-grundpåskulle pensionerna,regelsystemnuvarandesista l5 åren. Medde av

reformeradeinbetalning till detVarjetvå fallen.blivit lika i dehaårsregeln, stora
därmed betydelsenharpensionshånseende ochisåledes utbyte enavsystemet ger

individen.avgift för

Kompensationsnivå

slutlönikompensationsnivå pensionvilken2.4 har visats procentavsnittl av --
förhållanden. Kom-olikaunderför närvarandepensionssystemnuvarande gersom

sin högrefolkpensionen medinkomstens storlek;varierar medpensationsnivån
kompensations-totaladenbasbeloppet inkomsten görför förstakompensation attav

Kompensationsnivånhöginkomsttagare.förlåginkomsttagare änhögre förnivån är
förvärvsåren:sistareallöneutveckling under deockså individenspåverkas av

ikompensationenblirdesto lägreunder de åren,reallönetillväxtindividuellhögre
slutlönen.procent av

pension ibetydelsenkompensationsnivân i procentallmänt kan sägasRent att av
iden göränreformeradei detvariera betydligt systemetslutlön kommer att mer

pensions-iinkomster beaktasalla årsföljdnuvarande Det är attsystem. aven
underinkomstârenoftastvilka ärbästa årens,inte bara dehänseende och senare

föri stället konstrueratärreformerade attförvärvslivet. Detdelen systemet geav
livet. Förunder helamedelinkomstenförhållande tillkompensation iviss enen

sinvarieratheller harintelönekarriär ochhaft någon direktinte somsomperson
årsi visstuttrycktmedförheltid, dvs.mellan deltid och ettarbetstid person enen

medellönochpå slutlönskillnaddet inte såflack inkomstkurva, årlöneläge stor
tillräckligt mångaochinkomstprofilsådanför medlivet. skulleunder Det personer

med tillämp-beräknaspensionenskillnadinnebära någonförvärvsår inte större om

få
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ning dagens 15- 30-årsregleroch eller alla inkomstår beaktas vid pensionsbe-av om
räkningen. Det reformerade regelsystemet kan i många fall till fördelsnarare vara
för individer med sådan livsinkomstprofil de har förvärvsarbetat underen om ett
betydande antal år. Personer med brant livslönekurva, dvs. har betydligt högresom
lön under de sista förvärvsåren än under den tidigare delen förvärvslivet, fårav
däremot lägre pension den avgörs medellönen under livet än enbarten om av om
slutårens lönenivå får avgöra pensionens storlek.

Den reformerade âlderspensionen beräknas med hjälp delningstal. Somettav
redovisats i avsnitt 10.2 beräknas delningstalet vid 65 års ålder, med livslängds-
statistik för perioden 1988-1992, till 12,9. Med avgift på %18,5 och del-etten
ningstal på 12,9 skulle %1,43 varje års inkomst upphov till årlig ålders-av ge en
pension. Om med medellön under livet individens livsinkomst utslagen påavses
de 49 möjliga förvärvsåren fr.o.m. 16 64 års ålder skulle såledest.o.m. den årliga
pensionen 70 % 49x1 ,43 individensmotsvara medellön under livet uppräknadav
till slutårets allmänna lönenivå. Med det reformerade pensionssystemet går det
emellertid inte i generella någotsägaatt kompensationentermer i förhållandeom
till slutlönen.

Förändringar i medellivslängden hos befolkningen medför det beräknadeatt
delningstalet ändras. Enligt SCB:s befolkningsprognos från år 1991 kommer den
genomsnittliga tiden ålderspensionär förlängas från 17,2 år föratt närvarandesom
till 18,4 år år 2010 för dem går i pension vid 65 års ålder. Individenssom samman-
lagda avgiftsinbetalningar 18,5 % varje års pensionsgrundande inkomst skallav
då räcka till ytterligare drygt års pensionsutbetalningar. Det innebärett delnings-att
talet vid 65 är då skulle 14,0utgöra i stället för 12,9. Med avgiften 18,5 % skulle
därmed 1,32 % varje års inkomst upphov till årlig ålderspension. Genomav ge en

skjuta pensionsuttagetatt och arbeta något längre kan individen emellertidupp
kompensera för höjning delningstalet och därmed få lika årspensionen av storen

i det fall delningstalet inte hade höjts. Med högre medellivslängdsom kan deten
rimligt inte enbart tiden pensionäratt förlängs tidenvara ävenutansom som

förvärvsaktiv. Hur mycket längre måste arbeta för kompensera föratten person en
sådan höjning delningstalet beror på livsinkomstprofil. En medav personens person
omkring 40 års förvärvstid och jämn löneutveckling kan kompensera sig attgenom
skjuta pensionsuttaget knappt år.ettupp

Som utvecklat i avsnitt 5.6 skulle, med oförändrad kostnadsram och vid låg
tillväxt i samhällsekonomin, kompensationsnivåerna även inom nuvarande system
komma reduceras framöver. Med årligatt real tillväxt %på l kan beräknasen att
ATP-pensionerna år 2010 skulle behöva reduceras till %,46 i ställetatt motsvara
för %,60 medelinkomsten för 15de bästa inkomståren.av

l de exempel redovisas i detta avsnitt l6.1 har, inte densom annatom anges,
reformerade âlderspensionen beräknats med avgiften 18,5 % och delningstalet 12,9
vid från 65 års ålder. Det haruttag schablonmässigt antagits hela ålderspen-att- -
sionsavgiften har förts till fördelningssystemet och uppdelning skall skeatt som-
i verkligheten inte gjorts på fördelnings- och premiereservsystemen.-

De beräknade pensionsbelopp i tabeller och i i detta kapiteltextensom anges avser
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tillkom-Eventuellpensionen.inkomstrelateradedenenbartangesinteom annat
avtrappningGarantipensionens motinte medräknats.alltsågarantipension harmande

ikompensationsnivån,innebärkapitel llpensioneninkomstrelaterade se attden
lågamedpensionärerförblir högreslutlön,ipensionbemärkelsen procent av

gällertidigare nämnts motsvaran-inkomster. Sommed högreför demäninkomster
förstakompensation förhögrefolkpensionensregelsystem:nuvarandeinomde

för låginkomsttagare.kompensationsnivån högreärmedförbasbeloppet att
Avtalspensio-pensionen.allmännadenenbartredovisasuppgifterDe avsersom

kompletteras,förvärvsarbetandeflertaletFörmedräknats.inte somsåledesharner
avtalspensionmedpensionenden allmännaavsnitt 2.3,ibeskrivitsöversiktligt en

kompen-avtalspensioneringarna% Dessutom10-15 slutlönen.motsvarande gerav
förmånstak.pensioneringensallmännadeninkomster översation för

pensionsrätterintjänadeLöneindexeringen av

prisindexerade,pensionsrättigheternaintjänadedeärnuvarande ATP-systemlnom
alltså sägakanprisutvecklingen. Manallmännamed deni taktskrivsdvs. de upp

individen ärtillgodoräknatspensionsrätterdei dagensräntan system somatt
priser.i fastaoförändradeärPensionsrätternainflationen.medlika

kanreallönetillväxtallmännaföljd dentilluppräkningsker ingen somDäremot av
dess denfram tillspensionsrättin sintjänadeindividendetfrånunder tidenskettha

till syfteIS-ärsregeln bl.a. attharställetpension. lårligformiskall betalas ut av
15delåtatilläggspensionen. Genomstandardsäkring attvissåstadkomma aven

individenreallöneökningardepensionsnivân beaktasavgörainkomståren sombästa
till denkoppladpensionpensionärfårindividenochlivethaft underhakan ensom

yrkesaktiv.årsina bästaunderhadestandardnivå han somsom
avseendeti det härfunktion ersatts15-årsregelnsharreformeradedetl systemet

ilöneindexeradeärpensionsrättigheternaintjänadeindexering: deändradav en
utvecklingensåledesiRäntanprisindexerade. motsvarar avsystemetstället för

intjänadedeninnebärLöneindexeringen9.7.avsnitt attgenomsnittslön seen
förvär-hartiden denioberoende närinkomstvarje årspensionsrätten avm.m. , ålderspensionen.reformeradedenberäkningvidbetydelsehar avvats, samma

löneutvecklingenallmännaföljer denpensionsrätternaintjänadedeGenom att
Sålundatiden.standardvärde, över motsvararvärde, sittrelativade sittbehåller

nivåpåinkomsthade40-årsålderni genom-för somsammaent.ex. somperson,en
pensioneringstidpunktenfortfarande vidpensionsrättenintjänadedådensnittslönen,

genomsnittslön.beräknadpensionsrätt25 år ensenare enca
inkomstersålundapensionsrätt ärintjänad attlöneindexeringeneffektEn avav

fådärmedochpensionshänseendeireala värdebehålla sittkommertidigt liveti att
enligtfalletvad ärstorlekålderspensionens änslutligaför denbetydelsestörre som

regelsystem.nuvarande
reformeradei det systemetpensionsrätterintjänadelöneindexeringenGenom av

ipensionindividensstorlekenförbetydelsereallönetillväxtenallmännadenhar av
denreformeradedetinom motsvararsystemetRealräntantill slutlönen.förhållande
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allmänna reallönetillväxten. Ju högre räntan är, desto individensväxer fiktivamer
pensionskapital. För given individuell reallöneutveckling det reformeradeen ger

därför högre kompensationsnivâsystemet högre den allmänna reallönetillväxten
är. I nuvarande påverkas kompensationsnivånsystem inte alls den allmännaav
reallönetillväxten men naturligtvis individens reallöneutveckling. Dettaav egen
framgår redovisningen i tabell 16.1.av

Tabell 16.1 visar, för individ haft jämn löneutveckling âr för år,en som en
pensionens storlek i slutlönen i olika tillväxtalternativ.procent Individens be-av
gynnelselön densamma i de olikaantas alternativen 12 000l kr vid 24 årsvara
ålder. Lönen växer realt med %1 âr %respektive 2 år. I sistnämnda fallper per
uppgår således slutlönen till högre belopp 247 000 kr jämförtett med 167 000 kr

%vid 1 årlig tillväxt.
det reformeradeI är kompensationsnivån, isystemet bemärkelsen pensionens

storlek i slutlönen, oberoendeprocent reallönetillväxten i det fall indivi-av attav
dens reallöneutveckling sammanfaller med den generella. Individens lön ochegen
tidigare intjänade pensionsrätter växer då i takt år för år. Med 41 årssamma
förvärvsarbete och pensionering vid 65 års ålder årspension 59 %motsvarar av
slutlönen tabellse 16.1.

individensOm reallön ökar %med 1 år och den allmänna realtillväxten, dvs.per
räntan i det reformerade också %lär år blir såledessystemet, den reformera-per
de inkomstrelaterade pensionen 59 % slutlönen. Om den allmänna reallönetill-av
växten högre, %är 2 år, har intjänadede pensionsrättema vuxit till högreper ett
belopp och individen får därför högre pension och högre kompensationsnivâ.en en
Den i det fallet %72 slutlönen. I falletmotsvarar %med 1 individuell ochav
allmän reallönetillväxt är den inkomstrelaterade ålderspensionen mindre än 3
basbelopp. Det betyder individen även berättigadär till vissatt garantipension. Den
totala pensionen, inkomstrelaterad pension plus garantipension, 61 %utgör i stället,för 59 %, slutlönen.av

Tabell 16.1 Pensionens istorlek olika tillväxtaltemativ i reformerat och nuvarande
regelsystem för med jämn löneutveckling och begynnelselön påen person en
112 000 kr vid 24 ålderårs

Reallöneutveckling Reform. pension Nuv. pension
individ. allmän kronor % slutlön kronor % slutlönav av

%1 %l 98 100 59 % 103 700 62 %
%l 2 % 120 200 72 % 103 700 62 %

2 % %l 120 200 49 % 139 200 56 %
2 % 2 % 145 400 59 % 139 200 56 %

Eventuell garantipension har inte medräknats.
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tillväxtenallmännainte denålderspensionen utanpåverkasnuvarandel system av
kompensationsnivå ärindividensreallönetillväxten.individuelladenendast sexav

real-individuella% vid den lägre56% med62 jämförtprocentenheter högre
högrefolkpensionenEftersomorsaker.har tvåvilketIöneutvecklingen, ger en

lågavidoch detta vägerinkomstbasbeloppetsförsta tyngrekompensation för
Dettahöginkomststagare.kompensation änhögrefår låginkomsttagareinkomster,
16.1.tabellkompensationsnivå iidifferensenprocentenheterförklarar ett avpar
framårende sistaunderlönetillväxtindividens långsammareförklarasResten av

ipensionsrätterintjänadePrisindexeringen%-alternativet.ipensionen ltill av
7-8 årlönenbaserasATP-pensionenIS-årsregeln betyderkombination med att

likastigahunnitinteårslönenreallönetillväxt harlågVidpensioneringen.före
dåutgörpensionenpensioneringenfram tilltidpunktdennafrånmycket en-

varit högre.tillväxtenslutlönen ändelförhållandevis större omav
reallönetillväx-allmännaoch denreallönetillväxtindividensGenomsnittligt ärsett
regelsystemnuvarandeenligtpensionernaSåledeslika enmotsvararstora.ten

vid högtillväxt änvid låglönerfiårvärvsarbetandessamtidaandel destörre av
inkomstrela-nybeviljadedeutgördäremotregelsystemetreformeradedettillväxt. l

inkomster somförvärvsarbetandessamtidafast andel depensionernaterade aven
storlek. Detrealtillvåxtensoberoendepensionsutbetalningarna,finansieraskall av

.samhcillsekonomiskatill denföljsamtsåledespensionssystemet ärreformerade mer
blirlöneutvecklingindividuellgivenFörnuvarandeutvecklingen än system. en

dålåg tillväxt.medperiodertider underi goda änpension högreockså individens
tinansieringstörutsättningarna sämre.är

Taket

nuvarandeiuppåt tak,begränsasinkomstenpensionsgrundande ettDen somav
skall9.7avsnittförslagEnligt vårtprisbasbelopp.7,5regelsystem motsvarar se

ochlöneökningarnamed de allmännai takthöjas årligenår 1996fr.o.m.taket
vadsnabbare änreallöneutveckling räknaspositivvidsåledeskommer somatt upp
uppräk-blirmotsvarande sättPåbibehållits.hadenuvarande reglerblivit fallet om
förslagVårtreallöner.fallandeperioder medunderlångsammaretaketningen av

intjänaskommerframöverpensionsrättinbegriper även atttakuppräkning somom
pensions-för densåledes gällaskalltakSammanuvarande ATP-systemet.inom det

nuvarandei detpensionssystemetreformeradedeti såvälgrundande inkomsten som
ATP-systemet.

30-årsregeln

förårenerforderliga30deförvärvsåren utövernuvarande ATP-systemI ger
fallindividen. l detpension förhögre atttill någoninte upphovpensionoavkortad

sistamed desammanfallervilka oftainkomståren15 bästalönenivån under de
tidigarearbetatindividen harutsträckningi vilkeninte påverkasförvärvsåren av

antingendensammapensionenslutligablir således denyrkesaktiva tiden.under den
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börjar förvärvsarbeta omedelbart efter avslutad skolgång eller först någrapersonen
år därefter eller gör uppehåll med förvärvsarbete under period.ett en

I det reformerade finns ingen motsvarighet till dagens 30-årsregel. Varjesystemet
års inkomst bidrar till höja den slutliga pensionen. innebärOmvänt varje årsatt
uppehåll med förvärvsarbete inte grundar pensionsrätt sätt,annat t.ex.som-
bamârsrätt den slutliga pensionen blir lägre än vad den skulleatt ha varit.annars-

För med årsinkomst utvecklas i takt med den allmänna real-en person en som
löneutvecklingen förändras den reformerade pensionen proportionellt förvärvs-med
tidens längd. Detta gäller således individ inte har någon karriäreffekt;en som
uttryckt i det allmänna löneläget visst år är årsinkomsten i år densammaett unga

vid högre ålder. Om arbetar kortare tid blir pensionen lägre. Försom personen
pensionsutfallet spelar det ingen roll förkortar förvärvslivet attom personen genom
börja arbeta eller arbetsfri period mitt i livet. tabellI 16.2att tasenare genom en
visas hur den inkomstrelaterade âlderspensionen blir i det reformeradestor syste-

med mellan 30 och 45 års förvärvstid och pensionering vid garantipensions-met
åldern 65 år.

Tabell 16.2 Pensionens vidstorlek olika intjänandeåriantal reformerat och nuva-
rande regelsystem för jämnmed löneutveckling och slutlön påen person en
239 000 kr. 1,5 % reallönetillväxt

pensionAntal Reformerad Nuvarande pension
förvärvsår kronor % slutlön kronor % slutlönav av

45 år 154 500 65 % 139 300 58 %
40 âr 137 400 57 % 139 300 58 %
35 år 120 200 50 % 139 300 58 %
30 år 103 000 %43 139 300 58 %

Eventuell garantipension har inte medräknats.

Förutsatt individen har minst 30 förvärvsår blir kompensationsnivân iatt nuvarande
med avseende på folkpension och 58 %.ATP,system, summan av

reformeradeDet blir relativt förmånligare jämfört med dagens regel-systemet sett
längre förvärvsverksammaden tiden är. Detta är konsekvenssystem atten av

sambandet mellan avgifter och förmåner stärkts i det reformerade ln-systemet.
dividen får således större möjligheter själv påverka den slutliga pensionensatt
storlek. Varje utökad arbetsinsats år,under heltids- i stället för deltids-ett t.ex.
arbete, bidrar till höja pensionen. Enligt dagens regler är så fallet endastatt om
förvärvsâret i fråga ingår bland de 15 bästa inkomståren. Likaså varje extrager
förvärvsår högre pension. l nuvarande förvärvsår utöver de behövligasystem ger



individerEfekter för518

15de bästaingår blandde intepå pensionenytterligare påslag omåren30 inget
inkomståren.

garantipensionsåldernåldervid änPensionering annan

årnågrakvarkanske gärnaförvärvsarbeta extrabörjarEn stannarsentperson som
äldredvs. ärgarantipensionsäldem,eftergår i pensioni arbetslivet. Om personen

både detenligtpensionsbeloppet högreårligablir det65 pensioneringen,år vidän
dåpensionär blirTidenregelsystemet.reformeradenuvarande och det som

årsbeloppetdärförfärre är blirberäknade livspensionkortare; med mensamma
tjäna inmöjligtdessutomdetreformerade regelsystemet är atthögre. I det nya

inkom-ärnuvarande ATP-systemgarantipensionsåldem. Iefterpensionsrättigheter
pensionsgrundande.intepensionsåldemlagstadgadeefter denintjänadester

pensionen påårliga65 år blir deni pension föreindivid går motsva-För somen
reformeradei fler år. Denskall utbetalaspensionen dåeftersomrande lägresätt

intjänadmindreindividen haranledningenockså denpensionen blir lägre attav
påberorpåverkasnuvarande ATPmedelpensionspoängen förpensionsrätt. Om om

inte.sig ellerinkomstår bakom15 bästaindividen redan har sina
respektive detreformeradestorlek i detpensionensberäknatstabell 16.3 harI

24vidbörjar arbetaförpensionsåldervid olikanuvarande systemet person somen
reallöneutveck-allmännamed denutvecklas i taktårsinkomstårs ålder med somen

pensions-intjänade65 påverkas denårgarantipensionsåldemförelingen. Vid uttag
häri detmedelpensionspoängenrespektivepensionskapitaletdet fiktivarätten dvs.

pensioneringVidnuvarandei detreformerade ochbåde i det systemet.exemplet
ungefär likaålderspensioneninkomstrelateradeden65 års ålder ärmellan 6l och

pensions-ytterligareefter 65 årförvärvsarbetei två Fortsattde systemen.stor ger
reformeradeendast i deträtter systemet.
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Tabell 16.3 Pensionens storlek vid olika pensionsålder i refonnerat och nuvarande
förregelsystem börjar arbeta vid 24 jämnårs ålder med löneut-en person som

veckling och begynnelselön 132 000 reallönetillväxtpå kr. 1,5 %en

pensionPensions- Reformerad Nuvarande pension
ålder kronor % slutlön kronor % slutlönav av

61 år 99 000 44 % 100 300 %44
62 år 108 000 47 % 109 600 %48
63 år 117 300 50 % 119 300 51
64 år 128 400 54 % 129 100 55 %
65 år 140 800 59 % 139 300 58 %
66 år 154 800 64 % 151000 62 %
67 år 170 600 69 % 700162 66 %
68 år 187 000 75 % 174 400 70 %
69 âr 207 400 82 % 186 100 73 %
70 år 228 700 89 % 197 700 77 %

Eventuell garantipension har inte medräknats.

Som framgått det tidigare sagda kan med många förvärvsâr ofta bli be-av personer
rättigade till högre pension enligt det reformerade regelsystemet än meden nuva-
rande regler. Det gäller särskilt för har haft sina relativt bästasettpersoner som
inkomster tidigt i livet. Löneindexeringen inom det reformerade innebärsystemet

tidigt intjänade rättigheter behåller sitt relativa värde tiden,över dvs. de skrivsatt
fram denmed allmänna löneutvecklingen. nuvarandel sker framskrivningsystem

prisutvecklingen.med individEn med sådan livsinkomstprofil dvs. börjarsom
tidigtarbeta i livet och har relativt lägre inkomster äldre dagar kan hasett

tjänat reformerad pension förbeloppet ATP och folkpensionmotsvararen som
vid garantipensionsåldern redan något eller några dessförinnan.år Han eller hon
kan alltså välja gå i pension tidigare än med dagens regler och ändå få likaatt en

årlig ålderspension.stor
Ett exempel är börjar arbeta efter avslutad skolgång vid 19 årsen person som

ålder. Lönen utvecklas helt i takt med den allmänna löneutvecklingen, i exemplet
1,5 %med reallöneökning år. Vid 50 års ålder lönenivån 25 %sänks medper

grund börjar arbeta deltid eller får betalt arbete. Vidsämreatt ettav personen
garantipensionsåldern 65 år uppgår pensionen enligt nuvarande regler till beloppett
motsvarande 63 % slutlönen eller 113 800 kr. det reformeradeInom pensions-av

individen redan från års62 ålder berättigad till lika årligtärsystemet ett stort
pensionsbelopp enligt nuvarande regler skulle utbetalas fr.först 65 årssom o. m.
ålder. Skulle vid tidpunkt dvs. vid 62 år börja lyfta ATP ochpersonen samma
folkpension, skulle pensionsbeloppet uppgå till 93 300 kr.
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IS-årsregeln

individensnivån nuvarande ATP bestäms15-årsregeln innebär att genom-av
reformeradedetinkomståren. li fasta priser, under de 15 bästasnittslön, systemet

förvärvslivet,helagenomsnittslön underi stället individenspensionenbaseras
standardnivå. Någonlönenivåpensioneringsâretsuppräknad till allmänna motsva-

BorttagandetreformeradeIS-årsregeln finns således inte i detrighet till systemet.
med ojämnteffekt för15-årsregeln har, redan påpekats, störst personersomav

fördelad livslön.
för-45 årsindivid meddenmed exempel kanbelysa dettaFör antas attettatt

pensionfår reformeradtabell 16.2enligt den tidigare redovisadevärvstid, ensom
45 årsförvärvsåren. Från% 25 förstadeltid 75 under de154 500 kr, arbetarpå

deltidsarbetetmedförheltid, vilketpensionen arbetar individenålder och fram till att
oför-såledesnuvarande reglerenligt ärnuvarande ATP. Pensioneninte påverkar

tilluppgårochblir lägrereformerade pensionen däremot139 300 kr. Denändrad,
hela livet.154 500 kr vid heltidsarbete100 jämfört med133 kr

heltids-åren medbetydelse i tideningen närreformerade har detl det systemet
ochi 20 årbörjar heltidsarbeteindividen i exemplet medinfaller.arbete Om ,

standardvärdesittinkomstårendeltid behåller de tidiga bästadärefter övergår till
pensio-reformeradepensionsrätter.intjänade Denlöneindexeringenpå grund avav ç

100 kr.i det fallet 133blir ävennen
årende bästahar det däremot betydelse närprisindexeradenuvarande1 system
densindivförvärvsaktiva tiden beräknasbörjan denligger iinfaller. Om de av

4Deni karriären.300 då ligger sistför till 139 kr de107 500 kr i ställetpension till
intjånan-tiden från% år underfallet 1,5 ägti det härreala tillväxt som rumper

tillgodoräknats pensionsrätterna.har intedet

Garantipension

basbelopppension på 2,1lägstaskallreformeradedetlnom garanterassystemet en
994månad med200 kr lvilket 6ensamstående pensionstagareför motsvarar peren

års basbelopp.
tjänat inpå sättindivid förvärvsarbetat och kanske ävenFör annat pen-en som

inkomstrelaterad pensionvissdärigenomför barnår, och harsionsrätt, t.ex. en
inkomsrela-denräknasgarantipensionsbeloppet. Garantipensionenminskas motav

krom förpension, dock inteutländskålderspensionen, avtalspension ochterade
tillpensionstillskottet i förhållancesker medenligt nuvarande reglerkrona som

beskrivits i kapitelharreformeradeavräkningen inom detHur görsATP. systemet
2,0garantipensionpensionär. utöverblir ensamståendeResultatet1 att enen

till 2 bisbe-% pensionen25 inkomstrelateradefår behålla denbasbelopp, uppav
3 basbelopp. Enmellan 2 och% inkomstrelaterade pensionen50 denlopp och av

inteeller däröver3 basbeloppinkomstrelaterad pensionindivid har ensom
tillskott från garantipensionssystemet.berättigad till något
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l tabell 16.4 har beräknats hur tillskott från garantipensionssystemetstort som
inkomstrelaterad pension olika nivå berättigar till. Beloppen är uttryckta i 1994
års priser.

Tabell 16.4 Garantipensionsbelopp vid olika nivåer på den inkomstrelaterade
pensionen inom det reformerade pensionssystemet för ensamstående ålderspen-en
sionär. 1994 års basbelopp

lnkomstrel. pension Garantipension Total pension

0 kr 73 920 kr 73 920 kr
17 kr600 57 kr200 74 800 kr
35 200 kr 44 000 kr 79 200 kr
52 800 kr 30 800 kr 83 kr600
70 kr400 17 600 kr 88 000 kr
88 000 kr 8 kr800 96 800 kr

105 600 kr kr0 105 600 kr

garantipensionenAtt inte avräknas krona för krona den inkomstrelaterademot
pensionen innebär således förvärvsarbeteatt ochen person som genom annan
verksamhet har tjänat pensionsrätt för inkomstrelaterad ålderspension i princip
alltid får högre pension än den inte förvärvsarbetat alls. Det innebär ocksåsom att
kompensationen pension i förhållande till förvärvsinkomster inom detm.m.
reformerade liksom är fallet med nuvarande folk-systemet. och tilläggspensione-
ring. blir högre för med låg livsinkomst på grund låg årsinkomst ellerpersoner av
få förvärvsår än för med hög sammanlagd inkomst.personer

lnom det nuvarande pensionssystemet har med ingen eller låg ATP rättpersoner
till pensionstillskott. Personer med låg allmän pension och avtalspension har dess-

rätt till särskilt grundavdrag vidutom beskattning. Enligt vad föreslår skall
emellertid grundskyddet även inom nuvarande regelsystem förändras fr.0.m. år
2000 och dagens folkpension, pensionstillskott och särskilt grundavdrag vid be-
skattningen ersättas med särskild övergångsvis garantipension räknasen motsom av
den inkomstrelaterade pensionen. Denna övergångsvisa garantipension beskattas på

sätt garantipensionen i det reformerade pensionssystemet ochsamma som som
förvärvsinkomster. l avsnitt ll.5 har redogjort för innebörden detta vårtav
förslag.

Övergängsregler

Det reformerade regelsystemet kommer införas successivt. Enligt vån förslagatt
till övergångsregler, redovisas i kapitel 15, skall för övergångsgenerationernasom
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ålderspensionen1935-1953årenfödda någotäromfattar demvilka avsom --
pensionreformeradberäkningVidregler.och gamlabådeenligtberäknas avnya

gamlaenligtålderspensionMed1960.årfr.0.m.intjänadeinkomsterbeaktas m.m.
inkom-IndividensATP-pension.plusgrundbeloppfolkpensionenshärregler avses

ochvardera20-delarantalvisstpensionsbelopp utgörsstrelaterade nyaett avav
ålder-sindelfå någonkommergenerationförsta attpensionen. Dengamla avsom

120 denfårfödda. De1935 årsreglerna ärreformeradeenligt despension av
regler.nuvarandeenligtberäknadepensionen19 20ochpensionenreformerade av

pension,nuvarande1820ochpensionreformerad220födda får1936 års avav
ensamstå-förbasbelopp3,0mindre änberäknade beloppet ärsålundadetOmosv.

rättpensionären ävenhargift pensionstagareför2,655 basbelopprespektiveende
garantipension.visstill

indivi-påeffektsuccessivt allt störresåledesfårregelsystemetreformeradeDet
livsinkomstprofilsådan att1944 harårföddindividpension. Omdens t.ex. enen

inkom-deninnebäraskullefullfunktionsstadium attireformerade reglernade ett
pensionenänbeloppeller lägre%10 högretillberäknaspensionenstrelaterade ett

inkomstrelateradeutgåendefaktisktdenregler kommernuvarandemedberäknad
fårföddaårs1944%, eftersom5mednedåt,uppåt ellerpåverkas,pensionen att

från varderapensionenhälften systemet.av
innebördengarantiregel medsärskildocksåfinnsövergångsgenerationernaFör en

individentilläggspensionochfolk-denbli lägre änaldrig kanpensionen somatt
år 1994. Dendvs.kraft,träder ireglerna t.o.m.defram till dessintjänat nya

ikraftträdandetid-vidför demfrämstfå betydelsetordegarantiregelnsärskilda som
ATP-år.30tjänat indå redan harsig ochinkomstår bakomsina bästaharpunkten

barnårpensionskapital värdetochLivsinkomst, av

uppfattningmed syftesammanställningredovisas att omföljandedetI ge enen
reformeradebarnår i detvärdetpensionskapital ochlivsinkomst,storlekarna avav

medförlivsinkomstensammanlagdaframgår denDärpensionssystemet. personen
inkomstochförvärvsår45medlåg lön, somförvärvsår och40 enpersonen
börjar arbetakvinnor,förgenomsnittsinkomstungefär sompersonenmotsvarar en

ochför mängenomsnittsinkomstenmedi nivålöntiden harhelaskolan ochefter en
motsvarandeinkomstmed40 årarbetarstudieravslutadeefter ensompersonen

Sammanställningen% livsinkomsten.18,5Pensionskapitalet utgörATP-taket. av
pensions-hopsamladeuppgår detgenomsnittlig inkomstmedförvisar att personen

priser.1994 årsiuttrycktpensionsdagen,kr1-1,5 milj.tillkapitalet

Årsinkomst PensionskapitalLivsinkomstiArbetar
plkr740 000kr0004 000000 kr100år40

166000kr300000kr 16140000kr45 år
kr652 000kr 18 930 000kr00019047 år
kr954 000kr 100010 560kr00026440 år
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Bamårsrätten innebär kan avstå helt från förvärvsarbeteatt eller minskaen person
sin arbetstid under antal år när barnen är små detett har någon effekt påutan att
pensionskapitalets storlek. Under bamåren tillgodoräknas individen oförändrad
pensionsgrundande inkomst under ledigheten eller den %är större 75om av- -
genomsnittsinkomsten i samhället. För den fortsätter förvärvsarbeta iattsom
oförändrad omfattning under barnåren, innebär den s.k. korken han eller honatt
tillgodoräknas högre pensionsgrundande inkomst under dessa år, högst 35 200en
kr i 1994 års priser. En medextra 3 barn, uppburit föräldrapen-t.ex.person som
ning i övrigt förvärvsarbetat i oförändrad omfattning, kan ha tillrätt påslagmen ett
på den pensionsgrundande inkomsten med totalt tolv basbelopp, dvs. sammanlagt
422 400 kr, vilket innebär pensionskapitalet höjs 78med 100att kr. För de tre

inkomstmed under taket det höjning pensionen medmotsvararpersonerna en av ca
ll, 7 respektive 5 %.

16.2 Utfall för olika grupper

I bilaga till detta betänkandeA redovisas beräkningar Riksförsäkringsverketav av
ålderspensionens storlek i det reformerade jämfört med nuvarande regel-systemet

för män och kvinnor med olika intjänandeâr.antalsystem Vi vill för upplysningar
härom hänvisa till bilagan och kommer här inte någon redovisning elleratt ge av
översikt över det material intagits där.som

16.3 Utfall för antal typindividerett

I det följande redovisas del beräkningar gjorts i syfte jämförandeatten som ge en
beskrivning det ekonomiska utfallet enligt det reformerade pensionssystemet ochav
det nuvarande regelsystemet för antal individer olikamed livsinkomst-ett typer av
profiler. Resultatet beräkningarna sammanfattas tabell 16.6i och 16.7 nedan.av

Livsinkomstprofilema baseras lönestatistik från LO, TCO och SACO. De
utgår från tvärsnittsdata visst år: medellön i olika åldrar för viss yrkeskatego-ett en
ri. individerna 16 år i utgångslägetantas och de âldersspecifika inkomsternavara
skrivs i takt med den allmänna reallöneutvecklingen. Mot beräkningupp en som
sålunda utgår från tvärsnittsdata skulle naturligtvis kunna riktas kritik. Tvärsnitts-
data avseende visst år kan knappastett rättvisande sätt avspegla den faktiskaett
inkomstkarriär individen gör under livet. Någon lösning har emellertidsom annan
inte stått till buds, eftersom det inte finns longitudinella data för olika typindivi-
der, dvs. inkomstuppgifter visar löneutvecklingen tiden.översom

Den reformerade ålderspensionen beräknas med avgiften 18,5 % och delnings-ett
tal på 14,0 vid ålderspensionering vid 65 år. Detta innebär pensionen inom detatt
reformerade beräknas med delningstalsystemet är väsentligt högre detett änsom

skulle ha tillämpats hade varit i kraft och ålderspensionen hadesystemetsom om
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delnings-användningmedgjortsberäkninghadefallsådanti dag. Iberäknats av
behövakandelningstaletbefolkningsprognoserutvisarEmellertid att12,9.talet

idetutgöra2010 behövaefter årför attframöver osstiden avhöjas under strax
högremed dettaberäkningdärförVi14,0.använda atträkneexemplen enanser

ärtill avsett attmed hänsynresultat systemeträttvisande attdelningstal ett merger
2000-talet.påstyckeutsträckning försti större etttillämpasbörja

modellerenligt detillgodoräknatsbamårsrättavsnitt hari dettaberäkningarnaVid
räknasavgifterinbetaldaochATP-taket16.4.9.5 ochavsnittibeskrivnafinnssom

reallöneutvecklingen.allmännamed deni taktupp
löneindexe-ATP-taketÄven regler harnuvarandeenligtpensionberäkningvid av
reallöneut-positivMedreallöneutvecklingen.medi takthöjstaketdvs. enrats,

inkomsthasiktsamtligasåkommer att somframöverveckling gott ensom
tillrelationistorlekpensionenspåeffektTaketsATP-taket.fastaöverstiger det
be-Syftet medinkomstnivån.påberoendevarieraslutlön kommerindividens att
deeffekteneffekttaketsbelysafrämst utanemellertid inte avatträkningarna är

och15-med dagensjämfördlivsinkomstprincipenintjänandereglernaförändrade
i be-höjs äventaketgörablir enklarejämförelsesådan att30-årsregler. En om

nuvarandeipensionenräkningarna system.av
ochför giftabeloppmed olikapensionssystemenligt dagensFolkpension utges

vilketbasbeloppet,%87tillfolkpensionenräkneexemplen har sattsogifta. I av
förmåner-utgåendepensionärskollektiv. Deför dagensmedelbeloppettmotsvarar

%.2medreduceratbasbeloppetmedberäknatsharna
görsreglerdagensochreformeradedet systemetutfalletmellanJämförelsen avav

tillväxtden% ärår. Dettill 2uppgårreallöneutvecklingenantagandetmed peratt
tillväxttaktVid lägrehållbart.finansielltförkrävernuvarande attsystem varasom

behövai dagensförmånsnivâerna5.6, systemavsnittipekade påviskulle, som
avgiftsunderlaget.tillförhållandeiskall ökaintepensionernaförreduceras att

nybe-kompensationsnivå vidpensionärernaspåverkastidigareredovisatviSom
reformerade systemeti detslutlöntillförhållandeipensionviljandetillfället dvs.

kompensa-blirdäremotnuvarandetillväxttakten. Inom systemintegenerellt sett av
den% ligger2påtillväxttaktMedtillväxt.vid högvid låg äntionsnivån högre en

nivånuvarandekompensationsnivån inom somsystemgenomsnittliga samma
likablirpensionernanybeviljade storadvs. de somreformeradeinom det systemet,

lönesumman.andel av
kompensa-såledesblirberäkningarnai% tillämpas2tillväxttakt änlägreOm en
redovisadei deberäkningarnavadänhögrenuvarandei dettionsnivåerna systemet

meningsfull,skalldåmellanjämförelse systemenutvisar. För varaexemplen att en
vissmednedräknadesregelsystemi dagenspensionerna pro-enskulle krävas att

centsats.
års6416 tillfrån48 årtidså långunderreallönetillväxt% årligMed 2 som

nivå.dagens2,5 gångeräntillhunnit växaslutlönertypindividemasålder har mer
tabellernairedovisasberäkningarnatakt. Omhöjts iATP-taket har somsamma

skullefast tak,meddvs.regelsystem,dagensenligtheltgjorts16.7 hade16.6 och
islutlönipensionnuvarande procentregelsystemnuvarande avenligtutfallet



Efekter för individer 525

många fall ha blivit väsentligt lägre vad i tabellerna.än För belysaattsom anges
detta redovisas i tabell 16.5 några enkla beräkningar hur kompensationsnivånom
pension i slutlön inom nuvarande pensionssystem skulle kommaprocent attav
sjunka framöver för individ med maximal 6,5.medelpoängen

i det exempel 16.5Personerna redovisas i tabell ha reallöneökningantassom en
%på 2 år. 15 inkomstårenDe bästa således de 15 sista förvärvsåren.är För attper

erhålla medelpoäng 6,5 måste årsinkomsten 50fr.0.m års ålder uppgå tillen om
lägst 7,5 basbelopp, dvs. 264 000 kr med 1994 års basbelopp. iPerson exempletA

50uppfyller detta krav. Lönen vid års ålder 264 00 kr och ärAmotsvarar person
således vid pensioneringen vid 65 års ålder till pension.berättigad maximal Med

%2 reallöneökning år uppgår Slutlönen vid 64 års ålder på 348 300 kr. Personper
kompensationsnivå 47 %.blirAzs

2 % årlig reallönetillväxtMed framöver kommer med motsvarandeen person
yrkeskarriär uppnå lönenivån 264 000 vid tidigareA kr redanattsom person en
ålder. Pensionsbeloppet i fasta priser blir i falletdet detsamma för A.som person

blir kompensationsnivånDäremot lägre eftersom också lönen vid pensionstidpunk-
fördå högre den tidigareär än Slutlönen överstiger således det fastaA.ten person

ATP-taket med högre belopp. innebär kompensationsnivånDetta i dagensett att
pensionssystem successivt sjunker till följd taket. förMedan den iAav person

%exemplet 47 minskar %beräknats utgöra Slutlönen den till 39 tio årav senare
%till 32 efter ytterligare tio fortlöpandeoch år. Denna sänkning fortgår sedan -

vid reallönetillväxt iockså framöver takt.samma-

Tabell 16.5 Pension folkpension ioch ATP förslutlön medprocent av personer
6,5 inkomst överstigande fastamedelpoäng och med det fr.0.m. vissATP-taket

ålder. 2 reallönetillväxt% årper

taket SlutlönLön över Pension i % av
vidkr 64 år264 000 slutlön

fr.0.m. ålder

Person 50 år %A 348 kr 47300
Person B 40 år %424 kr 39600
Person C 30 år 32 %517 600 kr

%situation med 2 årlig reallönetillväxt vid tidpunktI framöver den dåkommer,en
typindividerna redovisas i 16.7 går i ålderspensio-tabellerna 16.6 och pension,som

enligt nuvarande regelsystem och med löneindexerat tak i större utsträckningnen
i dag bestämmasän ATP, medan folkpensionen har förhållandevis mindreatt av

betydelse. individ förvärvsårFör med genomsnittsinkomst och minst 30en en
kommer ålderspensionen 53 %ATP och folkpension då in-att motsvara ca av
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%dividens slutlön jämfört med 56 i dag.ca
i detmotsvarande storlekinkomstrelaterad ålderspensionerhållaFör att aven

individ med jämn% för53 slutlönen, fordrasreformerade systemet, enenav -
40 intjänandeâr.löneutveckling under livet -

mednuvarande inte baravarierar kompensationsnivån iredanSom nämnts system
medför de kompensa-också med reallöneutvecklingen. Dettainkomstnivån attutan

jämförelseframstå låga itill resultat kantionsniväer beräkningarna här somsom ger
årensålderspensioneras. Demed blir fallet för i dagde senastesom personer som

förhållandevis höggår i pension fårinnebär delåga reallönetillväxt att ensom nu
månadslönmedkompensationsnivå från det allmänna Försystemet. person enen
%60 slut-beräknas över15 000-16 000 kr kan folkpension och ATP utgörapå av

således% totala pensionenavtalspension 10-15 skulle denInberäknatlönen. en
fortsatt låg% nybliven âlderspensionär. En75 slutlönen förmotsvara ca av en

kompensations-sänkningsamhällsekonomin skulle emellertid krävatillväxt i aven
aktiva.fmansieringsbörda för deeller medföra kraftigt höjdnivåerna en

samtliga förvärvs-redovisas i det följande harIndividerna i de räkneexempel som
päunder viss tid på sättsitt aktiva liv ellerarbetat delenstörre annat t.ex.av -

e.d. tjänat insocialforsäkringsersättningar, bamärpensionsgrundandegrund av -
%2reallönetillväxtstorlek. Med genomsnittligmotsvarandepensionsrätt enav

garantipension, varken medberättigade tillkommer de inteår framöver att varaper
folkpension, eftersomnuvarande ochreformerad eller ATPavseende på ATP

prisindex.med enbartenligt förslaget skall räknasgarantipensionsbeloppet upp
inkomstrelatera-16.7 således individemasJämförelsema i tabellerna 16.6 och avser

garantipension alls.och inkluderar inte någonde pensioner
pensionsrätt har inte beaktatsdelning mellan makarEffekten medett system avav

särskilt förpensionsrätt skulleDelningi de här räkneexemplen. gynnsamav vara
perioder avstår eller delvis från förvärvsar-heltde gifta kvinnor under längresom

pension i det reforme-gifta skulle få lägresamtidigt de med dem männenbete, som
rade systemet.

reforme-storlek avtalspension i detpensionens exkl.tabell 16.6 har beräknatsl
förvärvsarbetarniorade respektive det nuvarande regelsystemet för personer, som

också indivi-tabellentill pensioneringen 65 ålder. Ihela livet fram vid års anges
individens slutlöni 1994 års löneläge. kommerdens slutlön Som redan nämnts att

framtida tidpunkt då hanvid deni verkligheten uppgå till betydligt högre beloppett
går i pension.
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ÅlderspensionTabell 16.6 i slutlön för typindivider.antal Förhållan-procent ettav
pensionssystemKrefonneratdet mellan och nuvarande 2 realtillväxt% år. 1per

individenstabellen slutlön i 1994krmånad allmännaårs lönelägeanges

Pension i % slutlön Kvot Slutlönav
reformerad nuvarande ref.pens. i l994 års

lönelägenuv.pens.

Person Förv.arb.
fr.o.m.

16 år 72 % 61%l 1,18 10 600 kr
2 18år 64 % 55 % 1,17 13 000 kr
3 18 år 58 % 54 % 1,08 kr20 600
4 20 år %47 46 % 25 kr1,00 300

5 22 år 57 % 54 % 1,05 kr16 700
6 22 år 53 % 53 % 0,99 kr21 800

7 25 %år 47 52 % kr0,91 19 200
7 18 år % 52 %49 0,95

8 26 år %33 36 % kr0,91 32 600
8 18 år 34 % 36 % 0,95

9 26 år % %30 32 0,96 37 kr200

Löneindexerat ATP-tak. Eventuell garantipension har inte medräknats.

livsinkomstprofiler pá följandePersonemas sätt.utser
Person l förvärvsarbetar från 16 ålderårs med tämligen jämn löneutvecklingen

relativt låg nivå.på Förvärvsinkomsten sjunker något de sista åren på grunden av
deltidsarbete, vilket pensionengör uttryckt i slutlönen förhållande-äratt procent av

Pensionenvis hög. i det reformerade %blir 18 högre i nuvarandeänsystemet
regelsystem: kompensationen i förhållande till %.slutlön stiger från 61 till 72

2Person har löneprofil kan jämföras med genomsnittlig industriar-en som en
2 börjarbetares. Person arbeta vid 18 års ålder och jämn löneutvecklinghar en

Ävenunder livet. i detta fall blir pensionen betydligt högre i det reformerade
% %64 jämfört med 55 slutlönen.systemet av

3Person börjar förvärvsarbeta vid 18 års ålder med något lägre lön medmen
snabbare löneutveckling 2.än Person 3 har således viss karriäreffektperson en
under den första delen yrkeslivet och därefter ganska jämn löneutveckling;av en
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Såväl i reforme-löneprofilen kan jämföras med genomsnittlig tjänstemans. deten
pension i kronori det nuvarande tjänar 3 högrerade systemetsom person en

får % pension reformerade i deträknat 2. 3 8 högre i det änän Personperson
%58 respektive 54nuvarande Slutlönen.systemet av

Person tillhör tjänstemannasektorn, börjar arbeta vid 20 års ålderocksåsom
medianlönen i karriär i 35-40-årsåldern och harmed lön motsvarande yrket, gören

således högre dendärefter lön något högre ATP-taket. Slutlönen är änär änen som
ipensionsgrundande inkomsten, vilket förklarar varför pensionen uttryckt procent

46-47 % för tidigare Pensionen förslutlön lägre än deär personpersonerna.av
4 blir densamma i de två systemen.

ârs och har motsvarandePerson 5 börjar arbeta tjänsteman vid 22 åldersom
5 % deförvärvstiden. Pensionen blir högre medmedianlönen i yrket under hela

57 % för 54 %reformerade reglerna i stället Slutlönen.av
6 karriär och harPerson börjar i yrke görarbeta samma som person men

pensionfrån 35 års ålder och tjänar därmed högre änhögre inkomster personen
Kompensationsnivån blir i det här fallet densamma i de två systemen.

SACO-kollektivet, börjar förvärvsarbeta först efter avsluta-Person tillhörsom
25 ålder snabbare löneutveckling den allmänna,de studier vid års och har änen

reformeradeligger tiden under taket. 7 blir deninkomsten hela För personmen
tillfälli-% folkpension. 7 harpensionen 9 lägre nuvarande ATP plus Omän person

vårtstudiebidrag, enligtförvärvsinkomster under studietiden och t.ex. somga
höja pensionen i det reformeradeförslag skall grunda pensionsrätt, bidrar det till att

%pensionen 5 lägredet här exemplet blir den reformerade då änlsystemet.
pensionen i nuvarande system.

8 i akade-Person också lång studietid och börjar därefter förvärvsarbetahar ett
7 löneutvecklingmikeryrke med begynnelselön harperson men ensamma som

årsinkomsten överstiger realindexerade ATP-taket från 38 års ålder.sådan detatt
i förhållandeBåde reformerade nuvarande pensionen blir således lågaden och den

år 8beräkning förvärvsarbete från 18till Slutlönen. l alternativ antas personen
7. refor-tillfälliga slag Skillnaden mellan denha inkomster av samma som person

7.nuvarande pensionen blir densamma förmerade och den personsom
vid 26 års ålder iPerson också akademiker, börjar förvärvsarbetaär ettsom

9 maximal pensionsgrundandekarriäryrke. Redan från 3l års ålder intjänar person
jämn löneut-inkomst varje år. pensionssynpunkt har individen såledesSett ur en

medför mellan de tvåveckling under delen livet. Det skillnadenstörre syste-attav
%kompensationsnivå på 30 i detblir mindre för Person 9 fårän person enmen

%reformerade jämfört med 32 i nuvarandesystemet system.
refor-9 får låg kompensationsnivå både i nuvarande och det8 och såAtt person

fasttakeffekten. beräkningarna hade gjorts medmerade beror Om ettsystemet
allmänna pensionenATP-tak skulle kompensationen ha varit lägre. Utöver denännu

för sammanlag-tillkommer avtalspensionen, har betydelse dessastor personerssom
inkomstda pensionärer.som

tillväxtde bästa vid positivNuvarande ATP bestäms inkomsterna underav -
pensionen helaoftast de sista inkomståren. det reformerade bestämsl systemet av-
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livsinkomsten. Löneindexeringen intjänade pensionsrättigheter betyder varjeattav
års inkomst till slutårets tidigt liveträknas lönenivå. inkomster i därförHöga ärupp
lika värdefulla i pensionshänseende års inkomster.som senare

visas livsinkomstprofilerna,ldiagram 16.1 till 1994 års lönelåge, föruppräknade
7.2 och För den genomsnittlige industriarbetaren, liggerpersonerna person

medellönen under livet och sista förvärvsårengenomsnittslönen under de på i
princip nivå. såledesDet gör ingen skillnad pensionen relaterasstörresamma om
till medellön eller till slutlönenivâ. Då 2 förvärvsâr refor-har många är deperson
merade reglerna till fördel för honom 17 %eller henne: pensionen blir högre i det
reformerade 7Person har viss lönekarriär och slutlönen såledesärsystemet. en
högre än medellönen under livet. reformerade pensionen blir därförDen lägre än
pensionen beräknad enligt nuvarande regler.

Diagram 16.1 Livsinkomstproñl i 1994 för 2års löneläge och 7person person

250

8
1

V150 l

i
ä

C li I I I I

l0 1 1 lI I l I l I I l 1 I Ö1I l I I 1 I l l 1 l I lllllllil1 l I I l l l l
15 25 35 45 55 65

ålder

2 7person person..

16.7I tabell redovisas beräkningar för ytterligare individer. samtligaåtta De antas
ha småvårdat barn under någon period och således tillgodoräknats barnårsrätthar
enligt de regler föreslagit i avsnitt 9.5. 10-17 harIngensom av personerna
inkomst överstigande löneindexeradedet ATP-taket.
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de kompensationsnivåerOm i tabellen appliceras i 1994på slutlönensom anges
års löneläge skulle även efter schablonmässigt påslag för avtalspensiondenett som
individen kan berättigad till 11 och 12 berättigade till ettvara personerna vara
tillskott från garantipensionssystemet avsnitt 16. l. kompensationsnivå ise Deras
det reformerade skulle därmed bli högre. Emellertid det i det falletärsystemet
svårt jämföra tvåde eftersom den pensionsnivå då ierhållsatt systemen, som
nuvarande inte fulltär beskattad till följd reglerna för särskilt grund-system ut av
avdrag. Jämförelsen skulle då fullt beskattat och endast delvis be-ett ut ettavse
skattat belopp.

ÅlderspensionTabell 16.7 i slutlön för typindivider.antal För-procent ettav
pensionssysteml.hållandet reformeratmellan och realtillväxtnuvarande 2 % per

Samtligaår. har tillgodoräknas pensionsrätt för barnår. 1 tabellenpersoner anges
individens slutlön krmånad i 1994 års allmänna löneläge

Pension i % slutlön Kvot Slutlön iav
reformerad nuvarande ref.pens. års1994

lönelägenuv.pens.

Person

10 Förtidspensionerad 0,85
61 % 57 %11 1,06 10100 kr

56 %12 55 % 1,02 8 000 kr
13 46 % 51 % 0,90 19 500 kr

53 %14 53 % kr0,99 17 100
15 51 %% 53 0,96 15 900 kr

16 56 % %54 1,05 kr14 000
17 %47 53 % 0,89 16 900 kr

Löneindexerat ATP-tak. Eventuell garantipension har inte medräknats.

10Person börjar förvärvsarbeta i yrke inom LO-området vid 19 år, någragörett
års uppehåll och har sammanlagt sju förvårvsår fram 30till års ålder. Vid 30 år får
hon två barn tätt efter varandra och har till femrätt barnår. arbetar deltidHon
75 % fram till år38 och återgår därefter till heltidsarbete. Vid 59 år får hon
förtidspension. Förtidspensioneringen innebär ålderspensionen i det reformeradeatt

blir lägre vid fortsatt förvärvsarbete, ålderspensionenän medan isystemet nuvaran-
de endast påverkas marginellt avsnitt 16.5. 10 bliräven Försesystem person
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ålderspensionen enligt15 %ålderspensionen lägre änreformeradedendärmed
regler.nuvarande

16-17-itillfälliga arbetendelLO-kollektivet, harockså tillhörll,Person ensom
tid föder honUnder dennaheltid.års ålder arbetar hon18 och 24Mellanårsåldern.

utbildningoch gårarbetslösDärefter blir honfyra barnår.tilloch har rättbarn
någrabarn och är hemmaytterligarefårutbildningstiden honår. Efter ettett parpar

iår går honVid 41arbeta halvtid.börjar hon31 års ålderheltid. Vidår på upp
%6 högre%. 11 får100 Person% år till75 och efter någraförst tillarbetstid,

nuvarandereformerade i deti det änpension systemet.
i dia-återgesårs löneläge,i visstuttrycktLivsinkomstproñlen för 11, ettperson

inkomstår isina bästalönenivå har l1slutåretstilll6.2. Uppräknat persongram
årenår de bästasåledes dessareformerade regelsystemet ärår. det18-24 Iåldern

åren iinfaller de bästaprisindexeradenuvarandepensionshänseende. Ii system
harBarnårsrätten% reallönettillväxt.årligförvärvslivet vid 2i slutetstället av

höjs medpensionenreformeradeinnebär denför l Denbetydelse attstor person
hadeålderspensionen% vadblir 6 högre än% totaltoch denomkring 13 settatt

57 % slutlönen.% respektive61regelsystemnuvarandeblivit med av
vid 20sjukvårdeninombörjar arbetayrkesområde,12, tillhör LO:sPerson som

år heltfem barnår ochdeltidsarbete,medEfter några år utanålder. ettårs par
ålder.från 34 årsinkomstutvecklingjämnhoninkomster harpensionsgrundande en

nivå i de två12 liggerförKompensationsnivån systemen.sammaperson
och harsjukvården 20 års åldervidinomockså förvärvsarbeta13 börjarPerson

lönekarriärhar25-30-årsåldern. Person 13ibarnårsammanlagt femtillrätt en
därförslutlönenivån ärpension bestämdi åren ochsig långtsträcker avenuppsom

% i10 lägrelägre pension13 får såledesalternativet. Personförmånligastedet
livet.medellönen underbestämspensionendärreformeradedet systemet, av

vidarut-vid 20 års ålder. Honsjukvårdenheltid inom14 arbetabörjarPerson
någraheltidarbetar sedan återbefattning ochtill högretvå årbildar sig under en

%75Efter deltidsarbetebarnår. sju årsfyratilloch rättår innan hon får barn -
pensione-tilllöneutveckling frammed jämn36 års ålderheltid frånhonarbetar en

i de två14 får lika pensionringen. Person systemen.stor
14. Honlöneutvecklingochliknande yrkeskarriär15 harPerson som personen

under längreockså deltidarbetarnågra fler barnår,därmedtvå barn ochfår men
43 årsheltid frånarbetarochsig under årvidarutbildar14. Hontid än ettperson

den15 blirFörtill pensioneringen.löneutveckling framjämnmedålder personen
%51 ireglernuvarande% pensionen enligt4 lägrepensionen änreformerade

%53 slutlönen.förstället av
18 års ålder. HonvidTCO-kollektiinom16 börjar förvärvsarbetaPerson vet

åttabarnet ärtillshalvtiddärefter26 år och arbetarvid 22 och yngstaföder barn
medianlö-%. lön75 Hennesnågra år deltidytterligareoch sedan motsvararår
nuvarande5 % högre änpensionenblir den reformerade16i yrket. För personnen

pension.
ålder.från 20 årsförvärvsarbetarTCO-kollektivet,också tillhör17,Person som

fylltochvuxitbarnetdärefter deltid tills25 arbetarvid år ochfår barnHon uppett
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20 år först halvtid i åtta år och %.därefter 75 Från 45 års ålder arbetar hon-
heltid med jämn löneutveckling. Under de sista 20 åren förvärvslivet haren av

17 årsinkomst ligger på nivå inkomsten för 14.person en som samma som person
I nuvarande regelsystem får 17 således lika pension 14.storperson som person
Den långa perioden deltidsarbetemed påverkar inte nuvarande ATP, däremotmen
påverkas den reformerade pensionen. Person 17 får därför %ll lägre pension i det
reformerade iän nuvarande %47 jämfört %53med slutlönen.systemet system av

Livsinkomstprofilen för 17 återges i diagram 16.3.person-
Nuvarande ATP påverkas i allmänhet inte ändrat förvärvsmönster t.ex.ettav

deltids- i stället för heltidsarbete på grund vård små barn, eftersom vårdårenav av
oftast infaller under den första delen den yrkesaktiva tiden. I det reformeradeav

kan försäkrad helt avstå från förvärvsarbetesystemet tills barnet fyraär åren utan
någon pensionsrätt i princip går förlorad. Alternativt kan försäkradeatt den arbeta

deltid under något längre period den framtida pensionen påverkas.utan atten
Bamår lägst pensionsrätt för inkomst motsvarande lönebas-extra ettger som en en
belopp, vilket betyder bamåren kan de i pensionshänseende bästa förvärvs-att vara
åren löneindexeringen intjänade pensionsrätter inom det reformerade systemetav-
innebär alla års pensionsrätter räknas fram till slutâretsatt löneläge.

Enligt tabell 16.7 är 11 den får jämförelsevis bäst utbyte i refor-ettperson som
i förhållande till dagens regelsystem och, dem förvärvsarbetarmerat system av som

fram till 65 år, 17 den får relativt sämst utbyte. livsinkomst-Derassettperson som
profiler, uppräknade till 1994 års löneläge, redovisas i diagrammen 16.2 och 16.3.

heldragnaDe kurvorna visar tillgodoräknad pensionsgrundande inkomst, inkl. barn-
årsrätt, och de streckade kurvorna visar faktisk inkomst förvärvsarbete ochav
socialförsäkringsersättningar föräldrapenning 17Person har sina bästasom m.m.
år i slutet yrkeslivet och därför dagens där pensionens storleksystemav gynnas av
bestäms efter slutlönenivå i stället för efter medellönen. För 1 l skillnadenärperson
mellan medellönen livetunder och slutlönen mindre. Därtill har 11 mångaperson
inkomstår.
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llför1994 lönelägeLivsinkomstprofil i års16.2Diagram person
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Diagram 16.3 Livsinkomstprofil i 1994 års Iöneläge for 17person
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pensionsunderlag årsinkomst17 17person person..

De exempel redovisas tabellernai 16.6 och 16.7 heltsom avser personer som
omfattas det reformerade regelsystemet, dvs. är högst 40 âr vid ikraftträ-av som
dandet. Som exempel utfallet för övergångsgenerationema visas i 16.8tabell
pensionens storlek för 7 och l under 55antagande de respektiveärattpersonerna
45 år vid ikraftträdandet. 55-åringenFör ålderspensionen 520motsvarar av pen-
sionen beräknad enligt reformerade 1520regler och pensionen beräknad enligtav
nuvarande 45-åringenregler. För blir fördelningen den omvända: 15 20 enligt det
reformerade och 520 enligt det nuvarande regelsystemet. Pensionsberäkningen i
tabell 16.8 baseras de pensionsbelopp har beräknats i tabellerna 16.6 ochsom
16.7. Det innebär för beräkning den reformerade pensionen har delningstaletatt av
14,0 i båda fallenanvänts och eventuell garantipensionen har inte beaktats. Kom-
pensationsnivån i nuvarande regelssystem är beräknad med framtida högreen
slutinkomst.
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Ålderspension reformerati nuvarande ochi slutlön system16.8Tabell procent av
realtillväxt år.2 %till refonneratövergångstidenrespektive under system.ett per

Person 117Person

%57%52Nuvarande system
%6147 %Reformerat system

Övergångsregler
Ålder ikraftträdandevid

58 %%5155 år
%60%4845 år

pensionssystemetochKvinnor16.4

olikamed heltexempel visat hurschematiskavi i någraavsnitt 5.2 harI personer
i nuvarande ATP-system15- 30-årsreglemaochpå grund trotsförvärvsmönster av

långindivider medfrånomfördelningsådanlika pensioner. Enfårdetta storaut
motiverad i vissaomfattning kanmindrearbetat itid till demyrkesaktiv varasom

utgångspunktharreformeradeinte generellt. Detsituationer, systemet sommen
ochförvärvsinkomstertidigaretill samtligaskall relateras attålderspensionenatt
undan-situationer därpå demed avseendeskall kompletterasi ställetregelsystemet

sådant undantag,motiverade.klart Ettlivsinkomstprincipen framstårfråntag som
bamårsrätten.kvinnor,framför allt årberörsom

avsnitt 9.5.detalj ibeskrivits ibamår harförföreslagna reglernaDe av oss
undervård barnarbetstid förgå ned iförälder möjlighetBarnåren att enavger en

i formPensionsrättpensionen.den framtidai princip påverkardettaperiod attutan
skall fyller fyrakalenderår då barnetdetvårt förslagenligtbarnår utges t.o.m.av

varjefyra år förunder högsthalvåret, dvs.födda förstaför barn ärårår tre som
alternativa beräk-högstaberäknas enligt denñr åretPensionsrätten trebarn. av
förvärvsinkomst,pensionsgrundande inkomstfaktiskaindividensningsmetoder: l

2 denlönebasbelopp,påslag påmedplus kork, dvs.föräldrapenning, etc. ettett
barnåret ochförstakork året föreeventuellinkomsten exkl.pensionsgrundande

förvärvsarbetande.genomsnittsinkomsten för alla%753 av
föräldernförmånligastedettorde generelltalternativetförstaDet upp-omvara

ungefäriförvärvsarbetatåret ellerdelenföräldrapenning under störreburit av
pensionsrättdeninnebärKorkenföre barnets födelse.omfattning attsomsamma

år ochför tidigarehögreförmodligen är ändet årettillgodoräknasföräldernsom
kanefter barnåren. Mandärefter, åtminstone närmastför årenockså änhögre se
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korken bamårsrätt utgiven i förskott. Den föräldern möjlighetextrasom en attger
i viss mån minska arbetstiden även efter barnåren, den slutliga pensionenutan att
därför blir lägre än vad den skulle ha blivit.annars

Alternativ två föräldern möjlighet hemma heltid under de fyraattger vara
barnåren pensionsrätten påverkas den årliga pensionsrättenutan beräknasatt efter-
den inkomst föräldern hade året före det första bamåret. Om föräldern inte för-
värvsarbetat dessförinnan, barnåren garanterad pensionsrätt motsvarandeger en
75 % genomsnittsinkomsten för alla förvärvsarbetande.av

Bamårsrätten inom det reformerade således föräldern möjlighetsystemet attger
avstå helt från förvärvsarbete under de fyra barnåren eller minska omfattningenatt

förvärvsarbetet under något längre period den framtida pensionenav utan atten
påverkas nämnvärt därav. De nuvarande 15- och 30-årsreglerna försäkradeger
möjlighet under betydligt längre perioder avstå helt eller delvisatt från förvärvsar-
bete framtidaden pensionen därför blir lägre. Barnårsrättenutan att inom det
reformerade skulle naturligtvis kunna utvidgas och föräldernsystemet garantera en
tillgodoräknad pensionsrätt på oförändrad nivå under ytterligare antal år. Detett
har emellertid inte varit vår avsikt den sådan omfattning barnårsrättenatt attge en
skulle i alla hänseenden motsvarighet till 15- och 30-årsreglerna däri-ochvara en

pensionsrätt för exempelvis hemarbete i vidare bemärkelse. Enligt vårgenom ge
mening bör pensionsrâtt för vård barnen när de är små och har därvidges av -

utvecklat närmare i avsnitt 9.5 för föreslå barnårsrâtt skallstannat attsom att-
kunna tillgodoräknas fram till dess det barnet fyller fyra år.yngsta

Den nuvarande 15-årsregeln främst med brant stigande livsin-gynnar personer en
komstkurva. Bland dem finns bl.a. kvinnor och män med karriäreffekt i livsin-
komstprofilen eller arbetar deltid under lång tid för under den delenattsom senare

förvärvslivet till heltid.av upp
Enligt vår uppfattning fårockså stöd i de studier livsinkomstprofiler försom av-

individer födda åren 1944-1950 Ann-Charlotte Ståhlberg gjort på vårt uppdragsom
och redovisar i bilaga B till detta betänkande är det emellertid inte främstsom -
kvinnor dagens IS-årsregel. Fler män än kvinnor harsom grupp som gynnas av en
sådan livsinkomstprofil de har fördel 15-årsregeln. Statistik över andelenatt av
deltidsarbetande män och kvinnor i olika åldersgrupper, redovisat i avsnittsom
5.4, också förstöd vår uppfattning många kvinnor fortsätterattger attsnarare
arbeta deltid även under den delen sin yrkesaktiva tid.senare av

Deltidsarbete i sig inte dagens 15-årsregel och missgynnas inte hellergynnas av
i livsinkomstbaserat deltidsarbetande,ett Att dvs. låginkomsttagare, fårsystem.
lägre pension än heltidsarbetande blir dock alltid resultatet, sig pensionenvare
baseras de sista årens inkomst eller alla inkomstår. visasDetta i räkneex-ett
empel i tabell 16.9.

I tabell 16.9 har beräknats ålderspensionens storlek i reformerat och nuvarande
regelsystem för börjar förvärvsarbeta vid 24 års ålder och arbetaren person som
heltid respektive 75 % deltid fram till pensioneringen vid 65 år. individens årslön
ökar i takt den allmänna löneutvecklingen, dvs. %realt med 1,5samma som per
ar.
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%deltidsarbetandes 20-25I båda är den årliga pensionsbelopp lägre änsystemen
heltidsarbetandes.den

inkomst-det reformerade blir kompensationsnivån med avseende på denI systemet
relaterade pensionen densamma för den heltids- deltidsarbetande. Varkenoch den
den heltids- eller deltidsarbetande till garantipension.den har i det här fallet rätt En

arbetat något kortare deltid skulle emellertid ha varit berättigad till vissperson som
garantipension fåttoch således högre kompensationsnivå den heltidsarbetan-änen
de.

nuvarande blir kompensationsnivân något högre för deltidsarbetandeI densystem
eftersom han eller hon har lägre lön och folkpensionen således delutgör störreen

den totala pensionen vad fallet för den heltidsarbetande.än ärav

Ålderspensionens för heltids- respektive deltidsarbetande iTabell 16.9 storlek en
132 000 respektivereformerat och nuvarande regelssystem. Begynnelselön kr

99 000 vid 24 reallönetillväxtkr års ålder. 1,5 % årper

Reformerad pension Nuvarande pension
kronor % slutlön kronor % slutlönav av

Heltid 59 % 139 58 %140 800 300
Deltid % 107 %105 600 59 500 60

utsträckning ochKvinnor arbetar deltid i än män har bl.a. därför lägrestörre en
5.4.intjänad avsnittpensionsrätt lnom det reformeradeän män se systemet

kommer finnas till delning pensionsrätt föddamöjlighet mellan makar äratt av som
är få helal954 båda kommer ålderspension beräknadeller dvs. sinattsenare, som

reformerade 9.9. Delningen ochenligt regler se avsnitt innebär att mannens
lika emellan.kvinnans intjänade pensionsrätter för året slås och delas demsamman

har högst intjänad överförs således hälftenpensionsrätt för åretOm t.ex. mannen
överskjutande till kvinnan.det beloppet omräknat visst nedansätt,av se

lever genomsnittligt längre således pension underKvinnor än uppbärmän ochsett
delning innebär blir berättigade till likafler år. En och kvinnanattsom mannen
pensionsbelopp pensionsutgifter,årliga skulle således detmedföra ökadestora om

delningså delningen i allmänhet kvinnan. förslag tillär Vårtatt av pen-gynnar
livspensio-sionsrätt emellertid inte det årliga pensionsbeloppets storlek utanavser

storlek. Delningen syftar till makarna under livet skall få likatotalt storaattnens
fall intjänande-pensioner i det de skulle ha valt delning för varjepensionsrättav

år. betyder pensionsrätt från sitt pensions-Det den den maken avståratt som ena
innan bokförskonto omräknas den på den andra konto. beloppmakens Det som

%avstår reduceras viss 20 innanmed reduktion med uppemotprocentmannen en
bokförs på kvinnans såledesdet konto. Den överförda pensionsrätten motsvarar en
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utgjort förhaårlig pensionsutbetalning för kvinnan vad den skullelägre än man-
under fler åreftersom kvinnan i genomsnitt uppbär pensionMen motsvararnen.

förpensionsutbetalning totalt under livetöverförda pensionsrätten likaden storen
tjänat in högstför det i stället kvinnan harhenne Om är pen-somsom mannen.

avstår innandet belopp honsionsrätt visst år uppräknas på motsvarande sättett som
haft högstmakarna harbokförs konto. dendet Om är av sommannens mannen

pensionärerdelningen således makarnainkomster under livet innebär att som
delning.haftinkomst vad de skulle hakommer ha lägre sammanlagd än utanatt en

pensionsinkomstkvinnan, frånskild eller änka, ha högrekommerDäremot attsom
kommer makarnahon skulle ha haft. På motsvarande sättän vad somannars

delningen pensionsrättsammanlagd inkomstpensionärer ha högreatt avomen
överfört pensionsrättinneburit kvinnanatt mannen.

reformeraderedovisas Riksförsäkringsverkets beräkningar detbilagaI A syste-av
effekter för kvinnor och män.mets

16.5 för förtidspensionärerUtfall

förtidspensioneringenredogjort för vårt förslag till anpassningkapitel 12 harI av
förslagålderspensionssystemet. framfört där kan dessatill reformerade Somdet

reformarbeteanslutning tillbli föremål för omprövning iemellertid behöva senare
förtidspensioneringen.inom

förtidspensioneninkomstrelateradeförslag utgår från den reformeradeVårt att
grund för pensions-principer ålderspension. Tillskall beräknas enligt samma som

individen.tillgodoräknatsålderspensionsavgifterberäkningen ligger således de som
del-pensionskapital med detdelas individensVid beräkning förtidspensionenav

pensionsuttag 65 års ålder.ningstal gäller för vidsom
principenligtförtidspensionenOckså inom nuvarande beräknassystem samma

antagandepoäng fördärvid vissålderspension. Individen tillgodoräknas ensom
antagandeinkorrtst inomindividenframtiden. På motsvarande tillgodoräknassätt en

fyller 60 år.år då hanSådan tillgodoräknas detreformeradedet t.o.m.systemet.
prisindex.Antagandeinkomsten räknas medupp

fastställandei kapitel 12 har reglerna förframgår redogörelsenSom av an-av
lför antagandepoäng. Förjämfört med nuvarande reglertagandeinkomst skärpts en

på sättpensionsrättindivid har förvärvsarbetat eller tillgodoräknats annatsom
beräkningssätten iinkomstutveckling de tvåtämligen jämnmed settstortgeren

tillgodoräknatsfall, individen för vissa år inte harresultat. andraI t.ex. omsamma
avsnitteffektregeländringen ha betydligt större senågon pensionsrätt alls, kan

12.6.
antagandeinkomster:framtidaVid förtidspensionsberäkningen hänsyn till dessatas

avgiftsinbetalningarnaframtidapensionskapital läggs de tänktatill individens
sålundapensionskapitalIndividensgrundval antagandeinkomsterna. motsvararav
lönein-uppräknade medtillgodoräknade avgifternade fram till förtidspensionsfallet
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dex och avgiften på den årliga antagandeinkomsten multiplicerad med antalet år för
vilka antagandeinkomst tillgodoräknats. Pensionskapitalet delas med delningstalet
för 65-åringar. sålundaDet beräknade förtidspensionsbeloppet skrivs därefter fram

löneindexmed det år förtidspensionären fyller 60 år såledesoch är standards-t.0.m.
äkrat.

Vid 61 års ålder räknas förtidspensionen Vid denna tidpunkt uppgår indivi-om.
pensionskapital tilldens större belopp eftersom de avgiftsinbetalningar tillett

ålderspensionssystemet gjorts på grundval antagandeinkomstema successivtsom av
med löneindexräknats på övriga tillgodoräknade pensions-sättupp samma som
Förtidspensionsbeloppeträttigheter. beräknas individens för 65med delningstal års

pensionsålder. utgåendeDen förtidspensionen skrivs därefter fram pris-med och
följsamhetsindex på ålderspension.sättsamma som

Eftersom förtidspension inte från premiereservsystemet endast frånutges utan
fördelningssystemet tillgodoräknas individen den sammanlagda avgiftsinbetalningen

%motsvarande 18,5 inkomsten vid beräkning förtidspension. individenOmav av
skulle få hela sin ålderspension 18,5 %baserad på avgiften från fördelnings-

skulle någon omräkning pensionen inte behöva vid övergång tillgörassystemet av
ålderspension 65vid år, eftersom förtidspensionärens pensionskapital i ålderspen-
sionhänseende enligt vårt förslag pris- och följsamhetsindexerat efter 61är års
ålder. Förtidspensionen vid 61 år skulle då individens ålderspension.motsvara

tabell 16.10 jämförsI den inkomstrelaterade förtidspensionens istorlek deta
reformerade förtidspensionmed beräknad enligt nuvarande regler för fyrasystemet

samtliga börjar förvärvsarbeta vid 24 års ålder inkomstoch harpersoner som en
ökar i takt med den allmänna reallöneutvecklingen. ålderspensionsbeloppDetsom

skulle berättigade till förvärvsarbetat 65de hade fram tillsom personerna vara om
års ålder ligger på nivå i tvåde regelsystemen.samma

Förtidspensioneringen ske vid 40, 50, 55 respektive 61 års ålder. Jämförel-antas
tidpunkter:görs vid vid nybeviljandet, 60 års 61vid ålder och vid års ålder.tresen

Den nuvarande förtidspensionen, prisindexerad,är uppgår till beloppsom samma
i fasta priser vid de tillfällena. reformeradeDen förtidspensionen skrivstre upp

%med löneindex, stiga med 1,5 år, fram ålder. Vid60 årsantas t.0.m.som per
års ålder räknas beloppet reformerade förtidspensionen61 Den har beräknatsom.

med delningstalet 12,9. Eventuell garantipension har inte medräknats.
den förtidspensioneras vid 40 års ålder reformeradeFör utgör denperson som

förtidspensionen %inkomstrelaterade för pensionsfallsåret 80 pensionen enligtav
nuvarande regler. Den reformerade därefter 1,5 %pensionen höjs med år,per
medan nuvarande pension oförändrad priser.är i fasta Vid 60 års ålder denär

%reformerade pensionen 8 högre den nuvarande. Vid omräkningen vid 61 årän
sänks individens reformerade ligger därefterpension och nivåsamma som
förtidspensionen i nuvarande system.

Förtidspensionen vid 61 års ålder beräknas således till lägre belopp 60-änett
ârspensionen. De framtida avgiftsinbetalningarna grundval individensav an-
tagandeinkomster har inräknats i förtidspensionsbeloppet vid nybeviljandetidpunkten
och samtliga dessa avgifter %räknas således med 1,5 år fram 60t.0.m.upp per
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förtidspensionsberäkningen vid 61 år baseras,på vilketPensionskapitalet,års ålder.
denavgift; dvs. endastmotsvarande årligasuccessivt år för år medökar däremot

nybevi-från% för periodenlöneindex 1,5 helaförsta avgiften har uppräknats med
årligaomräkningen pensionen. Trotsljandetillfállet fram till att pro-sammaav

förtidspensionen, harochgjorts pensionskapitaletuppräkning harcentuella av
Skillnaden mellanförhållandevis belopp.vuxit till störreförtidspensionen sålunda ett

årförtidspensioneras idärför för den60- öl-årspensionen är störreoch ungasom
förtidspensioneras i högre ålder.förän den som

viss standard-långt tid levtförtidspensionär länge och undervaritDen ensom
får således störreförvärvsarbetandegenomsnittlignivå i förhållande till enen

förtidspensionär under kortarevaritvid 61 års ålder deninkomstsänkning än som
Å årsförtidspensionen vid 61sidan skillnaden mellantid dessförinnan. andra är

varitförmindre dendet nuvarandeålder i det reformerade och systemet som
ålder.pensionerades i högreförtidspensionär för denlänge än som

respektive 61förtidspension vid 60förtidspensionNybeviljad ochTabell 16.10 a
nuvarandeförtidspension enligtireformeradeårs ålder i det systemet procent av

löneutveck-jämnbörjar vid 24 ålder medför arbeta årsregelsystem personer som
reallönetillväxtling. 1,5 %

Ålder förtidsp.förtidsp. i % nuvarandeReformeradvid för- av
vid 61 årvid nybeviljandet vid 60 årtidspensionering

%% 10180 % 10840 år
95%95 %%50 år 82

%% 91% 9055 84âr
%88%8861 år

mellanskillnadennybeviljandetidpunkten ärframgår vidtabell 16.10Av atta
Dåförtidspensionären harär.tvåförtidspensionen i de störresystemen yngre

många fall kangarantipension. ltill eventuellemellertid inte hänsyn tagits unga
garantipension,vissberättigade tillförmodligenförtidspensionärer komma att vara

reformeradedenpensionär. Skillnaden mellantideni fall under den förstavart som
det refor-utvisar. Iinte lika tabellenpensionen dåoch den nuvarande är stor som

medpensionen i taktinkomstrelateradedärefter utgåendehöjs denmerade systemet
refor-denreallöneutveckling kommerpositivlöneutvecklingen. Vidden allmänna

period ligga över,efter längresig, ochsuccessivt närmamerade pensionen att en
nuvarande regler.nivån för pensionen enligt

ochreformeradmellan61 år i stället skillnadenomräkningstidpunkten vid ärVid
ålder. Enligti högreförtidspensionerasför dennuvarande pension större som

nuvarande% pensionen i10pensionen lägre ändå reformeradetabellen är den ca
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för förtidspensioneras i SS-ÖO-ârsâldem.system en person som
I nuvarande regelsystem ligger den pension beviljas individ i dessa åldrarsom en

under eller på nivå den ålderspension individen skullestrax samma som vara
berättigad till han eller hon förvärvsarbetat fram till 65 års ålder tabellseom
16.10 b. vår utformningI den reformerade pensionen i frågaävenav ger, om
förtidspensioneringen, förvärvsår alltid högre pension.ett extra en

I tabell l6. 10 b sådangörs jämförelse förtidspensionärens och den förvärvs-en av
arbetandes ålderspensioner inom det reformerade respektive det nuvarande syste-
met.

beräkningenI avseende reformeradedet har antagits hela ålderspen-systemet att
sionsavgiften 18,5 % tillförs fördelningssystemet. Förtidspensionärens ålders-
pension uppgår i sådant fall till belopp den förtidspension beräk-samma som som

vid 61 år. Också i nuvarande förtidspensionärensär pension oförändradnats system
vid övergång till ålderspension.

Förtidspensionärens ålderspension jämförs ålderspensionenmed för en person
fortsätter framarbeta till 65 års ålder med realt oförändrad årsinkomstattsom

60mellan och 65 år. Ett motiv för frånövergå löne- till pris- och följsamhetsin-att
dexering vid 61 års ålder inom förtidspensioneringen är just, framhållit isom
kapitel 12, äldre förvärvsarbetande ofta har avtagande reallöneutvecklingatt en

deunder sista yrkesverksamma åren. Detta framgår också redovisningen i bilagaav
A.

Tabell 16.10 b Förtidspensionärens ålderspension i den ålderspensionprocent av
individen fåttskulle ha fram tillhan hade arbetat 65 reforrne-års ålder. Detom
rade respektive nuvarandesystemet system

Ålder vid för- Reformerat Nuvarande
tidspensionering system system

40 år 77 % 79 %
50 år 83 % 90 %
55 år 85 % 95 %
61 år 86 % 100 %

reformeradel det får således den förvärvsarbetar fram 65till årssystemet som
ålder ålderspensionhögre individän förtidspensioneras vid 61 årst.ex.en som
ålder. Den slutar arbeta och börjar lyfta ålderspension vid får61 år däremotsom
lägre pension förtidspensionären.än





543

17 Statsfinansiella och
samhällsekonomiska effekter

kapitelI detta redovisas först pensionssystemets finansiella utveckling, däribland
pensionsutgifternas och fondernas utveckling finansiella konsekvenser församt
statsbudgeten. Redovisningen sker praktiska skäl uppdelat på den kortsikti-av mer

respektive den långsiktiga utvecklingen. Mer detaljerade uppgifter denga om
långsiktiga utvecklingen finns i Riksförsäkringsverkets bilaga till betänkandet. Sedan
diskuteras i och ordning tänkbara effekter på sparandet, på det effektivatur skatte-

ochtrycket utbudet arbetskraft.av
och tabellerI talas ofta överskott och underskott, varmedtext avgiftsin-om menas

kom minus pensionsutgifter. Ordet underskott har negativ värdeladdningster en som
för tilltankarna misslyckande med finansieringen. flera falll emellertidett är

vissaavsikten utgifter skall finansieras med skattemedel,att vilket med vår tekniska
terminologi innebär underskott. Ordet har således inte innebördett samma som

budgetunderskottstatligt eller bytesbalansunderskott, vilka företeelserär som
definitionsmässigt lånefinansieras.

Pensionssystemets17.1 finansiella utveckling
det reformerade pensionssystemetNär i full funktionär 2030-talet kommer

känslighetpensionssystemet.: för tillväxten jfr kapitel 5 i upphöra.att stort sett
beror den löneindexeradeDetta främst uppräkningen pensionsrätter, i föreningav

följsamhetsindexeringenmed de utgående pensionerna. Den inkomstrelateradeav
pensionen kommer utgöra procentandel lönesumman,att vilkaoavsettsamma av
antaganden den ekonomiska tillväxten används. Vi föreslår följsam-attom som
hetsindexering skall tillämpas föräven de pensioner under den långa över-som
gångstiden betalas enligt de gällande folkpensions- och ATP-reglerna. Härigenomnu
uppnår kortareäven sikt betydande stabilitet i förhållande till den ekono-en
miska tillväxten.

Garantipensionernas storlek i relation till lönesumman kommer däremot kunnaatt
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detfå delfler kommertillväxten destonågot. lägre är,variera Ju att avpersoner
garantipensionen innebär.tillskott som

sikt, framberäkningar pâ mycket långredovisas delsdetta avsnitt kommerI att
sikt.påtill år 2050, dels kortare

ekonomisk tillväxthuvudalternativlångsiktiga beräkningarnadeI antar ensom
skall bliförslårstabilitetsegenskaper% kapitel 3. Med de1,5 år jfrpå somper

andel lönesummanpensionernasnämnts,inbyggda i kommer, attsystemet avsom
ekonomiska tillväxten. Strängtoberoende denbli ipå lång sikt tagetsettstort av

demografiskaframtidaalternativa antagandendet motiverat göraatt omvore
medellivslängdpensionärernasmedellivslängden.främst Omförhållanden, kanske

de pensioner,blir utgifterna förantagits kapitel 3vad sestiger utöver somsom
reformeradeATP-regler högre. l detfolkpensions- ochenligt nuvarandeberäknas
förändring-medellivslängdenstillemellertid följsamhet ävenföreslårsystemet en

dettaialltsåPå lång sikt stabiliseras pensionssystemetkapitel 10. ävensear
avseende.

naturligtvis den högst% lång sikt inrymmer1,5 tillväxt påAntagandet sanno-om
periodvis högre. Iochperiodvis blir lägretillväxten ettlika möjligheten attav

itroligeni kapitel 3fram 2000, dettill år är nämntsperspektiv, årenkortare som
byggerkortsiktiga beräkningarna1,5 %med tillväxt. Deunderkant räknaatt mer

% under1,5 år% 1995-2000 och sedantillväxt årenantagandet 3därför på perom
decenniet.följandedet närmast

perspektiviutvecklingen kortarefinansiella17.1.1 Den

nuvarandebestämd deutveckling heltpensionsutgiftemasår 2000till ärFram av
börja betalaspensionerna kommerförsta reformeradeDe utpensionsreglerna. att

iövergångsreglerjfr förslaget tillsmå beloppdå med mycketår 2000, ochförst
15.kapitel

reformeradenuvarande ochbådeFöljsamhetsindexeringen pensioner enligtav
sekelskiftet.efterbörja tillämpas förstförslås vidareregler

pensio-vid uppräkningenföljsamhetsindexeringen,tillämpningenförstaDen avav
1997-1999löneutvecklingen segrundval2001, skerfrån år 2000 till år avner

relativtantagandetkonstruktion. Givetindexeringenskapitel 9 beträffande om en
det% genomsnitt är3 år ihälften 1990-taletunder andragod tillväxt perav --

uppräkningari högreföljsamhetsindexeringen resulterarmöjligtdärför mycket att
falletblivitskulle ha2000-talet än vadde första årenpensionerna under somav

första2000-taletstillväxten underinflationsuppräkning. Denmed enbart antagna
åt-förmodas inrymma% i gengäld1,5 år i genomsnitt kandecennium per --

1,5 %understigandetillväxtlågkonjunkturer medtvå,minstone kanske perenen,
Skulleinflationsuppräkning.enbartpensionsuppräkningen lägre medDå blir änår.

uppjuste-decenniets slut skerinfallaperiod med hög tillväxtå andra sidan moten
alls2010 intefram till årår 2010. Vi har i kalkylernaringen först bortom valt att

följsamhetsindexeringen, vilkatidsförskjutningseffekter inomtänkbarabeakta dessa
väl kan komma varandra.mycket att ta ut
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reformEfter kan det allmänna pensionssystemet uppdelas i delsystem:treen

ålderspensioneringens fördelningssystemdel buffertfond denmed dess nuvaran--
de AP-fonden,
âlderspensioneringens premiereservdel,-
övriga pensioner.-

sistnämnda delen omfattarDen dels förtidspensioneringen, vilken i framti-anser
till sjukförsäkringenden skall anknytas särskild försäkringsgren;eller utgöra delsen

efterlevandepensionen, garantipensionen fördelningsmässigaoch vissa andra inslag
i pensionssystemet, vilka förutsätter kommer finansieras med allmänna skatte-att
medel pâ statsbudgeten. föreliggandeI sammanhang räknar emellertid mednu

alla dessa övriga pensioner betalas över statsbudgeten.att

AvgiftsöverskottTabell 17.1 och -underskott i det allmänna pensionssystemet med
Fördelning Tillpå sektorer. pensionssystemet avgifterrelaterade och Iöneskatter,

Miljarderminus utgifter. 1995 priser.kronor års Antaganden: BNP-tillväxt 3 %
1995-2000,år 1,5 % därefterper

1995 20052000 2010

Efter reform:

Ålderspensioneringensfördelningssystem -54 -21 -15 -19
Ålderspensioneringens premiereservdel 1911 14 16
statsbudgeten och andra trygghetssystem -23 -45 -56 -66

Totala pensionssystemet -52 -55-66 -66

reform:Utan

Ålderspensioneringens fördelningssystem -29 -29 -41 -60
Ålderspensioneringens premiereservdel - - - -

och andra trygghetssystemStatsbudgeten -44 -33 -28 -25

Totala pensionssystemet -73 -62 -69 -85

Reformens effekt:

Ålderspensioneringens fördelningssystem -25 8 +26 +41+
Ålderspensioneringens premiereservdel 1611 14 19+ + ++
Statsbudgeten och andra trygghetssystem +21 -12 -28 -41

pensionssystemetTotala +7 10 14 19+ + +
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och finan-till pensionerna skall betalaspresenterades vårt förslag hurkapitel 14I
ålderspensions-innebär förslagetåren. sina huvuddragsieras under de lnärmaste att

vissa pensionerAP-fonden övergångsvis betalarnuvarandedvs.systemet som
vidare denborde för,försäkringssystem ellerprincipiellt andra attstatensett svara

sistnämndaetappvis.inkl. egenavgifter införs Detålderspensionsavgiftennya
in-ligga kvarkanfolkpensionsavgiften åtminstone temporärtmöjliggör att som

pånegativa effekteromedelbarastatsbudgeten, vilket görkomstkälla på stats-att
hunnitfinansieringvillkor ochförtidspensioneringensundviks, innanfmanserna

omprövas.
perspektivetdelsystemen ifinansiella effekter de17.1 sammanfattastabellI tre

respektiveutgifter inomminusvisas avgiftsinkomsterfram till år 2010. Vad ärsom
sina huvuddragmed avgifter. Ifinansieras på änvad sättdvs. annatsystem, som

beskrivas på följandeeffekterna sätt:kan
Ålderspensioneringens följd förslagen vidkännasfår tillfördelningssysteml av

medförsekelskiftet och framåtåren. Frånavgiftsunderskott de närmasteförstorade
till-successiva bortfallet deålderspensionsavgiñen och dethöjdaemellertid den av

någonblir mindreunderskottet änpensionsutbetalningama,fälligt övertagna att om
2010-talet.underbujferdondenundviksgenomförs. Härigenomreform inte tömsatt

Pensionsutbetalningar någonfår växandecöverskott.Premiereservdelen2 ett av
år 2015.först omkringpåbörjasbetydelse

återspegling deförsta åren.förbättras kraftigt de SomStatsbudgeten3 aven
premie-fördelningssystem ochålderspensioneringenseffekterna påpositiva av

ofinansie-inkl. den i kalkylenemellertid statsbudgetentillväxt påverkasreservernas
sekelskiftet.från och medkraftigt negativtförtidspensioneringenrade

pensionsutgifterna kommerökad andelmedför reformenTotalt attattsett aven
fram-arbetsgivaravgifter på lönerna. Somavgifter, ochtäckas tas utsomegen-av
sådanpensionssystemetändå betydande del17.2 lämnasgår tabell utanavenav

pensionsavgifter till2000 förs allamed år nästanavgiftsfmansiering. Från och
ålderspensionssystemet.
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Samtliga pensionsavgifter i17.2 allmänna pensionsutgifterTabell och procent av
3 1995-2000,1995-2010. Antaganden: BNP-tillväxt % årtotala lönesumman per

därefter1,5 %

1995 2000 2005 2010

Med reform:

Pensionsutgifter 30,0 27,1 26,8 27,6
20,3Avgiftsinkomster 20, 1 20,3 20,3

avgift 6,5finansiering än 9,9 6,8 7,3Annan

Utan reform:

Pensionsutgifter 30,0 27,1 27,4 28,6
Avgiftsinkomster 19,1 19,1 19,1 19,1

finansiering avgift 10,9 8,3 9,5än 8,0Annan

förtidspensioneringenförsta i vårt förslag måsteDetta innebär det i hand åratt som
allmänna skattemedel avgifter.finansieras på dvs. med ellersätt,annat nya

pensionsutgiftema år 2000 i reformera-17.2 blir detframgår tabellSom sammaav
garantipensionsförslaget innebär vissde i oreformerat, trots attettsystemet ensom

fördyring. emellertid dels delpension inte beviljasBesparingar görs attgenom ny
från nybeviljade förtidspensioner något2000, dels räknasår ut ettattgenom
mindre förmånligt sätt.

förtidspensioneringens15 villkori kapitel 12 och börSom nämnts attanser ses
förordningöver 1993:07 för sjuk- arbetsskadeförsäk-beredningen ochS en nyav

åtgärder förtidspensionsomrâdet kommer vårtytterligareringarna. Utan främst
belastningframhållits, betydande tillkommandeförslag, redan medföraattsom en

17.3. 17.4 visas påvisas tabellstatsñnansema. Detta i Ipå detalj i tabellmer
gjorda beräkningar fördelningssyste-motsvarande sätt ålderspensionssystemetsav

årAP-fondens i perspektivet fram tillnuvarande finansiella utvecklingochmets
2010.
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17.3 finansiella utvecklingen för pensionssystemet liggerTabell Den den del somav
utanför ålderspensionssystemet inledningsvis Miljarderhelt på statsbudgeten.

1995 priser. BNP-tillväxt: 3 1995-2000, 1,5kronor års Antaganden: % år %per
därefter

1995 1996 2005 20101997 1998 1999 2000

Pensionavgifter
taket 5 5 5över 6 6 6 6 6

Folkpensions- och
delpensionsavgifter 28 22 15 10 5 2 2 2

Höjda socialavgifter
finansiera inbetal-att

ningar pensions-av
avgifter 12 15 17 18 20ll 14 16

.. Avgifter till
âlderspensionssystemet -24 -27 -32-23 -26 -28 -28 -29

Pensioner.. -45 -45 -45 -44 -42 -52 -62-41

Överunderskott -45 -56 -66-23 -29 -36 -40 -44

Överunderskott, utan
reform -25-44 -43 -38 -28-41 -36 -33

Reformens effekt
statsbudgeten 521 14 -2 -8 12 -28 -41+ + + -

Från och med 2000 beräknade efter tillkommande skatt den höjda garantipen-år på
sionsnivån.
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finansiella ålderspensioneringens fördelnings-17.4 Den utvecklingen forTabell
BNP-tillväxt:1995-2010. Miljarder kronor 1995 priser. Antaganden:årssystem

från 20003 1995-2000, 1,5 därefter; 1995, 1,5 % med% realränta 3 %% årper
inflationnedtrappning däremellan; 3 tiden% hela

20051995 1999 2000 N101996 1997 1998

ATP-avgifter inkl.
148 157 168från 102 113 123 130 140staten

-156 -169 -172 -187.. Pensioner -158 -160 -163 -166

Över underskott
-15före -54 -45 -37 -33 -26 -21 -19räntor

nominella 29 27 24 22 13 12Räntor, 34 31

Överunderskott efter
-8 -6 -2 -2 -7nominella räntor -20 -14 1

Överunderskott utan
-28 -28 -27 -28 -29 -60reform, före räntor -29 -41

Reformens effekt på
över underskottet,
före -9 -6-25 -17 8 26 412räntor + + + +

Fond 535 510 490 470 425 3753112 565 455

95reform 590 570 515 500 330Fond 3112 550 535utan

effekt påReformens
95fondkapitalet -25 -45 -45 280-35 -40 -45 + +

5reala 17 8 6 6därav 15 13 10

långa perspektivet17.l.2 Pensionsutgifterna i det

enligt2030 ålderspension heltOmkring âr kommer flertalet pensionärer uppbäraatt
pensionärerna de 75 årreformerade regler. överdet Endast de äldstasystemets

sin pensionenligt de föreslagna vissa 20-delarkommer övergângsreglema haatt av
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enligt nuvarande regler. Pensionssystemet då samhällsekonomiskt följsamt i denär
bemärkelsen dess kostnader, andel lönesumman, kommer stabiliserasatt attsom av

reala tillväxten iden lönerna och pensionärernas genomsnittliga livs-oavsett oavsett
längd.

Den del ålderspensionsavgiften pensionsgrundande 18,5 %är är det ut-av som av
vidgade avgiftsunderlaget kapitel 14 till taket för den pensionsgrundandese upp
inkomsten. Utslaget på ekonomins totala lönesumma alltså exklusive pensions-
grundande verkliga och tillräknade ersättningar andra än löner, inklusive lönermen

taket detta totalt ungefär %.över 21 Det exakta procenttalet bestämsmotsvarar
bl.a. den framtida relationen mellan löner och andra pensionsgrundande inkomst-av

konstruktionGenom detta också ålderspensionsutgiftemas målsattaärsystemetser.
andel ekonomins lönesumma.av

Avvikelser härifrån kan på kortare sikt uppkomma tidsförskjutningdengenom
finns i vad gäller anpassningen till den reala tillväxten ochsystemetsom anpass-

ningen till pensionärernas medellivslängd. Det finns emellertid faktoren som ger
upphov till långsiktiga avvikelser, nämligen storleken på den förvärvsarbetandemer
befolkningen i sin bestämd den historiska nativiteten in- utvand-ochtur samtav-
ringen. detta finnsI avseende ingen följsamhet inbyggd i systemet.

framgår tabell 17.5Som beräknas utgifterna för ålderspensioneringen sjunkaav
%till 21under ekonomins lönesumma framemot mitten Förkla-nästa sekel.av av

ringen antalet pensionärer då bli i förhållandeär väntas litet till antalet förvärvs-att
arbetande. Huvuddragen i den framtida befolkningsutvecklingen beskrivsväntade
i kapitel 3.

Framemot mitten seklet också premiereservsystemet funktionär i full i den be-av
märkelsen även de äldsta pensionärerna då pension frånhar premiereservernaatt

reduktion till följd övergångsreglerna.utan av
2050Bortom år har inga kalkyler gjorts imed tanke på precisionen beräkningaratt

detta slag blir låg det behöver knappast framhållas den högst be-ärytterst attav -
tydande redan i avsevärt kortare perspektiv. Mycket talar emellertid för denett att
demografiska utvecklingen blir sådan pensionsutgifterna andel lönesum-att som av

återgår till eller något överstiger 21 %.man
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Tabell 17.5 Pensionsutbetalningari 1995-2050. Antagande:lönesummanprocent av
BNP-tillväxt 1,5 % årper

Ålderspension Övrigexkl. garanti- To-
pension pension talt

Fördelnings- Premiereserv-
Summasystemet systemet

1995 17,6 17,60,0 12,4 30,0

kortare perspektivet,Det
avsnitt l7.l.lse

2015 21,4 0,3 21,7 8,3 30,0
2020 21,1 0,5 21,6 7,4 29,0
2025 20,3 0,9 21,2 6,8 28,0
2030 19,8 1,3 21,1 27,56,4
2035 19,4 1,6 21,0 5,8 26,8
2040 18,6 1,8 20,4 5,5 25,9
2045 2,0 19,717,7 5,4 25,1

19,22050 17,1 2,1 5,2 24,4

Väsentlig information reformeradedet egenskaper i tabell 17.6.systemetsom ges
% huvudalternativVid ekonomisk tillväxt vårt blir1 på lång sikt det reforme---

rade utgifter, i lönesummanmåtta tydligt lägre ingenänprocentsystemets av om
genomförs.reform
tillväxten i samhållsekomomin föreslagnaSkulle bli den följsamhetsin-innebärhög

pensionsutbetalningamadexeringen bliri högre änlönesummanatt procent omav
reform Vid hypotetiskgörs. tillväxt sig det nuvarandeingen 3-procentig teren

successivt billigare,allt kompenserarmedan vårt föreslagnasystemet system
forpensionärerna löntagarnas snabba standardökning.

2-procentsfallet beräkningarna däremot utgifterna blir något1 vid handen attger
i reformeradedetlägre än med oreformerat.systemet ett
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pensionsutbetalningar i med ochlönesummanTabell 17.6 Totala utanprocent av
reform

effektzreform ReformensreformMed Utan
%BNP-tillväxt,BNP-tillväxt, % BNP-tillväxt, %

1,5 3,01,0 2,01,5 1,0 1,5 2,0 3,0

0,0 0,030,0 30,0 0,0 0,01995 30,0 30,0 30,0

Det kortare perspektivet,
avsnitt 17.1.1se

+2,725,3 -4,0 -1,7 -0,331,7 29,62015 30,0 34,6
+2,5-2,5 -0,724,5 -5,231,5 29,129,0 34,82020
+2,723,5 -6,6 -3,1 -1,035,0 31,1 28,42025 28,0
+2,8-7,0 -3,3 -1,128,0 23,127,5 34,9 30,82030

-1,5 +2,922,7 -7,4 -3,634,8 30,4 27,62035 26,8
-1,5 +2,9-7,7 -3,726,8 22,025,9 34,0 29,62040

-3,7 -1,4 +2,9-7,72045 25,1 33,2 28,8 26,0 21,4
+2,9-7,6 -3,6 -1,225,2 20,82050 32,4 28,024,4

föreslår. Påvii med löneutvecklingen på sätthar taket höjts taktDock samma som
få inkomsterökat antal människorbibehållet tak starktmycket lång sikt skulle med ett

domine-skulle kommareformeradeovanför taket. jämförelse med detEn attsystemet
förbli tämligen ointressantbehandling taket och därigenomskillnaden i enavras av

politiskt osannoliktockså i längdenbedömning övriga systemskillnader. Det år attav
ovanför taket.de flesta hade inkomsterATP-avgiften skulle ovanför taketuttas om

reform. kanDet nämnasden strikta tolkningen begreppet utanDetta avvore annars
oreformerade2050 i dethöjning blir procenttalen för årtaket systemetatt utan caav

Vida-3-procentsaltemativet.% iLS-procentsaltemativet och litet% i så 1124 som ca
därför 0,3reformens effekt ingårdelpension i beräkningarna. Iingår procenten-care

motsvarandeavskaffande. Någonkostnadsminskning till följd delpensionensheters av
inte inberäknats.ökning förtidspension hart.ex.av

2 vidareföljsamhetsindexeringen.effekter Seeffektberäkningen har beaktatsVid av
bilaga A.

lång siktFondbildningen17.2 på

buffertfond den nuvarandefördelningssystemetsi avsnitt 17.1 beskrevs hurRedan
förslagnaåren till följd dekraftigt under deAP-fonden minskar närmaste av

systemdelamas finan-olikai möjligaste mån balansera desyftaråtgärderna attsom
medför emellertid vårt förslag2010perspektiv bortom årI längre attettser.
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fondens nedgång bromsas. Detta står i skarp kontrast till vad skulle skesom om
ATP-systemet lämnades utan restaurerande åtgärder.

Vid ekonomisk tillväxt på 1,5 % år ochen realränta höjd frånper en av samma
år 2000 beräknas AP-fonden slut år 2012.ta Med det reformerade nårsystemet
fonden bottenpunkt omkring år 2030. Fonden uppgår då visserligenen bara till
50 % de årliga pensionsutbetalningarna fondstyrka 0,5.av Därefter ökar den-
emellertid, givet de försörjningskvotprognoser om görs.en mer gynnsam som nu
l bilaga A redovisas ytterligare detaljer fondutvecklingen.om

Det måste med skärpa framhållas våra analyser gjordaatt i samarbete med-
Riksförsäkringsverket visar utomordentligt känslighet för ändringarstor ien-
fondkalkylemas förutsättningar. Det är inte möjligt kalibrera pensionssyste-att nu

så fondstyrkan år 2030met att kant.ex. preciseras med säkerhet överstigeren som
plusminus 1,0. Det är alltså nödvändigt fortlöpande följa fondutvecklingenatt och
vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Premiereservfondema ökar inledningsvis snabbt eftersom inga pensioner någonav
omfattning betalas före år 2015 se tabell 17.7.ut Fondkapitalet är då närmare
400 miljarder kronor i 1995 års priser, eller över 40 % ekonomins lönesumma.av
Även rörande premiereservfondema återges uppgifter i bilaga A.mer

Tabell 17.7 Premiereservsystemets utveckling i Iönesummanprocent av
1995-2000. BNP-tillväxt och realränta 1,5 procent

Avgifter Pensioner F ondkapital
13 12

1995 1 0,0 1

Det kortare perspektivet.
avsnitt 17. 1.1se

2015 2,3 0,3 42,2
2025 2,3 0,9 59,4
2035 2,3 1,6 69,7
2050 2,3 2,1 75,7
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sparandetsamhälleliga17.3 Det

slagdetöverskottssparandemedföreningi somekonomisk tillväxtgod avEn
förutsättning ärEnåstadkomma.såinte lätt3kapitel äri attönskvärtsomangavs

efterfråganinhemskadensånäringslivet,konkurrenskraft hos attinternationellgod
arbetslöshetenochnedåtertillväxten perma-tillbakahållaskan attutan pressas

på sättfinansierasmåstedet ettinnebär detta sompensionssystemet attFörnentas.
ålderspensions-förslagVårtkostnadsutveckling.företagensdriverinte om enupp

principerförsåkringsmässiga atti huvudsakenligtpension avseravgift gersom
uppfattasenskilde egetden ettavgift spa-Endetta. sommöjliggörabl.a. avsom

ytterli-förstärkseffektDennalönen.dendelocksåbetraktasrande egnaavensom
avgiftendelegenavgift och attinslagetföreslagnadet avengenomavgenomgare

premiereserv.individuelltillföreslås avsättasformelltäven rent en
utvecklingen ärsamhällsekonomiska attönskadeför denförutsättningEn annan

effektivt sätt.investeringsprojektentill ettkanaliserasekonomin kanisparandet
pensions-tillförvaltningenidecentraliseringochflexibilitetförslag avVårt om

avseenden,i dessaBegränsningarhärtill.bidrafonderhörande attsystemet avser
tillsynochauktorisationochutlandsplaceringarriskfylldaförregleri form t.ex.av

stabilitetgodvidmakthållaföremellertid finnasmåste attkapitalförvaltare, enav
utbetalas.skallpensioneri deförutsebarhetoch somen

sintillärtalats natursamhällsekonominpåeffekterpositiva omDe nusom
Självfallet ärbetydelsenkvantifieragårefterhandiintedet att av.sådana enssom

i ekono-förbättringarsigrörförhand. Detpådemuppskattaså svårtväldet omatt
maskineri-samhällsekonomiskaolja detavseenden,olikaisignalsystem attmins

lång-sinminstinteärbetydelsefulla,mycketkan genomEffekternaet. menvara
ekonomin.inverkarfaktorerandrafrånisolerasvårasiktighet somatt

kalkylerbarhandfast och natur.jämförelseviseffekter ärAndra merav
i ekono-% tillväxt1,5vidreformförslagensamladedevisades hur17.6tabelll

pensionsbetal-minskadeformisparandetillupphovberäknasmin kan ett avge
avgiftstryckettotaladethöjningenskall läggastalTill dessaframtiden.iningar av

följsamhetsindexeringenföreslagnadenföljdTill% lönesumman.1,2med av
BNPellerlönesummaniungefär lika procentpensionsutgifterna storablir av

pensions-innebärDettatillväxten.ekonomiska attalternativ för deni andraäven
iblir lägre3-procentsalternativethypotetiskadetsparande itotala t.ex.systemets

föreslagnadenreform görs,ingenBNP än trotsellerlönesummanrelation till om
avgiftshöjningen.

tillväxtalternativen kommerrealistiskaochi de lägrespareffektenmånvadI mer
för-formenochekonomiska yttersttotala tatill det systemet avsigfortplantaatt

enskildadetfråga är huravgörandeosäkert. Enemellertidärbytesbalansbättrad
hushåll,yrkesverksammasrespektive depensionärshushållen reagerar.isparandet,

utsträckning.betydandeipensionärervanligt äventorde i dag attDet spararvara
refor-i detpensionärerdegeneration. Omtill nästaifrån sig somDe lämnar arv

sparandetminskadetta attpensionerlägrefårmerade genomsystemet reagerar
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i mån, lämnas det totala sparandet isamma ekonomin opâverkat. Pensionärerna
skulle alltså konsumera lika mycket, vilket pensionssystemoavsett finns. Ensom
sådan fullständig neutralisering det Ökade offentliga pensionssparandet ärav väl
knappast sannolik. 1 kalkyl skulle schablonmässigt kunna räknaen medman att en
neutralisering sker till hälften.

De yrkesverksammas reaktion är än komplicerad förutse. Om deattmer ettser
lågtillväxtalternativ framför sig och de har klart för sig det reformeradeatt pen-
sionssystemet kan lägre pension än det nuvarande skulle hage kanske de ökargett,
sitt enskilda pensionssparande.

Tabell 17.8 Uppskattade effekter på sparandet i pensionssystemet och hushållen
sammantaget övergång från det tillnuvarande det reformeradeav en systemet.
Procent BNPav

1995 2015 2035

il % Pensionssystemet 0,5 2,4 3,9
Pensionärer 0,0 -O,9 -1,7
Yrkesverksamma 1 1 1

Summa 1,5 3,0 3,7

lz % Pensionssystemet 0,5 1,3 2,2
Pensionärer 0,0 -0,4 -0,8
Yrkesverksamma 0,5 0,8 0,8

Summa 1,0 1,7 2,2

%2 Pensionssystemet 0,5 0,7 1,2
Pensionärer 0,0 -0, -O,4l
Yrkesverksamma 0,0 0,0 0,0

Summa 0,5 0,6 0,8

l riktning skulle verka de har mindre påräknasamma att från deatt pensio-arv
Åföräldrarna.nerade andra sidan, med det stabilare reformerade kansystemet,

risken för genomgripande förändringar över framstånatt mindre över-en som
hängande, vilket skulle kunna minska de enskilda sparbehoven.

Det skall observeras de yrkesverksammasatt sparandereaktioner kommer långt
tidigare än effekterna på själva pensionsutbetalningarna. Om storleken på reaktio-

kan nästan bara gissa. De beror bl.a. på hurnerna korrekt hushållenman i gemen
förutser den långsiktiga ekonomiska utvecklingen och vilken grad osäkerhet deav
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och2-procentsaltemativetnoll inettoeffekten ärKanske kankänner. attantaman
också detkalkyl därmöjligskissas17.8tabellalternativen. Ilägrepositiv i de en

in.reaktion lagtspensionäremasantagandetovannämnda om
privatasittminskaryrkesverksammademedräknatinte attObservera att
utgöraalltsåavgiftshöjningenHelaavgiftshöjningen. antasföljdsparande avsom

såledesharkonsumtionsminskningsamhällsekonomin. Enisparande ävenett
avgiftshöjningen.resultatskeförutsatts avsom

kommakanreformerade attdet systemetpåpekatssidanå andra attharDet ovan
vidare17.5 skallavsnittekonomin. Ipååterverkningareffektivitetshöjandeolikafå

därmedskullearbetskraftsutbudet. Detpåeffekterpositiva varatänkbaradiskuteras
lägredenefterfrâgebortfalldetersättaökadmöjligt export somt.ex.att genom

innebär.konsumtionen

skattetrycketeffektivaDet17.4

Enekonomiska debatten.i denvanligtblivitskattekilordetår harUnder senare
sigskiljeraktivitetekonomiskutbyteenskildesdenföreligger närskattekil av en

i be-inslagnågotgrundpåutbytet,kollektivasamhällsekonomiskafrån det av
exempelvisinkomstbeskattningenvanligaDenbidragssystemen.ochskattnings-

kollektivet änförarbetsinsats är störrelöntagaresVärdetskattekil.utgör av enen
bjudadärför kommakan utskatt. Han attefterfår behållasjälv enhanvärdedet

synpunktsamhällsekonomiskfrånvadarbetskraft än voremängdmindre som
denochprivatekonomiskamellan denkilskjuter sam-Skattenönskvärt. en

kan hanaturligtvishan storfrånbortserlönsamheten. Man atthällsekonomiska
obero-dessa,får delhanärPoängenverksamhet.skattefinansierad att avnytta av

sinaminskaemellertid allaSkulleinte.ellertill detbidrarhanjustende omav
projekten.offentligatillgå för deskattemedelmindresjälvklart attarbetstid, funnes

snedvridningseffek-s.k.skattekilamasundanröjaförsökaviktigtsåledesDet är att
skatterefor-denhuvudmotiv bakom senastemöjligt. Dettaså långt ettvarter som

väsentligt.dåsänktesarbetsinsatserpåMarginalskatten extramen.
utfallan-denskattbetraktapensionsavgiftenärpensionssystemet att omInom som

denunderinbetalasavgiftermed densambandiinte stårpensionende somsumma
folkpensions-skatt:såledesFolkpensionsavgiften ärlivet.delenförvärvsaktiva av

folkpensionsav-hurgrunder änandraheltalla storautbetalas tillförmånerna
betalat in.gifter mottagarensom

avgifterallaÄven gällerDettadel skatt.myckettillATP-avgiften är somstor
pensionstillskott,Avräkningenbasbelopp.understigandeinkomsterbetalas ett av

förgrundavdragetsärskildadetavtrappningenliksomATP-inkomst, avmotm.m.
de ATP-utbyteekonomisktreelltblir någotintedetmedförpensionärer, avatt

Vida-basbelopp.ovanförinkomstskikten, även ettlägrepå debetalatsavgifter som
ytterli-ingeninkomstenpensionsgrundandeför dentaketovanförinkomstergerre
avgift.medbeläggsinkomstdelardessapensionsutfalletökning trots attavgare
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Slutligen, när arbetstagare tjänat för honom henneeller maximal ATP-poängen
under 15 år och han eller hon kvalificerat sig för oreducerad ATP-pension enligt
30-årsregeln. kommer alla ytterligare avgiftsinbetalningar utgöra skatt.att

Det är svårt exakt bestämma huratt del ATP-avgiften skallstormer av som
utgöra skatt. För olika individer varierar detta starkt. På totalnivå haranses upp-

skattningar gjorts innebär mellan 50 %och 75 avgiftenatt år skattsom seav
kapitel 5. Eftersom ATP-avgiften %är 13 lönesumman, såledesär högst 6-7
procentenheter betrakta förmånsgrundandeatt avgift eller sparande.som ettsom
Det är angeläget starkare sambandatt mellan avgifter och förmåner reduce-genom

effektivadet skattetrycket i systemet.ra
Vårt förslag till reformerat pensionssystem innebär ålderspensionsavgiftatt en

%18,5 skall betalas på löner och andra pensionsgrundande inkomster, Av-m.m.
gifterna skall efter uppräkning med index mäter den allmännaett löneutveck-som
lingen grunda till inkomstrelateradrätt ålderspension. Detta betyder väsent-att en
ligt större del pensionernas finansiering kommer ske i form vadav äratt av som

uppfatta premier följaktligenochatt väsentligt mindre del skatt.som en som
En svår fråga är emellertid hur skall på garantipensionen i Medman systemet.se

garantinivå på drygt 2 basbelopp kan pensionsavgiftenen är skattattman anse
ända fram till den punkt där den renderar inkomstrelaterad pension översti-en som

denna garantinivå. Detta synsätt skulle innebära pensionsavgifterger att tas utsom
årsinkomster till 4 basbelopp dvs. 140 000 kronor är skatt. Dennaupp ca ca

slutsats mildras något beaktar våra förslag till avtrappningsregler förom man
garantipensionen. Med detta synsätt skulle mycket del även denstoren av nya
pensionsavgiften utgöra skatt. På lång sikt, ekonomin växer realt och garanti-om
nivån får allt mindre betydelse, sjunker i föroch sig denna skatteandel.

Man skulle också kunna säga alla pensionsavgifter skattatt är ända till dess den
försäkrade har arbetat så många år den ackumulerade avgiftssummanatt ger en
inkomstrelaterad pension överstiger garantinivån. För ungdomar skullesom pen-
sionsavgiften alltså skatt, för äldre sparande förett del. lågavlönadeFörvara egen
skulle pensionsavgiften dessutom skatt under större antal år förän högav-ettvara
löniade. människorAtt i högre grad uppfattar pensionsavgiften skatt äryngre som

övrigtför tänkbart redan det skälet pensioneringen ligger så långt fram iattav
tiden.

helt annorlundaEtt perspektiv på garantipensionen följande.är Man skulle kunna
jämföra den med den socialbidragsnorm förgäller löntagare. Dennat.ex.som

kan garantinivå för lönen. Den löneinkomsternadel efternorm ses som en av som
beskattningvanlig understiger skulle i så fall helt och hållet skatt inormen vara

effektiv mening. Detta är inte det vanliga betraktelsesättet, till del beroendestor
Socialbidraget inte automatiskt kommeratt hem i brevlådan när lönen otillräck-är

lig, kräver ansökan och prövning.utan Man inte lönen skatt bara för attser som
ialhidragsnormen existerar i bakgrunden. Anläggs motsvarande påsoc synsättett

pensionssystemet skulle hela pensionsavgiften på 18,5 % kunna för-ses som en
månsgrundande avgift, inte skatt.som

Grunden för detta välvilliga sätt det reformerade är då våratt systemet attse
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inkomstrelateradedenbetalasutfyllnadgarantipension ärföreslagna omsomen
botten-folkpensionen ärnuvarandedennivå, medanvissinte nårpensionen enen

ovanpå.ATP-pensionen läggsochalla fårplatta somsom
medskepremieandelenökningbetydandealltsåskulledetta synsättMed aven

detgrad sänksmotsvarandenuvarande. Imed detjämförtreformeradedet systemet
avgift i detförmânsgrundandeAndelenekonomin.iskattetrycket nuva-effektiva

räknat.högt%6-7 lönesummanfinansiering nämntsärrande avsystemets som -
18,5 % på detreformerade%.3 Detdetta systemetsBNP-nivånPå motsvarar ca
förmânsgrun-Andelen%9 BNP.drygtavgiftsunderlagetutvidgade motsvarar av

skattetryck-effektivadet% och6 BNPdrygtöka medalltsåavgift skulledande av
antagandenmellangjortsjämförelsenobserveraskanmycket. Detminska lika attet
hållna.relativt högtbåda äridelenförmânsgrundande systemenden somom

skatte-utgörakommerpensionenframtidabeaktas den attemellertidbörDet att
skattesatsernasochutseendeskattesystemetsOsäkerhetenpliktig inkomst. om

övervägandeni sinakanskeenskildesikt Dendennapä tar omstorlek är stor.
delfåmöjlighetenlika litetpensionen, attpåtill skatteninte hänsynframtiden som
påskattebelastningmarginellframtidafulltlikagarantinivå. Antar enmanav en

%4,5med knapptsikt sänkaslångskattetrycketeffektiva% skulle det av30
BNP.

reformeradedetsikt närlångförändringenbedömningOvanstående avser
år, när40inträffa drygakanfunktion. Dettai fullpensionssystemet är omanses

enligt degenerationden förstaår. utgör80 Dessadrygt40-äringar ärdagens som
reformeradeenligt detpension systemet.får sinheltövergångsreglernaföreslagna

övergångsreglernaföreslagnaEnligt demindre.effekten äromedelbara om-Den
Dereformeradehelt det systemet.och40 årde ärfattas nämnts avyngresomsom

40-60 årärnuvarande. Dedetheltomfattasäldre60 år och om-är somavsom
nuvarande.dethälftenoch tillreformeradehälften detgenomsnitt tillfattas i avav
åldrar,i högreförtidspensioneringsfrekvensenhögabl.a. denbeaktar menOm man
bedömaöverslagsmässigt attkanåldrar,i dessalönenivânhögreockså den man

dettillhänföraintjänandemässigtärlöneinkomsterna att34högst23 eller av
skattetrycketeffektivadetresultatetomedelbaraDetreformerade systemet.

% BNP.3sänkningfall bliskulle i så avcaen
isubjektivitetbetydandedet liggerofrånkomligtochuppenbartDet är att en

skatte-uppfattarindividenhurKärnfrågan ärskattekilars storlek.bedömningen av
anordnade.formellt ärdärefter, inte huroch systemenavgiftssystemenoch agerar

deteftersompensionssystemet,just inombedömningenblirkompliceradSärskilt
erhållande.förmånensavgiften ochbetalningenår mellanså mångaligger av

arbetsutbudetEffekter på17.5

pensions-Reglernaarbetsutbudet.effekter påflera slagsharPensionssystemet om
mellanvalmänniskorspåverkar attpensionenutfallandedenoch storlekenålder
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pensionera sig och fortsätta arbeta. Finansieringenatt att kan delvissystemetav
fungera beskattning vilket beskrivits och därmed påverka valetsom nyss- -
mellan arbete och fritid.

Ett fullständigt försäkringsmässigt pensionssystem således skattekilar ochutan-
fördelningspolitiska inslag skulleutan inte ha några snedvridande effekter på-

arbetsutbudet. Ett sådant kan dock knappastsystem tänka sig. Vårt förslag tillman
reformerat pensionssystem innehåller exempelvis garantinivån och pensionsrätt för
barnår betydelsefulla kompletteringar till den renodlade livsinkomstprincipen.som

En vanlig väg arbetskraften går via långtidssjukskrivningut till förtidspension.ur
Effekterna på arbetsutbudet och den totala produktionen är årligaDetstora. pro-
duktionsbonfallet till följd förtidspensioneringar och sjukbidrag uppskattadesav av
Pensionsberedningen till 50 miljarder kronor i 1990 års prisnivå, motsvarande ca
3,5 % BNP.av

Orsakerna till dagens höga förtidspensionering är flera. Förtidspensioneringen
skall ytterligare utredas den beredning tillsatts för ordning för sjuk-av som en ny
och arbetsskadeförsäkringama. Den beredningen kan komma föreslå reformeratt

kan komma påverka arbetsutbudet.attsom
Den nuvarande delpensioneringen möjlighet till pensionering deltidger utan att

detta påverkar den framtida ålderspensionens storlek. Dels sker ingen försäkrings-
mässig nedräkning ålderspensionen såsom vid förtida dels innebär l5- ochav uttag,
30-ârsreglerna och den omständigheten delpension är pensionsgrundandeatt för
ATP i huvudsak inte förlorar någon möjlighetatt till ytterligare intjänandeman av
pensionsrätt. I det reformerade pensionsystemet skulle förlust sistnämndaen av
slag kunna uppstå för delpensionärerna. Om försäkringsmässig nedräkning inteen
sker ålderspensioneringen kvarstår ändå betydande subventionselementettav i
delpensioneringen. Som utvecklat i föregående kapitel föreslår delpen-att
sionsmöjligheten avskaffas i nuvarande form. Antalet delpensionärer förär närva-
rande 40 000 %under l arbetskraften. Eftersomstrax del dessa,ca iav en av-
frånvaro delpensionsmöjlighet, troligen i fallalla skulle ha arbetat deltid ellerav
haft pension, blir effektentyp arbetsutbudet denna isolerade åtgärdannan av av

väl relativt liten.lik
Förtida ålderspension kan i detuttag reformerade bli mindre attrak-av systemet

i dettivit än nuvarande Visserligensystemet. görs redan försäkringsmässignu en
nedräkning pensionsbeloppen, i det reformerade förloras också in-av systemetmen
tjänad pensionsrätt det förtida Detta beror 15- och 30 års-uttaget.genom att
reglerna bort. Den väljer pensioneratas sig får ä andra sidan tillgodo-attsom sent

sig fortsatträkna intjänande. Enett ökning arbetsutbudet i de berörda ålders-av
är därför sannolik.grupperna

Avskaffandet 15- och 30-ârsreglerna innebär emellertid visats i före-av som-
gående avsnitt sänkning det effektiva skattetrycket allmänten av rent antassom-
stimulera till arbete på bekostnad fritid. Effekten såledesär inte isolerad tillav

60 år.över Ett arbetsårs pensionsavgift höjerextra pensionen ungefär likagruppen
mycket det året görs övertidsarbeteextra före 60 års ålder.t.ex.om som

Hur den samlade effekten arbetsutbudetstor kan bli den sänkninggenom av
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svårt säga.innebär är attreformeradedet systemetskattetrycketeffektivadet som
och dess-studiertidigarevissasammanställninggjordesRINK-utredningenI aven

för arbetsut-betydelseinkomstbeskattningensundersökningartvåutom avegna
inkomst-negativtpåverkadesarbetsutbudetvisadeUndersökningarna avattbudet.

storlek. Ut-effektensgällervadresultattill olikaframkombeskattningen, men
denminskningprocentenhetsinnebärslutsats att avredningen drog ensomen

0,6medarbetsutbudet procenten-höjeri skattesystemetmarginaleffektentotala ca
mindre.ellerväsentligt störrekaneffektenfastheter, vara

för hög.skulleeffektenangivnadenförkritiseratsharUtredningen varaatt
arbetsut-utvecklingårensi deutgångspunkttagit senastekritiken avDelvis har

% mellan3medminskatskattereformen,efterökat utanhar intedet cabudet -
mångalågkonjunkturen:påemellertiddettaberorSannolikt1993.och1990åren

förfogande.arbetsmarknadenssig tillställamödan värtfunnit detinte atthar
skattetrycketeffektivadetutmynnade iavsnittföregående attiDiskussionen

Vimycket.ganskasänkasskulle kunnapensionssystemetreformeradedetgenom
marginalskat-totalatill dendettaöversättaprecision kunnatnämnvärdmedintehar

bamårseffekter,garantipensionseffekter,följdtilli skattesystemet,teeffekten av
m.m.

skattesänkning åreffektivapensionsreformensframhållas mersärskiltbör attDet
förkanskesynnerhetiinkomstskattesänkning,vanlig yngreabstrakt än t.ex. en

pensionsåldem.tillkvarmed långtpersoner
påeffektentillframkommitbedömning har attosäker,samlad,Vid menen

effek-kanFörhållandevisnågra storuppgå tillkunna procent.skullearbetsutbudet
inställ-välvilligpå, ochefterfrågangodpräglasframtidbli i enav enten somen

tillutdelninggodpensionssystemetreformeradearbetskraft. Dettill äldrening ger
65till år.änarbeta längrevilldem som

arbets-ökatuppfattningenhysalätt att ettdetärkonjunkturlägetrådande attI det
sigoch förikanManarbetslösheten.ökningytterligaremedförbarautbud aven

arbetslöshetframhållasmåsteSamtidigt attsynpunkt.för dennaförståelseha stor
Pensionsberedningentroligt.långsiktigtellertolerabelt settvarken ärskalai stor

bakgrund1990: Motnovember attisåenighet avunderanförde sentstor som
ekonomiskaframtidaför denhinderkanarbetskraftsresurser ettbristande vara

deintresseramöjligtintedetfråga sig attSverige kanitillväxten voreomman
uttalandedettalätthetMedarbetsmarknaden.påkvaräldre somsammaatt stanna

iorimligt låstaframståsjälva kommavikan attkritiseras,skulle kunnai dag som
ipensionssystemförespråka ettskulle ettproblematikdagsaktuell somnuomen

förvärvsarbeteavstå frånväljermänniskorinnebär attsiktpå 50 årsperspektiv att
positivt.pensionenpåverkarintearbetsinsatsenskäletenbart det attav
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Reservationer

Leifledamoten BergdahlAv nyd

reservation baseras tidigareDenna utdelade PM icke mindre 180än stycken-
på den presskommuniké publicerades den 24 januari 1994 regerings-samt som av-

partierna och socialdemokraterna.
och viktig pågåttutredning, under två årAtt än avbryts, ochstoren som mer
förhandlingaravslutas med där två de i utredningen deltagande partierna fårav

medverka, måste betraktas minst uppseendeväckande.sagtsom
Eftersom inte deltagit i dessa avslutande diskussioner förmodligensaknar

vissa till reservation.underlag denna
Vår huvudinvândning regeringen och socialdemokraterär vill ändra det hittills-att

kedjebrevsystemet tillvarande ATP fortfarande till 88ett annat system procentsom
fördelningssystem kedjebrevskaraktär.är Ny Demokrati förordarett snarastav

möjliga övergång till premiereservsystem och vill understryka konkreta förslagatt
till genomföras framförtshur detta skulle kunna har exempelvis Skandia. Här ärav
några ingredienserna Skandias modell.iav

successiv för 50Raka rör övergång premiereservsystem alla undertillgenom-
år.
Gardering för alla 50över år.-
Individen kan själv placera vissasina pensionsmedel inom ramar.--

subventioner till hemarbetande får sin eventuella pensionInga m.fl. Dessa4-
betalar avgiften istatenatt systemet.genom

Avgiftsbestämda, icke förmånsbestämda, pensioner.--

förhandlingsvarianten ändå drivs igenom avvikande uppfattning i följandehar40m
Vizavsnitt. menar

delpensionen måste eftersom flexibla pensions-kvar till år 2000 denatt vara--
frånåldern 61 år börjar då

pensionssystemet skall ha grundpensionskaraktäratt mer av--
både förmåner 5,5och avgifter maximal basbelopp iskall till detatt nyaupp-

systemet
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maximalt 7,5 basbeloppmedgamla kan fortsättadet utansystemetatt men
avgifter ovanför detta tak

avdragsgillålderspensionen skallegenavgiften tillatt vara
såminst dubbeltpensionen skallpremiereservdelen storatt varaav

till 5,5 basbelopppensionssystemet maximerasdetatt nya
blirpensionsförsäkringar generösareför privataavdragsrättenatt

make makarskall gälla föravdragsrätt ävendennaatt
människor, inteutsträcks till allapensionsrättenfrivilliga delningendenatt av

1954de födda ochbara senare
Endaförekomma.ålderspension skall kunna60 års endastefter ålderatt

arbetsolycksfallarbetsskada frånskallundantag vara
ickeberäknade pensioneninformationen denårligaenskilde vid dendenatt om

omfattning.i motsvarandehar kontouppfattningen hanskall ett egetattges
fiktivtungefär 88i regeringens variantKontot är procent

vid denpremiereservandelenpensionenfiktivaden icke delenatt angesav --
informationen.årliga

kan Nyförslagoch socialdemokraternasi regeringspartiemasFöljande punkter
uppgifter:föreliggandeDemokrati möjligen godta

pensions-intjänadepensionssystemet, dvs.förlora detingen skall attatt nya
respekteras,skallpoäng

ålderspensions-iläggs ochpensionstillskott och ATPfolkpension, ettatt samma
system,

förmånsbestämd,och ickeblir avgiftsbestämdålderspensionenatt
sambanddet finns raktstorlek ochgrundar pensionenslivsinkomsten ettattatt

erhållna pensioner,avgifter ochmellan
66 års ålder fr.o.m.kvarstå i arbete tillfinnas förlagfäst kommerrätt att attatt en

1998,fr.o.m. år1997 och till 67 års ålderår
skall denegenavgift dockålderspensionsavgiften erläggshalvaatt varasom en

uppfattning,avdragsgill enligt vår ovan,se
löneindexeras,avgifter till ålderspensionssystemetinbetaldaatt

indexeringen för detoch iålderspensionssystemetföljsamhetsindex införs iatt
2000,fr.o.m. årpensionssystemetnuvarande

premiereservdelenhon villbestämma närpensionären själv skall uttaatt av
pensionen,

dock studier,Värnpliktigvård barn ochskall erhållas förpensionsrättatt av
infor-få årligenskilde skalllättförståeliga och denreglerna skall attatt envara

pensionen,beräknademation denom
stimuleras.sparande skallatt
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ledamotenAv Ulla Hoffmann v
Inledning

ATP-striden i slutet 1950-talet är de svenska arbetarrörelsens största ochav en av
betydelsefulla klasstrider. Den arbetarrörelsens båda partiermest attvanns genom

i likhet med LO helt reformen. Reformen hade starkt stöd iävenvar ense om- -
TCO.

Ett varit i bruk i än 30 år behöver reformeras och tillsystem som mer anpassas
samhällsförhâllande.rådande finnsT.ex. inom nuvarande ATP-system vissa icke

önskvärda fördelningseffekter. Nuvarande ATP-system står inför problem kost-
nadsmässigt finansieringsmässigtoch bit på 200-talet det inte äratten genom
föl tilljsamt samhällsekonomin. Det utsätts för demografiska påfrestningar genom

medellivslängden stadigt ökar i Sverige. Den ökade medellivslängden tillsam-att
högmed arbetslöshet leder till blirdet allt färre skall försörja allt fler.attmans som

skall förändrasHur ATP-systemet handlar dock ideologi.om
Vänsterpartiets huvudkritik socialdemokraternas och regeringsföreträdarnasmot

förslag till pensionssystem bristenär demokrati, bristen på konsekvensutred-nytt
ningar och där det går utläsa konsekvenserna för invånarna.att- -

Demokratin

Regeringen tillsatte i år 1991slutet parlamentarisk arbetsgrupp fick iav en som
förändringaruppdrag utarbeta förslag till i för den allmänna pensione-att systemet

ringen enligt fastställtsde direktiv dir. 1991:102. Vänsterpartiet byttesom
ijanuari 1993 och undertecknad kom in i arbetet i februari 1993.representant

Normalt ledamöter bereds tillfälle ställningär till färdig betänkandetextatt att ta en
och därefter formulerar reservation.eventuell Handläggningen ett nytten av pen-
sio och har inte varitär normal. När denna reservation skrivs fyra dagarnssystem -

betänkandet skall presseminariuminnan har ledamöterna ipresenteras ett -
Pensionsarbetsgruppen ännu inte erhållit betänkandetext eller alla beräkningar.all

intefrågor är heller lösta.Alla
känns angeläget understrykaDet inte någon del beror på sekretaria-detta tillatt att

eller helt och hållet regeringsföreträdamas och de socialde-experterna utantet
företrädarnaskratiska önskan före valet.forcera fram beslut Inga sakligaatt ettmo

grunder för denna forcering föreligger pensionssystemdagens håller i några år-
varför arbetsgruppentill skulle kunnat sitta kvar i ytterligare några månader.-

parlamentariska arbetsgruppenDen

år 1993 visadeI slutet det sig särskild viddet bildats sidan denattav en grupp om
patrlamentariska arbetsgruppen. bestod företrädarnaDenna hemliga förgrupp av
reggneringspartierna och socialdemokraterna. iDet denna de egentligavar grupp



564 Reservationer

förhandlingarna ägde och de informella besluten fattades. jag väckte fråganNärrum
vid Pensionsarbetsgruppen regeringsföretrâdarnamöte med meddelade ochett
socialdemokraterna anledningen till dessa överläggningar Vänsterpartietatt attvar

meddelat avvikande därför fortsättahade mening och det meningslöstatt attvar
förhandlingarna i Pensionsarbetsgruppen.

förMed sådant förfarande försätts demokratin spel. förutsättningenOmett ur
demokratin det enbart de tycker lika får med och påverkaär äratt som som vara

den politiska demokratin illaär ute.

Särintressen intressenkontra allmänna

Lindbeckkommissionen imenade det ligger i nationens intresse politikernaatt att
parlamentet tycker lika. bestämmer sig för vilka skall enigaMan värden man vara

och utgår från det finns intresse lika för de olika klasserna ochäratt ett ettom som
intresse lika för kvinnor och allmänt intresse. Därmed betraktasär män ettsom -
alla andra intressen särintressen. kvinnorsDetta har lett tillsynsätt att t.ex.som
krav i pensionsfrågan har kommit betraktas och behandlas särintressen.att som som
Eller Gubbstrutten i DN uttrycker det: I marknadsekonomin demokratiär ettsom
särintresse.

övertygelsen finns politikerna Pensions-det allmänt intresse och iatt ett attom
arbetsgruppen särskilt skickade företrädaär detta allmänna intresse och beslutaatt
vilka värden skall ingå i det allmänna intresset har också inneburit arbets-attsom
marknadens inte fått i dedelta arbetet med det I stället harparter systemet.nya
funnits i referensgrupp vid sidan egentliga arbetet. referensgruppdet Dennaen om
har samlats gånger under Pensionsarbetsgruppens arbete och då i princip enbarttre
träffat ordföranden. heller pensionärsorganisationema sin expertis harInte med all
funnits representerade i Pensionsarbetsgruppen de har haft kontakt enbartävenutan

ordförandenmed via Pensionärskommittén 1991:08. promemoriornaS Genom att
behandlats hemligt inte någon utanför Pensionsarbetsgruppen haftgods harsom en
möjlighet följa arbetet utvecklingenoch pensionssystem.att ett nyttav

Till Pensionsarbetsgruppen har i frågan kommit betydande mängd brev frånen
främst kvinnor, där kvinnorna inte vill ha det de kallar 49-årsregeln. harDet
också kommit krav från organisationer förslaget i sin helhet skall granskasattom

jämställdhetsperspektiv. särin-Dessa skrivelser har betraktats utslagettur som av
och därför inte behandlats Regeringsföreträdama ocheller kommenterats.tressen

socialdemokraterna för vilka allmänthade redan beslutat sig värden som var av
intresse och vad därmed låg i hela nationens intresse. nationens intresse liggerIsom
tydligen inte jämlikhet kvinnormellan och män.

Den demokratiska den formulerats Lindbeckkommissionen ochprocessen som av
den praktiserats Pensionsarbetsgruppen visar bristande förmåga att tasom av en

kvinnors krav på allvar eller kvinnor politiska Politikerna iaktörer.att se som
misstankenPensionsarbetsgruppen borde ha slagit ständigt finnsvakt detattom en

möjlighet kvinnor kan ha andra åsikter och behov och förslagetän män prövatatt
utifrån kvinnor- respektive mansperspektiv. demokratiska måsteDenett processen
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inbegripa och klara handskas särintressen i stället för hävda detmed attatt attav
allmänt intresse.finns ett

enda i Pensionsarbetsgruppens betraktas allmäntDet arbete kan ettsomsom
utforma stabilt befolkningen, bådeintresse är och robustatt ett system som ger

kvinnor och inkomsttrygghet under ålderdomen och vid långvarig sjukdommän, en
och handikapp.

Arbetsformer

bred politisk före brasätta överenskommelse strävan göraGenom att att etten en
pensionssystem förankrat hos medborgarna har regeringen och socialdemok-ärsom

forcerat fram överenskommelse. Enligt majoriteten vågar inte vänta,raterna en man
föreftersom överenskommelsen då tryck dvs. det tryck medborgarnautsätts som-

majoritetens politiker, spricka. förkan på och kan Det verkar enklare desätta
socialdemokratiskaborgerliga och ledamöterna med varandragöra änatt attupp

kvinnor i denna fråga.våga svenska och månmöta
till del frågor lämnats därhän ofullständigthar lett hel utredda. Nöd-Detta att en

gjorts.vändiga konsekvensutredningar har inte Genom den påstådda tidsbristen har
icke oansenlig mängd ofta kommit någon dag innan ellerPM mötenutsattaen -

med särskild postutdelning innan, vilket medfört nödvändiga förank-dagen denatt
ringsprocessen blivit någon har möjlighet inlidande. Inte på dag sig isättaatt en
det ofta omfattande komplicerade materialet.och Som exempel kan nämnas denett

egenavgifter. diskuteradeskontroversiella frågan Den i tidigt på vårenPMom en
officiella dagordningen,och avfördes därefter från för dykaden sedan medatt upp

Pensionsarbetsgruppenspecialpost dagen innan i för ytterliga-den sedantogs attupp
överenskommelsen socialdemokraternaingå i mellan regerings-dag ochre en senare

konsekvensanalyspartierna på presskonferensen. Ingen gjord, vadt.ex.var en
innebära för låginkomsttagarna.avdragsgill egenavgift kommer att

Remisstiden förankringenoch

förutsättningarna för den väl förankradrobust är äroch stabil reformEn attenav
folkdjupet. Tanken och diskussionerna ATP-reformen föddes i mitten påkringi

Efter folkomröstning år 1960, vilket innebär1950-talet. kunde den genomföras en
femårig förankringsprocess.

majoriteten föreslagna förändringarna pensionssystemet minst likai ärDe av
ideologiska, infördes angår varjeomfattande och ochnär ATP-reformensom-

16 måste för-över år. En anledningarna varför ATP-systemetmedborgare tillav
pensionsavgångama 2000-talet. Regeringenändras de bit på ochär stora en

för varför beslut måstesocialdemokraterna har tagit detta förevändning ettsom
blirvårriksdagen 1994. leder remisstiden drygt månad,fattas Detta till att enav

inte kan förenligt med demokrati. frågor denna har givitsvilket Mindre änvara
betydligt längre remisstid.

debattskriftSocialdemokraternas heter: reformerat ATP-system,Gäma ett men
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först rejäl debatt. Vänsterpartiet håller med det och tycker därför atten om pen-
sionfrågan inte skall före valet.avgöras Den rejäla debatt socialdemokraternasom
aviserar med sin skrift, förmenar de medborgarna. Med korta remisstidendennu
kommer det bara bli proffstyckarna har möjlighet sitt svenskasäga ochatt attsom
folket blir överkört.

Myten konkursmiissighetenom

kraftig lågkonjunkturTrots och långvarig massarbetsläishet har AP-fondernas värde
ökat varje år. Det samlade kapitalet i fonderna klarar fem års pensionsutbe-av
talningar även det inte betalades några pensionsavgifter. AP-fonderna ärom-

del ATP-systemet fondkapitaletoch är orört. Företrädare för regeringenen av
hävdar ATP-systemet går med underskott, underlåter AP-fonder-nämnaatt attmen

del pensionssystemet och de under år 1993 redovisat avkastning.att stornas av en
Syftet med denna skrämselpropaganda har varit få medborgarnaatt att acceptera

försämring det är bättre få lite än inte få någonting. Samtidigt medatt atten
skrämselpropagandan fick bankerna teckna privatarätt pensionsförsäkringar.attny

privataDe pensionsförsäkringarna delvisär avdragsgilla. Genom avdragsrätten
betalas i realiteten samhällets skattebortfall låg- och medelinkomsttagare inteav som
har råd skaffa privat pensionsförsäkring, heltär beroende detatt utanen som av
offentliga Genom sken ATP-systemet står inför omedelbarsystemet. att attge av en
konkurs försöker regeringspartierna och socialdemokraterna forcera fram kom-en
promisslösning.

Regeringens och socialdemokraternas överenskommelse

Den överenskommelse träffats regeringspartierna och socialdemokraternasom av
innebär ideologisk systemskifte från offentligt sparande till privat,ett ett stort-
från förmånsbaserat till avgiftsbaserat, från helt arbetsgivaravgifts-ett system ett
finansierat till delvis egenavgiftsfinansierat. Det majoriteten föreslagnaett av

är komplicerat, svårförståeligt administrativtoch dyrt. Det missgynnarsystemet
delar befolkningen.stora av

Nuvarande ATP-system administrativtär enkelt med låga administrationskost-
nader. Det kollektivtär riktar sig till individen. Det bra pensionett system som ger
till de flesta yrkesarbetande. Med vetskapen detta har den enskilda människanom
kunnat leva sitt förvärvsaktiva liv i valfrihet. Vänsterpartiet de förändring-attanser

i älderspensionengörs skall sinha utgångspunkt i nuvarande ATP-system.ar som

Livsinkomstprincipen

Vänsterpartiet säger nej till principen den samlade livsinkomsten skall avgöraatt
pensionsnivân följande skäl.av
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Industriarbetaren

bygga på förvärvsarbeteanledningen till skallhar hävdats pensionenDet att att nu
med dennuvarandemellan 16-65 år industriarbetaren missgynnasär systematt av

verklighetsförankring.1530 påstående har ingens.k. regeln. Detta
in-leder till mångaUngdomsarbetslösheten har varit hög i många år vilket att

pensionsgrundande inkomst.i arbetslivet förlorardustriarbetare kommer ochsent
intepensionsgrundande hjälper föga då dessa ungdomarfaktum a-kassan ärDet att

arbetslös andra och slås oftakommit in i Industriarbetaren oftare änhar ärsystemet.
förtidspensionerad metallarbetareinnan pensionsålder. Sålundalångt ärut varannan

65pensionsåldern år. Visserli-55 år. tionde metallarbetare uppnårunder Bara var
pensionsgrundande förtidspensionen lägre än lönenförtidspensionen ärär mengen

föreslås Pensionsarbetsgruppen.försämringar i förtidspensionen ocksåoch av
15 årenindustriarbetaren förvärvsarbeta i 30 år de bästa be-dag måsteI varav

krävs minst 40 års förvärvsar-nivån på pensionen. Med detstämmer systemetnya
uppnå utfall.bete för att samma

många industrijobb har försvunnit för aldriganledningarna till såEn attattav
Arbetsuppgifter förs fråntekniska utvecklingen. övertillbaka den snabbakomma är

kvalifice-utveckling kommer ställa krav på högttjänstemännen till golvet. Denna att
utbildar sig. manlige industriarbetarearbetskraft kontinuerligt Denrad somsom

sitt förvärvsaktiva liv16 år och såbörjar jobba han är görnär resten av som -
byggt för kommer inte finnas i framti-enligt ärsocialdemokraterna systemet att-

för 58genomsnittspensionsåldern LO-kollektivet år. Möjlig-den. I dag är dessutom
förvärvsarbeteytterligare års efter pensionsåldernhöja pensionenheten att genom

teoretisk.enbart65 år blir för metallarbetareen

Kvinnorna

beroendedels på kvinnor arbetarKvinnor pension männen,har lägre än att mer
lönhar lägre änobetalt kvinnor både de arbetarockså beroende på män, närattmen

kvinnodominerade siginom s.k. yrken. avspeglaryrke eller inom Dettasamma
pensionsutfallet.självklart i

4oftaredå kvinnor arbetarockså förvärvsmönsterKvinnor har än mänett annat
förvärvsarbete. Deltidsarbetetkunna kombineradeltid för skötsel barnen ochatt av

intjänandeåren. sista 15Deföräldraförsäkringen har legat till grund för de 30och
nivån i sin pensionhöjapå arbetsmarknaden har kvinnan kunnatåren attsatsa

pensionssystemettill heltid nuvarandeeller utbilda sig. Detatt t.ex. uppgenom
1530varför vill bortsådant beteende. En anledningarna till taett manavgynnar

ingen tillhänsynden dem karriär.regeln är gör Men tarsystemetatt gynnar som
från deltid till heltid.gåkarriär. Karriär enligtvad är kansystemet att uppsom vara

borttill sjuksköterska.också utbilda sig från undersköterska AttkanDet taattvara
förlora.karriäreffekten innebär kvinnor kommer attatt gruppsom

manligt förvärvsmönster.Livsinkomstprincipen är uppbyggt för att ettpassa
nuvarandekvinnorExpertutlâtandet Ann-Charlotte Ståhlberg visar att avgynnasav

grunda sig på livsin-skallmed folkpension och ATP. pensionenGenom attsystem
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komsten vill regeringen och socialdemokraterna ändra kvinnornas förvärvsmöns-nu
till männens.ter att passa

Vi har sedan 1980-talet haft lagstiftning förbjuder diskriminering på grunden som
kön. Trots detta har riksdagen inte vidtagit några helst kraftfulla åtgärderav som

vad gäller komma till rätta med kvinnors arbetsuppgifter konsekventatt under-att
värderas. Enligt regeringsföreträdarna socialdemokraternaoch kan pensions-ett

inte kompensera för tillkortakommande vad gäller könsdiskrimine-system parternas
rande löner. Det bekvämtär Viasynsätt. pensionssystemet vill förändraett man
kvinnors förvärvsmönster så det liknar männens. För uppnå pensions-att att samma
utfall i det nuvarande innebär det kvinnor måste utöka sin andelsystemet attsom

betalt arbete. kommer inteDet leda till värdering kvinnorsattav en annan av
arbetsuppgifter den strukturella könsojämlikheten kommer finnas kvar.utan att

Åförslagetl finns motsättning. sidan skall kvinnor förvärvsarbeta månen ena som
livsinkomstprincipen, å andra sidan de inte beter sig mänaccepteras att som
pensionsrätt för barnår.

invandrade kvinnor och män

Genom EES-avtalet har reglerna för folkpension förändrats. Tidigare räckte det med
ha bott i Sverige i år, krävs 40 års bosättning eller 30 års föratt ATP-poängtre nu
få full folkpension. Det den invandrade kvinnan eller fåratt antas att mannen

Ändringarnatillgodoräkna sig pension från hemlandet. i reglerna för folkpension
drabbar våra invandrade kamrater från länder inte har någon folkpension.som

%1 dag är l l befolkningen invandrare. invandrareSom då i Sverigeräknasca av
kyrkobokförda födda utomlands. Många kommer till Sverige i 30-, 40-personer
årsäldern och placeras först i flyktingförläggningar i några år i väntan på Invandrar-
verkets Sedan det ytterligare år lära sig språket och eventuellttar ett attsvar. par
1-2 år för lära sig yrke. Under den tid det bli färdig för inträde på denatt ett tar att
svenska arbetsmarknaden förlorar den invandrade kvinnan eller flera årsmannen
intjänandetid.

ÅrArbetslösheten bland invandrare har ökat kraftigt. 1991 %stod 29 invand-av
utanför arbetskraften. Spridningen mellan de olika nationaliteterna ärrarna stor.

Sålunda är nästan hälften afrikanerna och iranierna arbetslösa. Med nuvarandeav
situation på arbetsmarknaden kommer de politiska flyktingar anländer i dag attsom
få svårt få fotfäste arbetsmarknaden.att

Nuvarande våra invandrade kamrater det endast krävssystem attgynnar genom
30 intjänandeår. inteDet har gjorts några beräkningar på hur livsinkomstprincipen
kommer utfalla för denna del befolkningen.att stora av

Premiereserven

Vänsterpartiet nej tillsäger två procentenheter pensionsavgiften %18,5 skallatt av
iavsättas premiereservsystem. Pensionen blir därmed i viss utsträckningett av-

hängig avkastningen olika kapitalförvaltares skicklighet och individens kännedom
aktiemarknaden. Syftet med det här enligtår, regeringsföreträdarna och social-om
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demokraterna, det blir enskilde skall kunna dis-ökat sparande och denatt ett att
dessa lite fritt. Eller någon uttryckte det: Det årpengar mera annanponera som

uppfostrande får följa svensk kommer därmed fåVarendapengarna.att attman
aktieportfölj.en

%.administrationskostnadema kring privatadag i AP-fonderna 1 I deI är t.ex.
%.försäkringsbolagen administrationskostnaderna 25 innebärär Det att storenca

del det svenska folket till sin pension kommer gå till administrations-attav sparar
till kapitalinstitutens Vänsterpartiet för offentligtkostnader och vinster. är ett stort

sparande, premiereserven leder bort ifrån det.oss

AP-fonderna

till för buffert, gällerAP-fonderna kom utgöra dels vad sparandet och delsatt en
förhindra alltför snabba svängningar i avgiftsuttaget och pensionsutbetal-för att

ökade kraftigt offentliga vilket haftningarna. Fonderna det sparandet, betydelsestor
70-talens samhällsbyggande.under 1960- och bostads- och Kapitalet i AP-fonderna

så det klarar pensionsutbetalningama i fem år.är i dag stort att av
för regeringspartiema socialdemokraterna villFöreträdama och sänka AP-nu

drastiskt.fondernas kapital Det gör överföra utbetalningar förattman genom
folkpension, pensionstillskott till de ålderspensionärer ATP-pension,harsom
folkpension och pensionstillskott för dem ATP-pension födda före år 1935,utan
änkepension, ATP-pension till förtidspensionärer AP-fonden kommer attm.m.

inomså blir buffertfond fördelningssystemet.reduceras den enbart I ställetatt en
kommer i ske i premiereservsystemet.sparandet huvudsak att

Vänsterpartiet nej till dels dräneringen AP-fonderna, tillsäger dels detattav
offentliga premiereservsystemet.sparandet sker i

Egenavgifter

arbetsgivaravgifter,l dag finansieras ålderspensionen AP-fondernas avkastningav
Finansieringenskattemedel. bygger på pensionsavgiftdetoch systemet enav nya

%. Regeringen arbetsgivaravgiften18,5 och föreslårpå socialdemokraterna att
9,25 %till och % arbetstagarna.sänks egenavgift 9,25 An-att tas uten av

förslaget förledningen till år vill och kostnadernaskapa löneutrymmeatt attettman
arbetskraften sänks. dettaMot finns det flera huvudargument.

egenavgifter försvagas det samhällskontrakt,den kollektiva tanke,Genom som
arbetarrörelsen bygger på. individen hävda efter-Det blir fritt spelrum för attatt

sjuk ingenjag inte blir eller arbetslös arbetsskadad har jag anledningeller attsom
till socialförsäkringarna.med och betala dem sig Egenav-användervara som av

skall inte betalas på inkomster Pensionssystemet förlorar ekono-giñter över taket.
solidariteten försvagasmiiskt och mellan kvinnor och och mellan klassernamän

ytterligare. starkesDen rätt kommer gälla.att
det ökade löneutrymmet förväntar regeringen och socialdemokraternasigGenom

avgiftsväxlingen skall arbets-neutral, dvs. arbetsgivaren skall kompenseraant vara
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fortfarande haft samordnadehade kanske varit möjligt centraltDettagaren. om
förhandla löner. Förbundsförhandlingarnaförhandlingar. SAF vägrar dock att om

Alltindividuellt garanterade påslag.innehåller också allt sällan generella mermer
för blirfördelas vilket innebär utfallet den enskildelönepåslagen lokalt attav

förhandlingsstyrka.beroende på
för regeringspartierna ochinte någon i dag förutom företrädarnafinnsDet nog -

den minskade arbets-socialdemokraterna i Pensionsarbetsgruppen tror attsom-
stället finns det uppenbara riskergivaravgiften kommer läggas uniformt. I attatt ut

vinsterna för företagen. Trots SAF:sdet ökade löneutrymmet kommer ökaatt
destäderskan ellerfinns inga garantier för metallarbetaren,rekommendationer att

Arbetsgivarorganisationerna ärfå kompensation.kommunalt anställda kommer att
bliri beslutsfattande rekommendation inte änsitt och SAF:ssuveräna enmer

rekommendation.
utgå på sjukförsäkringen, a-kassanEgenavgifter till pensionen skall också m.m.

564 innebär månadsersätt-dagpenningen i a-kassan kronor. Dethögsta ärDen en
7 608egenavgiften dragen, återstår krning på 12 400 kr. När skatten och är motca

7568 kr i dag.
svenskalönesänkning för den delenEgenavgiften kommer innebära störstaatt av

folket och sänkning a-kasseersättningen.en av
tak. Detegenavgifter skall inkomster överförslaget ingår också ingal tas utatt

000 året betalar lika mycket deninnebär den tjänar 400 kratt t.ex. somomsom
år. Avgifter tak bidrar ekono-tjänar 7,5 basbelopp, dvs. 264 000 kr överpersom

i och delmiskt till de fördelningspolitiska inslagen ATP-systemet är sam-en av
hällskontraktet.

skall egenavgiften i ålderspensionssystemet görasEnligt överenskommelsen
inkomstskikt. praktikenavdragsgill, vilket slå olika i olika Igör den kommeratt att

Riks-avgift låginkomsttagarna.innebär det höginkomsttagarna får lägre änatt en
på hurundersökning gjort beräkningarrevisionsverket har i nyligen publiceraden

olikaarbetslöshetsförsäkringen slår inomegenavgiften inom sjukförsäkrings- och
fåttvisar höginkomsttagaren harinkomstskikt, vad gäller skatter. Resultatet att en

,.330,76 lâg- och medelinkomsttagarna llägre höjning procentenheter mot pro-
centenheter

.
Vänsterpartiet nej till egenavgifter.säger

Avgifter över tak

arbetsgivaravgift hela lönesumman, dvs. ävennuvarande betalas helI system
egenavgiftpensionsavgiften i två delar,inkomster taket. delaöver Genom att en

arbetsgivar-9,25 % med löner under tak ochenbart betalas arbetstagare ensom av
arbetsgivaravgift% regering hävda helavgift på 9,25 kan socialdemokrater och att

inkomster taket.betalas på hela lönesumman överäven-
arbetsgivaravgift ochVänsterpartiet pensionsavgiften skall uttasatt vara enanser

på hela lönesumman.
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avgiftsunderlagVidgat

rehabilite-utgår pensionsrätt för antal sociala förmåner sjukpenning,dagI ett som
föräldrapenningförmåner, till värnpliktiga, Vårdbidrag,ringspenning, dagpenning

delpension,a-kassa, utbildningsbidrag, vuxenstudiebidrag, lagstadgadKAS, ut-
för egenlivränta frånbildningsbidrag doktorander, timersättning vid komvux,

arbetsskadeförsäkringen, ersättning förstatsbidrag till arbetslösa för starta eget,att
ersättning försäkringskassan enligt lagen sjuklönnärstäendevård, utgersom om

m.m.
fonderas inga medel för denna pensionsrätt, den väl utgår löses dendag närI utan

frågan inom fördelningssystemet.
socialdemokraterna ingåröverenskommelsen mellan regeringspartierna ochI att

sociala förmåner fortsättningsvis skall pensionsrättsgrundandedessa även menvara
ålderspensionsavgift 18,5 %. alla socialförsäk-beläggas med Om beläggerman
ålderspensionsavgift så måste socialförsäkringarna tillföras medelringar med en mer

förför inte skall gå verksamheten. leder till ökade kostnaderdet över Dettaatt ut
eftersom det i överenskommelsen de skall belasta statsbudgeten.attstaten, anges

inteckna det i dePensionssystemet kommer därmed samhällsutrymmeatt som ges
transfereringssystemen vilket kommer innebära verksamheten blirolika att att

råder föreslagna höjningen de sociala avgifterna ellerlidande. tvekan denDet om av
%arbetsgivaravgiftema räcka för täcka de ökade kost-med 2,2 kommer att att

för socialförsäkringama.naderna
för statsbudgeten pensionsrätten förTill detta kommer ökade kostnader genom

vilka alla, enligt skallbarnår, studier, värnplikt överenskommelsen, betalasm.m.
staten.av

visar vad vidgade avgiftsunderlagetInga beräkningar har utförts detsom
transfereringssystem,kommer för övriga verksamhetenfå för konsekvenser ochatt

därför ställningVänsterpartiet inte till förslaget vidgatstatsbudgeten. kan ta om
konsekvensanalyser Pensionsarbets-avgiftsunderlag och förordar innangörsatt

ställning.targruppen

vid arbetslöshet sjukdomPensionsrätt och

borgerliga regeringen ingåröverenskommelsen mellan socialdemokrater denochl
Pensionsrätten skall beräk-pensionsrätt skall utgå vid arbetslöshet och sjukdom.att

5,5bakomliggande inkomsten taket basbelopppå den till a-kassan ärtak. luppnas
7,5 överenskommelse i frågan vilketi sjukförsäkringen basbelopp. Någonoch om

inte socialdemokraterna och regerings-skall gälla har dock träffatstalk som av
för givet det dendenna reservation skrivs. Vänsterpartiet ärreträdarna närfö atttar

bakomliggande inkomsten till taket i pensionssystemetupp som avses.

Grundskyddet

grundavdraget pensionärer försvinner och pensionen skall beskattassärskilda förDet
förvillkor för förvärvsaktiva. de ökade kostnadernapå För täckaattsamma som
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form blir garantinivån i det 2,1 basbelopppensionärerna i skatt systemet omav nya
året, 74 000 kr med 1994 års basbelopp.ca

uppgift kommer garantinivån dagens folkpension och pensions-Enligt att motsvara
alltså inte frågatillskott. Någon nettohöjning för pensionärerna är detstörre om.

% pensionärer folkpension och pensionstillskott. dem är15 dagens har bara Avav
% kvinnor. Expertundersökningen Ann-Charlotte Ståhlberg visar90 att t.ex.av

kvinnor folkpensionen och ATP.gynnas av
enkelheten i hurviktigaste för de flesta pensionärer är inteDet systemet utan

och erhållit eventuellt Hurmycket får betalat skatt KBT.över närpengar man man
garantinivånlâginkomstpensionäremas ekonomi påverkas denkommer att av nya

nivå grundskyddet kommerberäkningar har gjorts hur förslaget tillInga att
beräknas på bruttoinkomstenpåverka KBT. KBT och avgifter för hemtjänstt.ex.

innebära bostadstill-följaktligen kommer höjd, beskattad grundpension sänktoch en
förlängningen innebär dettalägg och höjda hemtjänsttaxor för många pensionärer. I

försämrad ekonomi för många pensionärer.
vill sikt pensionstillskottet till helt skattefritt basbeloppVänsterpartiet höja ett

exaktgrundskyddet för låg.och därför den föreslagna nivån på är Varattanser
ställning till eftersom nödvändiga konse-garantinivån skall ligga omöjligtär att ta

hemtjänsttaxan ingår intekvensanalyser där konsekvenserna för KBT ocht.ex. --
gjorda.är

pensionsålderRörlig

inte bli såstödjer förslaget flexibel pensionsålder. får dockVänsterpartiet Detom
ålderspensionsin redan dåligaden utsliten vid 61 års ålder måsteär taatt avsom

till 70 år fårförlora fyra intjänandeâr, medan den orkar arbetaoch dessutom som
haft mycket bättre lön ochbättre pension eftersom honhan antagligenmycket enen

65-årigt sjukvårdsbiträdelägga till fem intjänandeår.dessutom kan ytterligare Ett
för fånågra år till högreeller byggjobbare kan knappast välja arbeta attatt

varför den rörliga pensionsåldem bara blir teoretisk för dessa Depension, grupper.
följer i döden. Konsekven-existerande löneskillnaderna i förvärvslivet ändaoss

inte tillräckligtflexibel pensionsålder för olika individer och årgrupperserna av
utredda.

Indexering taketav

omfattar alla medborgarestandardskyddsmodellen utmärks denDen allmänna attav
inkomstrelaterad ersättning.och kombination grundskydd och Ettär stan-en av

inte fattigasamhällsbygge och ställerdardskyddssystem underlättar solidarisktett
kön och ålderspe-rika. effektivt omfördelande både mellan klasser,Det är ochmot

avtalsförsâkringar och privatarioder. minskar intresset för och betydelsenDet av
standardskydd. I ATP-syste-lösningar. Ett visst tak begränsar höginkomsttagarnas

7,5taket basbelopp.ärmet
förslag behålla taket på 7,5 basbelopp.Vänsterpartiet stödjer majoritetens att
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förutsättningarna för den så många möjligtgenerella välfärden ärEn attav som
Beräkningaromfattas den för därigenom solidariteten. frånupprätthållaattav

7,5Konjunkturinstitutet till Pensionsarbetsgruppen taket på basbeloppvisar att, om
i fortsättningen räknas ungefär hälften folketmed konsumentprisindex,även upp av

264 000tjäna taket på 7,5 1994 kr bit in påkommer över basbeloppatt en
2000-talet. Taket kommer då tjäna grundtrygghet och den generellaatt som en
välfärden urholkas. Majoriteten i Pensionsarbetsgruppen har föreslagit taket iatt

löneindexeras. andelen inkomsttagare underpensionssystemet Därigenom kommer
och tak behållas.över att

Vänsterpartiet ställer sig bakom förslaget.det

Följsamhetsindexering

sin vårdesäkring inte följsamt till samhällsekono-nuvarande är medDet systemet
förutsättning för stabilt samhällsekono-min. pensionssystem är det görsEn ett att

följsamt. det också klara sig undan riksdagens klåñngrighet vadmiskt Därmed kan
för pensionärerna. Vänsterpartiet delar majorite-gäller nedräkningen basbeloppetav

uppfattning avhängigt samhällsekonomin i formpensionssystemet görstens att av
på 1,5 % reallönetillväxt, konsumentprisindexföljsamhetsindexering baserad ochen

medellivslängd.
förloraställer tveksamma till dagens pensionärer skall denDäremot attoss

med l530-regeln ivärdesäkring tillsammans grundpelama ATP-var avsom en
Några beräkningar hur utfallet för dem kommer bli har inte gjorts.systemet. att

ålderspensionssystemEtt renodlat

förtidspensionernaVänsterpartiet majoritetens uppfattning lyfts ålders-delar att ur
sjukförsäkringen.pensionssystemet för föras närmare t.ex.att

Förtidspensionen

tillsatt beredning för sjuk- och arbetsskadeför-Regeringen har för ordningen en ny
förtidspensionen. Eftersom förtids-också fått i uppgiftsäkring överattsom se

dagsläget till sådant har Pensionsarbets-pension i är knuten pensionssystemet som
vissa för förtidspensionen.föreslagit förändringar i beräkningsgrundemagruppen

förändringarna försämringar för förtidspensionärer.föreslagna leder till kraftigaDe
till förtidspensionering arbetsmiljö med ochOrsakerna ofta dåligär monotont

belastningsskador.arbete resulterar försökarepeztetivt i förslitnings- och Attsom
förtidspensionerade ersättning felåt det höga antalet sänkt är väg.komma genom

rehabiliterande verksamhet.bordestället på arbetsmiljön ochI satsasmer resurser
förslag från Pensions-Vänsterpartiet inte några bindande riktlinjer ellerattanser

har utreda fråganskall lämnas till den sittande beredningenarbetsgruppen attsom
försämringar skissasförtidspension. Vi inte kraftigaheller deaccepterar somom:

tförtidspensionärerna.för
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Ytterligare synpunkter

arbetsgivarorganisationernas egenavgifterna, besluta-samband med reaktionerI
gå kraftfullamajoriteten i Pensionsarbetsgruppen skulle meddes att utav man

lagstiftning. Enskrivningar den s.k. avgiftsväxlingen. har talatsDet även omom
pension denanledningarna till varför kvinnor får lägre än män ärde störstaav

på könsneutralastrukturella lönediskrimineringen kvinnor, likaväl bristenav som
förMycket litet har gjorts de olika regeringarnaarbetsvärderingssystem. attav

Vänsterpartiettillrätta tillkortakommanden i dessa frågor.komma med parternas
minst lika kraftfulldärför Pensionsarbetsgmppen i betänkandet skall haattanser en

egenavgifter, lönediskrimineringen kvinnor.skrivning, den om avsom om
l530-regelnsig på s.k.Det nuvarande ATP-systemet grundar den ut-gersom

regeringens ochför vård studier, värnplikt, arbetslöshetbarn, Omrymme av m.m.
genomförssocialdemokraternas förslag pension sig på livsinkomstenskall grundaatt

vilket inte skullekommer det innebära särlösningar för framför allt kvinnoratt vara
mig därförnödvändigt nuvarande regler behållits. förbehåller rättenJag attom

kommentera i majoritetens förslag.även andra delar

pensionsrättDelad

föreslår majoriteten frivillig deladFör ytterligare kompensera de gifta kvinnornaatt
förpensionsrätt. Eftersom tidigare beräkningar visade samhällskostnadenatt en

för del-sådan reform skulle har majoriteten beslutat kostnadernaattvara enorm,
kvinnovaluta ochningen skall hållas inom familjen. innebär särskildDetta enen

kvinnan 80 Sverigesärskild mansvaluta. En krona från kommer öre.att gemannen
kommer fortsätta med könsdiskriminerande utbetalningar till kvinnor.att

måsteVänsterpartiet nej Vi grundprincipensäger till delad pensionsrätt. attmenar
individ i ekono-varje människa kön betraktas självständigatt oavsettvara som en

med deladmiskt hänseende själv tjäna in sin pensionsrätt. Ettoch har rätt systematt
pensionsrätt för långt tillbaka i tiden och löser inga jämställdhetsproblem. Omoss

kommerdessutom pensionsrätten för vård barn bekostas staten attavav som -
pensioner.ingå i delningen innebär indirekt kommer höjadet männensatt staten att

kvinnor 60 år kommerkvinnor skulle behöva delad pensionsrätt, dvs. överDe som
omfattasinte att systemet.av

Studier

Studier enligt majoriteten investering i högre lön. är i dagskall Dettases som en
modifikation. högskolestudier inte högre lön. Framför alltsanning med Allaen ger

bibliotekarier, labora-leder högskolestudier inom de kvinnliga yrkesområdena t.ex.
inte till löner. Eftertorieassistenter, sjuksköterskor, förskolelärare, lärare höga

från kommit lösning. Studie-framför allt har majoriteten medTCOprotester ennu
studiebidragbidragen skattepliktiga blir därmed pensionsgrundande. Ettgörs och

till17 000 innebär det höjningkr år och skall det beskattasutgörs caav ca enper
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En pensionsrätt000 kr år. Ett samhälle behöver välutbildade medborgare.22 per
pensionssynpunkt lönsamt000 âr signalen det ärpå 22 kr attatt merger urper

från studier och förvärvsarbeta i stället.avstå
medpå 22 000 kr för studier skall då pensionsrättenjämförasPensionsrätten att

50 % landet 83 000 krvärnplikt kommer utgå med medelinkømsten i caför att av
1994.år

från 16 på livsinkomstenpensionsrätt skall räknas år och grundasOm anser
gymnasiestudier.Vänsterpartiet pensionsrätt skall utgå för alla studier, ävenatt

Barnår

för vård barn.från livsinkomstprincipen pensionsrätt DetärEtt avstegannat av
kvinnor och sedan vårdar dem.för kompensera för föder barnfinns med attatt

förslaget1530 regel. Enligtbarn inom det nuvarande ATP-systemetsVård av ryms
enligtför vård utgå i fyra år barn. Förskall pensionsrätt barn att systemetperav

kvinnor till Sverige,utnyttjas kommermajoriteten inte skall kunna attgenom-
lämnar förutsätt-kvalificerar sig för pensionsrätt och sedan landetföder barn, är en

förvärvsarbetar inkomster basbelopp i minst år.ning kvinnan med över ett treatt
pensionsrätt utgår desto svårare harVänsterpartiet längre sådanattanser
och hon halkar efter löne-tillbaka till förvärvslivet dessutomkvinnan kommaatt

utökad föräldraför-därför 6-timmars arbetsdag, och kvoteradmåssigt. Vi förordar
för lika värde.säkring och lika lön arbete av

pensionsfråganfore iInget beslut valet

ATP-reformen.1958 grund för samband med ATP-Folkomröstningen år lade I
svenskaHela folket på studie-reformens införande Erlander: borde gåsade Tage

socialdemokraternaochregeringen genomföracirkel i pensionsfrågan. dag villl
efterkrigstidens förslagför genomgripandedet massmedia har kallats mestsom av

sittandelbli möjlig bör denveckors remisstid. Förnågra förankringefter skallatt en
för därigenom ocksåarbetePemsionsarbetsgruppens utsträckas till efter valet att

beslut iytterligare bearbetningar konsekvensanatlyser. Ingetmöijliggöra och pen-
i fråganfolkomröstningfår heller före valet. Frågan eventuellnsfrâgansio tas om en

också diskuteras.bör
komprometterades alltidmenade intressenanär kolliderade idénMarx medatt

i pensions-odemokratisk ordningOm genomdriveridén. beslutet nyttettomman
ytterligare.folket sprida sighuvudet pâ kommeröver politikerföraktet attsystem

behandling pensions-borgerliga partiernasde och socialdemokraternasDå har av
väljaför politikernakommit i kollision med demokratin. Då återstårfrågan bara att

folk.nyttett
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