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KlingvallMaj-IngerStatsrådetTill

april 1993den 15direktivregeringensfrånutgångspunktMed av
startade1993:119Dir.oktober 1993och den 101993:44Dir.

november 1993.iarbetesittarbetsskadeberedningenochSjuk-
beredningenerhöllapril 1995den 20beslutregeringensGenom nya

tilldärmedombildadesBeredningen1995:54.Dir.direktiv en
arbetsskade-Sjuk- ochkommitté,parlamentarisk namnetantogsom

utgångspunkt frånmeduppgift har varit,Kommitténskommittén. att
erfarenheter ochnuvarande regleranalysochbeskrivning samtaven

vidförsäkringsskyddetutformningtillförslagproblem, lämna av
haruppdragetlångvarig ohälsa. Iochkortorsakatinkomstbortfall av
ochorganiserasskallrehabiliterande insatserföreslå huringått att

stärkas.kanförebyggande insatserfördrivkrafternahur
uppläggningtillbetänkande förslagi dettaKommittén presenterar
sjukdom ochvidförsäkringoch aktivallmäninnehåll ioch enav

nedsattvaraktigtvidrörande ersättningfrågorVissarehabilitering.
pensionssystemetreformeradetill detanknytningocharbetsförmåga

erfaritkommitténvadutredningsarbete. Enligtytterligarekräver
kompletterandetill sådantinitiativregeringen att etttaavser

fram någotsåledes inteKommittén läggerpåbörjas.utredningsarbete
redovisasförslag tillsammanhängande lagtext. Däremotochslutligt

sjukförsäkringallmänlagtillskiss hurbilagedeleni en om enen
lagteknisktkommittén börEnligt störreutformas.skulle kunna ett

kommitténssåvälbakgrundMotpåbörjas.utredningsarbete av
finns behovålderspensionssystemetreformeringenförslag avsom

allmän försäkring.lagenöversyn omav en av
förslagoch lämnarfrågorbetänkandet ocksåiKommittén tar upp

yrkesinspektion,medsamverkanförsäkringskassornasrörande
sjukvården. Vidareochhälso-socialtjänstarbetsförmedling, samt

olycksfall ochvidarbetsskadesjukpenningredovisas förslag om
försäkrings-kompletterandeförmöjligheter sättastatens att ramar

avseendebasbeloppstakethöjaprincipförslagskydd attsamt om
ocksåBetänkandet behandlarbasbelopp.förmåner från till 10,07,5

kostnadsutveckling ochredovisningekonomiskfrågor samtom
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finansiering. Under finansieringsavsnittet redovisar kommittén ett
principförslag bort taket på 7,5 basbeloppatt ta vad gäller denom
allmänna egenavgiften. Slutligen redovisar kommittén sin syn av-
seende styrnings- och ledningsfrågor kravpå administrationen.samt

Kommitténs ambition har varit skapa försäkringatt en som ger
människor ekonomisk trygghet och innehåller tidiga och aktivasom
rehabiliteringsåtgärder stödjer det förebyggande arbetet. Mål-samt
sättningen skall försäkringen medverkar till förhindraatt att attvara
sjukdom och skador uppstår liksom aktivt verka för arbetsför-att att
mågan kan återupprättas för dem blivit sjuka eller skadade.som
Därmed bör enligt kommitténs uppfattning arbetslinjen kunna
hävdas förstärkas.och Kommittén förutsätter härvid, vilket också
framfördes i delbetänkandet SOU 1995:149, arbetslinjen inomatt
arbetsmarknadspolitiken gäller och tillräckliga arbetsmarknads-att
politiska åtgärder vidtas för arbetslinjen skall få genomslag föratt
alla bedöms ha förmåga försörja sig själv förvärvsar-attsom genom
bete.

Kommittén betonar vikten anlägga helhetssyn på denattav en
enskilde och hans/hennes behov. dettaFör nå mål det nödvän-att är
digt sjukförsäkringen samspelaratt med andranära ersättningssys-

såsom sjuklön, arbetsskadersättning,tem arbetslöshetsersättning och
socialbidrag. kräverDetta i sin effektiv samverkan ochtur en
samordnade insatser från försäkringskassa, arbetsgivare, arbetsför-
medling, socialtjänst m.fl. aktörer. Enligt kommitténs uppfattning är
det strategisk synvinkel därför viktigt utökade möjligheterattur
skapas för omvandla för passiva ersättningaratt till aktivaresurser
åtgärder med syftet förebygga och rehabiliteraatt densamt att
finansiella samverkan mellan försäkringskassorna och andra aktörer
kan stärkas. Kommittén lägger också förslag finansiellom samver-
kan möjligheter för försäkringskassorna finansierasamt aktivaatt
insatser.

förslagDet till uppläggning och innehåll i och allmänav en ny
sjukförsäkring, kommittén lägger fram, kommer ställa högreattsom
krav försäkringsadministrationenpå liksom individ, arbetsgivare
och andra aktörer. samladeDen kompetensen avseende arbetslivsin-
riktad rehabilitering måste stärkas. Försäkringskassornas samord-
ningsroll kräver kompetenshöjning så professionelltatt etten mer
arbetssätt kan utvecklas. Kommittén statsmakterna ochattanser
berörda myndigheter och organisationer skall vidta åtgärdersnarast
för höja kompetens, effektivitet ochatt vad gäller arbetslivsin-status
riktad rehabilitering. Kommittén betonar vikten försäk-attav
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förutsträckninghögrei änverksamhetringskassornas avsevärt
Utvecklingenresultatstyrning.mål- ochpräglasnärvarande skall av

1990-talenochunder 1980-socialförsäkringsområdet harinom
inflytandestarkarefått alltförtroendevalda överinneburit de ettatt

enskildabeslut iioch ledningstyrningverksamhetenssåväl som
skälighetsbedömningar. Enstarka inslagförsäkringsärenden med av

ochärendehandläggningdecentraliseradmed starktförsäkringaktiv
förtroendeman-starktkräverresultatstyrningochmål-präglad ettav

därför ytterligareuppfattning måstekommitténsEnligtnainflytande.
roll ochförtroendevaldasstärka deförvidtasåtgärder att ansvar.

friståendemedförsäkringskassordärförföreslårKommittén att mer
möjlig-meningkommitténsskulle enligtställning skapas. Detta ge

Ökat förtroende-resultatstyrning,ochmål-tydligarehet skapaatt en
effektiviseringytterligarebidra tillmannainflytande samt aven

verksamheten.
Albåge.direktören Lars-Gunnarordförande har varitKommitténs

riksdags-Monika Bäckmanombudsmannen s,varitLedamöter har
BeritsekreterarenCarlgren t.o.m.95-l2-3l,cAndreasledamoten

Godin fp,riksdagsledamoten Sigge96-01-01,fr.o.mDanielsson c
läkarsekreterarenGustafsson s,Nils-Olofriksdagsledamotenf.d.

f.d.v,politiske sekreteraren Owe Larssonmp,Mona Jönsson
Liselottekds, riksdagsledamotenWiklundriksdagsledamoten Pontus

Öhman riksdagsleda-och f.d.sriksdagsledamoten ConnyWågö m,
Öhrsvik s.Lenamoten

Socialdepartementetkanslirådet Stefan Ackerby,varitSakkunniga har
Handikappförbundensförbundsordföranden Arne Borg,t.o.m. 95-11-05,

Kommunförbundet,SvenskaCarlsson,sekreterarensamarbetsorgan, Lage
bitr.fr.o.m.96-O4—12,Landsorganisationenombudsmannen Paul Carlsson,

departementsrå-Arbetsgivareföreningen,Svenskadirektören Alf Eckerhall,
enhetschefen96-06-24,Eriksson, Finansdepartementet t.o.m.det Ingemar

överdirektören Gustav96-04-lGrahn, Landsorganisationen t.o.m.Börje
Karlsson, Företagarnasjur. kand.Riksförsäkringsverket, JensJönsson,

Arbetsmarknadsdeparte-Lagerlöf,kanslirådet Inga-BrittRiksorganisation,
Försäkringskasseför-Lindblom,försäkringskassedirektören Solveigmentet,

Finans-departementsrådet Lindström,Evafr.o.m. 96-04-12,bundet
kanslidirektören Anders Lönnberg,95-12-31,departementet t.o.m.

enhetschefen Jan-Erik Nyberg,Centralorganisation,Sveriges Akademikers
departementssek-96-02-01,Centralorganisation fr.o.m.Tjänstemännens

sakkun-t.o.m. 96-06-19,Olofsson, FinansdepartementetKristinareteraren
kammarrätt-96-04-1 l,nige Joakim Socialdepartementet t.o.m.Palme,

dåvarande förbunds-Justitiedepartementet,Rolén,Thomassassessom
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ordföranden Björn Rosengren, Tjänstemännens Centralorganisation
t.o.m. 96-01-31, chefsekonomen Nils Henrik Schager, Arbetsgivar-
verket, dåvarande förbundsdirektören Hans Svensson, Försäkrings-
kasseförbundet t.o.m. 96-04-11, direktören Carl-Henrik Söderström,
Försäkringsförbundet, departementssekreteraren Per Tillander, Social-
departementet fr.o.m. 95-1 1-06 och direktören Ulf Wetterberg, Lands-
tingsförbundet.

Experter har varit docenten Jan-Erik Gröjer, Stockholms universitet
Örebrooch överläkaren Margareta Ekman, Ami län.

Kommitténs huvudsekreterare har varit försäkringskassedirektören
Jan-Åke Brorsson. Sekreterare har varit avdelningschefen Lars Baltzari,
hovrättsassessom Peder Bjursten fr.o.m. 95-06-01 96-03-31,t.o.m.
avdelningschefen Ulf Gabrielii fr.o.m. 95-08-01, kammarrättsasses-

Arne Johansson fr.o.m. 96-04-15, ombudsmannen Charlottasom
Krafft t.o.m. 95-06-30, föredragande Karin Laan fr.o.m. 95-06-01

96-02-29, hovrättsassessom Karint.o.m. Mårtensson fr.o.m 95-07-01,
f.d. länsdirektören Erik Olsson fr.o.m. 95-07-01 och avdelningschefen
Kajsa Wikström fr.o.m. 95-06-15 96-01-31t.o.m.

utformningenI kapitel ekonomisk17 redvisning har enhets-av om
chefen Jan Andersson och sektionschefen Ingemar Hämeskog,
Riksförsäkringsverket medverkat. Vidare har docenten vid Stockholms
universitet Ann-Charlotte Ståhlberg tillsammans med sekretariatet
utformat kapitel 20 kommitténs förslag perspektivet kvinna ochom ur

Slutligen har försäkringsöverläkaren vid Försäkringskassan iman.
Västmanland Britt Arrelöv biträtt sekretariatet i utformningen kapitelav
8 samverkan med hälso- och sjukvården.om

Reservationer har lämnats ledamöterna Albâge, Danielsson, Godin,av
Jönsson, Larsson, Wiklund och Wågö.
Särskilda yttranden har lämnats sakkunniga Borg, L. Carlsson,av

Carlsson, Eckerhall, Karlsson, Lönnberg Nyberg Schager, Söderström
och Wetterberg.

Kommittén överlämnar härmed sitt slutbetänkande SOU 1996:113
En allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering.
Till betänkandet fogas bilagedel fyra skissrapporter samtgenom en en
till lag allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilite-om en
ring.
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AlbågeLars-Gunnar

Owe LarssonBäckmanMonika

WiklundPontusDanielssonBerit

WågoLiselotteGodinSigge
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Jan-Åke/ Brorsson
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Sammanfattning

Sjuk- och arbetsskadekommittén detta betänkan-presenterar genom
de förslag till uppläggning och innehåll i allmän och aktivav en
försäkring vid sjukdom och rehabilitering. Betänkandet har givits en
struktur, enligt kommitténs uppfattning bör kunna utgörasom en

förgrund hur framtida lagstiftning skall kunna läggasen upp.
Kommittén redovisar i bilagedelen skiss till sådan lagstiftning.en en

Betänkandet inleds i kapitel med1 kort genomgång direkti-en av
hur utredningsarbetet bedrivits. Därefter i kapitelsamt 2görsven en

återblick utvecklingen under 1980- och 1990-talen. Härvid kons-
sjukfrånvaron påtagligt ökade undertateras 1980-talet.att Summan

antal förtidspension/sjukbidragmed och sjukfall längreav personer
år ökade mellanän 1980 och från1990ett 311 000 till 436 000.

Sjukfrånvarons utveckling resulterade i kraftig kostnadsökning.en
Kostnaderna för sjukpenning, arbetsskadeersättning och förtids-
pension/sjukbidrag ökade i 1995 års penningvärde från 60,6 mil-
jarder kronor till1980 88,9 miljarder kronor 1990. Utvecklingen
skall bakgrund dels kraftig högkonjunktur delsmot regel-ses av en
och praxisförändringar.

börjanI 1990-talet vidtogs rad åtgärder i syfte få bättreattav en
kontroll försäkringskostnadernaöver och för skapa effektivareatt
försäkringar. Under 1990-talets första hälft sjönk sjukfrånvaron. De
korta och medellånga ersättningsfallen minskade. Den kraftiga
ökningstrenden långvariga fall bröts och under inträffade1995av

nedgång.även Kostnaderna minskade i 1995 års penningvärdeen
från 88,9 miljarder kronor 1990 till 63,7 miljarder kronor 1995.

kapitelI redovisas3 internationell utblick. Utgångspunkten ären
genomgång fyra grundläggande socialförsäkringsmodelleren av

nämligen den behovsprövade, grundskyddsmodellen, den korporati-
modellen standardskyddsmodellen. Därefter diskuterassamtVa

erfarenher från olika länder vad sjukpenningförsäkring,avser
arbetsskadeförsäkring förtidspension/sjukbidrag.samt

Kapitel 4 beskrivningägnas den framtida miljö,en av som en ny
försäkring skall verka Vad gäller näringsliv och offentlig förvalt-
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1995långtidsutredningenenligtkommitténkonstaterarning att
starkafortfarandenäringarnaindustrielladeförväntasLU95 vara

deEnligtekonomi.ocharbetsmarknadsvenskförbetydelsefullaoch
kunskapsintensi-deinomdet95gjordes LU ärbedömningar avsom

kommersysselsättningstillväxten attnäringslivetdelarna somavva
dendelenkunskapsintensivadendettagällerSpecielltfinnas. av

Även tjänsteproduktionenarbetsintensivadentjänstesektorn.privata
utsträck-i alltvidarekommer störreProduktionenöka. attförväntas

småföreta-varförarbetsplatsermedelstoraochsmåbedrivasning
sysselsättningen.förbetydelseökadfåkommerroll att engens
sysselsättningenoffentligadenkommittén attSlutligen noterar

andel.relativaminska sinberäknas
kommitténarbetsmarknaden konstaterarutvecklingenIfråga om
svårtdetkommitténarbetsmarknadspolitiska är attdenenligt geatt

arbete,snabba bytenprägladutvecklingförbelägg avaven
vidareanställningskontrakt. Det äroch kortaanställningartillfälliga

utveckling.arbetsmarknadensidragpåvisa någrasvårt att nya
delsigändratharfrånvaroövertid,deltid,Närvaromönstret, enmm

konjunk-tillmed hänsynöverraskandenågot sättknappastmen
Arbetsgivarnaincitament.ekonomiskaändradeochturutvecklingen

tillsvidare-dvs.kontraktlångsiktigabehovstarktalltjämthar ett av
anställning-tillfälligasammanfattning kan attanställningar. En vara

arbetsgivarnavilja hosfinnsdet attha ökatinte att enmensynesar
kontraktfastaingåsyfteianställningartillfälligafler attha senare

mycketarbetsmarknaden kanflexiblaframtidaflertalet.med Den
kontraktandel fastamed högarbetsmarknadvisa sigväl envara en
ocksåkommerDenarbetsinsatser. attochlönerflexiblakravmed

och långaomfattningiökardistansarbete atts.k.präglas attav
blirveckopendlingellerarbetsplatsentillpendlingsavstånddagliga

allt vanligare.
arbetslöshetensfrågorvidarekommitténkapiteldettaI tar omupp

internationalise-den alltutveckling, störresamhällsekonominsoch
hälsoutvecklingen.ringen samt

portalparagraf itillförslagkommitténredovisarkapitel 5I en ny
rehabilite-ochsjukdomvidförsäkringoch aktivallmänlag enom

uppfattningkommitténsenligtlag börinledningenring. I en nyav
skallFörsäkringenmålsyfte ochomfattning,försäkringens anges.

därvaraktighetochorsakoberoendeersättningfallomfatta alla av
funk-ellerskadasjukdom,följdtillnedsattarbetsförmågan är av

inkomstbortfall,vidersättningsyftentionshinder. Dess är att ge
skall återupprättasarbetsförmågaförsäkradesför denverkaaktivt att
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understödja förebyggande insatser.samt Försäkringens mål är rätt-
visa och effektivitet. Dess administration skall präglas ömsesdigtav
förtroende, helhetssyn, rättssäkerhet och andra vägledande principer.

Kapitel handlar6 förebyggande insatser och rehabilitering. Härom
kommittén inledningsvistar nuvarande regler, vissa definitionerupp

erfarenheter och problem.samt Arbetsgivarens oprecisa ansvar,
skilda förutsättningar for och små arbetsgivare liksomstora bris-
tande kunskaper personalekonomi diskuteras. Vidare pekasom

mål saknas föratt de samverkande myndigheternagemensamma
liksom det föreligger problem rörandeatt sjukskrivna arbetslösa.
Frågor individens samhällets behov information inomom ansvar, av
ohälsoområdet företagshälsovårdens roll behandlas.samt Kommit-
téns slutsats redovisade erfarenheterär ochatt problem i hu-avser
vudsak brister i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet arbets-ute
platserna relationer mellan å sidan försäkringskassansamt ochena
arbetsplatserna och å andra sidan försäkringskassan och yrkes-
inspektionen. Det gäller alltså samspelet mellan arbetsmiljölagen
och lagen allmän försäkring.om

Arbetslinjens viktiga roll markeras. Kommittén inte detattanser
finns anledning förändra de grundläggande riktlinjer,att finnssom
i dagens lagstiftning. Tidig, aktiv och samordnad rehabilitering bör

fortsättningsvisäven fastlagdaden inriktningen. Däremot finnsvara
det skäl förstärka och till delatt de förutsättningar,omprövaen som
ligger till grund för dagens insatser.

Vad gäller arbetsgivarens roll och föreslår kommitténansvar att
arbetsgivaren inom fyra veckor skall ha haft tidig kontakt med den
anställde, göra prövning behovet rehabiliteringsinsatseren av av

vid behov ha kontaktsamt med försäkringskassan. Den anmälan om
pågående sjukfall arbetsgivaren skall till försäkringskassangörasom
efter fyra veckor skall omfattaäven dokumentation vidtagnaen av
och/eller planerade rehabiliteringsinsatser. Ansvaret efter fyra
veckor innebär arbetsgivaren skallatt genomföra de åtgärder som
behövs för den anställde skall kunnaatt återgå eller kvar i sittvara
arbete fortlöpande informerasamt försäkringskassan. Slutligen
preciseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvaratt skall inne-även
fatta ekonomisktett ansvar.

Ifråga försäkringskassornas roll och föreslåsom för-attansvar
säkringskassan åläggs för rehabiliteringsbedömningett attansvar en
genomförs och åtgärdsplan omgåendeupprättas efter fyra veckoren
eller den enskildenär begär det. Möjligheter bör skapas för vidgaatt
perspektivet till helhetsperspektivatt betraktaett alla individerur på
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isammanföra dessaoch ettinsaterbehoviarbetsplats, är avsomen
ska-ocksåbörMöjligheterrehabiliteringsprogram.arbetsmiljö- och

företagenssmådedelfinansieraförsäkringskassanför attpas
förebyggan-genomförarutinerskapasåväl attförkostnader att som

föreslåsSlutligeni attrehabiliteringochåtgärder ettde program.
åtgärderdelfinansieraförsäkringskassanförskapas attmöjligheter

förriskmeddokumenterade besvärharföräven sompersoner,
sjukskrivning.återkommande

använd-ochredovisningpersonalekonomiskKommittén attanser
påverkaförväsentligtnyckeltal attpersonalekonomiska ärning av

olikakonsekvenserekonomiskauppmärksamhetföretagens av
uppmärksam-börRedovisningskommitténvarförpersonalåtgärder

fråga.dennamas
fåryrkesinspektionensåkompletterasbör attArbetsmiljölagen

vilketrehabilitering,individersenskildaförtillsynsansvaret även
beredning iviautredningefterförsäkringskassaninnebär enatt

yrkesinspektionenfall tillöverlämnasocialförsäkringsnämnden kan
åtgärd.ochbedömningför

kommitténarbetslösa attsjukskrivnagäller ärVad ansersom
måsteförsäkringskassaocharbetsförmedlingmellansamarbetet

habörarbetsförmedlingen mot-Kommitténförstärkas. attanser
har förarbetsgivarenarbetslösasjukskrivnaför derollsvarande som

anställda.de
medverkaskallaktivtdennestärkasroll börIndividens attgenom

aktivaochtidigaochhälsoproblemuppmärksamma atttidigti att
föreslåravsnittdettapåbörjas. Ibehovvidrehabiliteringsinsatser

skallkr/dag40schablonbelopp utgeskommittén somettatt om
rehabilitering.arbetslivsinriktadvidkostnadsersättning

skyldighetarbetsgivarenskapitel attdettaföreslås iSlutligen att
kompletterassjuklöntillgivitsjukfall rättuppgiftlämna somom

orsakatssjukfalletuppgiftlämnaskyldighetmed av enatt omen
avseendeanmälningspliktgenerellaArbetsgivarensarbetsskada.
Anmälanändras.arbetsskadeförsäkringi lagenarbetsskador om

sjuklöneperio-eftersjukfalletmedsambandi attskall göras senast
fördjupadeförsäkringskassan. Detillöverlämnasskallslutdens

kompletterasskall kunnasjukfrånvarodagarsefter 28läkarintygen
arbetsskadeinformation.med

ochsjukfrånvarokortinformationsamhälletsförbättraFör omatt
meddagensintekommittén systemarbetsskador konstaterar att om

regering-tillfredställande så harfungerafåskantotalrapportering att
kombineraderedovisadekommitténdetväljamöjlighet att aven
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med totalrapporteringsystemet för och medelstora företag ochstora
förvaltningar urvalssystem för de företagen.samt ett små Oavsett
vilket ovanstående alternativ slutligen väljs föreslår kom-av som
mittén, redovisats, fråga sjukfallet orsakatsattsom ovan en om av
arbetsskada läggs i rapporteringen.

Kapitel behandlar7 samordnad rehabilitering för utsatta grupper
och har utarbetats i samråd med Arbetsmarknadspolitiska kommit-
tén, delar den grundsyn återges i kapitlet. Kommitténsom som
föreslår försäkringskassan, arbetsförmedlingenatt och kommunen
utvecklar finansiell samverkan lokal nivå för planering ochen
genomförande rehabiliteringsinsatser och andra arbetsförberedan-av
de åtgärder. Kommittén föreslår vidare särskild ersättningatt en
skall kunna under aktiva åtgärder till dem omfattasges som av
rehabiliteringsinsatserna. För dels förtydliga arbetsmarknadsinsti-att

och arbetsförmedlingenstutens roller producent respektivesom
beställare dels Ami tillgängliggöra för övriga aktörersom resurs

arbetar med yrkesinriktad rehabilitering föreslår kommitténsom en
försöksverksamhet i läntvå där Ami-verksamheten inom förramen
arbetsmarknadsverkets organisation bildar uppdragsorgani-en egen
sation. En ändring bör vidare ske i sekretesslagen så deatt strängare
sekretessreglerna tillämpas inomäven socialförsäkringen för
ärenden inom samverkansformen.

Kapitel 8 sjukförsäkringensrör samverkan med hälso- och
sjukvården. Erfarenheter och problem ifråga hälso- och sjukvår-om
dens arbetssätt, dagens samverkanssformer, målkonflikter och
resursfrågor till diskussion. Frågornatas diskuteras delsupp ettur
organisatoriskt perspektiv dels finansiellt perspektiv. Kommit-ettur
tén föreslår försäkringskassomaatt skall få använda försäkringsre-

för finansiellt kunnaatt stärka sjukvården inomsurser sådana
områden viktiga förär försäkringen. Vidare föreslåssom att
försäkringen skall kunna sjukvårdshuvudmännenersätta för vissa
intyg och utlåtanden på idag skersättsamma gentemotsom
privatpraktiserande läkare. Kommittén föreslår även ämnetatt
försäkringsmedicin bör ingå i läkarnas grundutbildning och att
samtliga läkare, i sin yrkesutövning utfärdar intyg och utlåtan-som
den till försäkringen, regelbundet bör genomgå försäkringskas-av

anordnad utbildning i försäkringsmedicin.soma
Kapitel 9 behandlar kriterierna för till ersättning.rätt hänvisarHär

kommittén till kapitel i12 sitt delbetänkande SOU 1995:149.
Kommittén dock kompletterandetar fråga rörande denupp en
praktiska tillämpningen till hel förtidspension/sjukbidrag.rättenav
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svårigheterdärområdenföljandepekarKommittén tre anses
exemplevis iarbeteoavlönati hemmet,arbetenämligenföreligga

Kommitténinkomst.med vissarbeteorganisationerideella samt
denlösningfå sinbörfråganförstadenkonsterar genomatt

vissapågår,praxisutveckling närvarande attför genomsom
Beträffan-rättsinstanserna.behandlasärendenviktigaprincipellt av

kommitténkonstaterararbete attoavlönatfråganandradende om
alltförinformationskaraktär än storverkarproblemet vara avsnarare

arbetefrågantredjedengällerVadtillämpningen.irestriktivitet om
6 000nuvarande gränskommitténföreslårinkomst attvissmed

korrespon-förslagbasbeloppet. Dettahöjs till 24kronor procent av
kapitel 10.ihöjd SGI-gränsförslagetmedderar om

ochinkomstunderlag i kortberäkninghandlarKapitel 10 avom
grundläggandenågraredovisasInledningsvisperspektiv.medellångt

allmänförföreliggabörkommitténförutsättningar, enansersom
ingåendeDäreftersjukförsäkring. görsobligatoriskoch meren
historiskinslagharbådavilkaberäkningsmodeller,tvåanalys avav
historiskpåbyggtkonstaterarKommittén systematt ettinkomst.

kommitténochproblemomfattanderelativtfåskulleinkomst sett
skallberäkningsunderlag, utgöradetfunnitdärförhar att som

aktuell inkomstsigskall baserassjukersättningengrunden för
minskningarellerökningartillfälligafrånbortseendemed av

detmånmöjligastebör iBeräkningsunderlaget motsvarainkomsten.
kontantlönberäknasoch endastinkomstbortfalletfaktiska men

förmåner.skattepliktigaandrapåinte
nuvarandeförändringarförslag tillavsnitt 10.5I presenteras av

härvidharKommitténegenföretagare.beträffanderegelsystem
vidmöjlighetenochjämförelseinkomst attreglernafunnit att om

högretillberäkningsunderlaget annatbestämmaskuldbelastningstor
med hänsynbortskallnettointäktenskatterättsliga tasdenbelopp än

kommitténföreslårVidare attskattereglerna.gällandeidagtill de
verksamhetegenföretagareskeridagsärbehandling,den varsavsom

ändradeförföremålelleruppbyggnadsskede ärsig ibefinner ett
medoch systemslopas ettbör ersättasförvärvsförhållanden,

Grundni-KAS-ersättningen.motsvarandegrundnivåinnehållande en
räknatårunderersättningsunderlaget trelägstadetskallvån utgöra

föreinträffarsjukfalletbörjan. Om straxverksamhetensfrån
undernivålägstersättningutgångtreårsperiodens utges samma

kommitténföreslåravsnitt 10.6sjukpenningperioden. I enresten av
motsvarandebeloppfrån fastavseende SGIminimigränshöjd ett en
motsvarande 24belopprörligttillkronor000på 6årsinkomst ett
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basbeloppet, vilket för skydighetgränsen attprocent motsvararav
självdeklaration och betala egenavgifter. Kommitténupprätta

vidföreslår också redaktionell ändring rörande SGI-skyddeten mer
bamledighet där denna tid utsträcks till månader, vilket18 motsvarar

föräldraledig enligtlagstadgade för förälderden rätten att varaen
föräldraledighetslagen.

ersättnings-Kapitel frågor månadsersättning dvs. den11 rör om
sjukbi-form, skall istället för dagens förtidspension ochutgessom

viddrag. Inledningsvis tecknas bakgrund där dagens regelsystemen
sjukbidrag beskrivs. Därefter redovisas deförtidspension och

utredningaroch förslag framkommit andrasynpunkter genomsom
och problem finns med dagensliksom de erfarenheter system.som

överväganden i förslag innebärKommitténs närutmynnar attsom,
haft sjukperioderunder period dagar450 somen person en om

från sjukpenningomfattat sammanlagt dagar skall övergång ske365
skall enligt huvudregelntill månadsersättning. Månadsersättningen

beräknas medeltalet förvärvsinkomsterna under fyra deavav sex
inkomståren. år med högst och det år med lägst skallDetsenaste

härvid inte beaktas. Månadsersättning skall kunna efteräven utges
särskild ansökan. Kompensationsnivån skall 65 Detprocent.vara
skall finnas garantinivå motsvarandevidare basbelopp.2,1 Denen
lägsta för få månadsersättning skall Kapitlet18 år.gränsen att vara
avslutas med avsnitt regler för skydd för migrerandeett om
arbetstagare avsnitt behovet ytterligare utredningsin-samt ett om av
satser.

kapitel fråganl 12 behandlas arbete medel i rehabilite-ettom som
ringen. för till förtidspen-kriteriernaFörutom genomgång rätten av
sion redovisas vilka möjligheter dagens regler i rehabiliteran-attger
de syfte arbete. studierDärefter redovisas några angåendepröva ett
erfarenheter indragning och minskning förtidspension ochav av
sjukbidrag. Kommitténs övervägande leder fram till förslag attom

försäkrad uppbär månadsersättning skall kunna pröva etten som
arbete i rehabiliterande syfte. försäkrade med månadsersättning,För

under förhållanden har möjlighet arbeta i vissattsom gynnsamma
begränsad utsträckning, föreslår kommittén regler detgörsom
möjligt för försäkradedessa utnyttja denna arbetsförmåga.att
Månadsersättningen kommer i vissa fall minskas med delatt av
inkomsten från sådana tidsbegränsade eller oregelbundet återkom-
mande arbeten.

kapitelI frågan försäkring vid13 arbetsskada Inled-tas om upp.
ningsvis hänvisar kommittén till sitt delbetänkande Försäkringskydd

2 16-0907
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sjukdomvid SOU 1995: 149 och konstaterar härvid, att en
försäkringslösning med tilläggsförsäkringar där arbetsmarknadens

skulle bära det ekonomiska inte visat sigparter ansvaret, vara en
framkomlig Därefter motiven tillgenomgångväg. görs etten av
försäkringsskydd arbetsskada, historisk återblickvid arbets-en
skadeförsäkringens framväxt och utveckling redovisningsamt en av

Kommitténs leder fram förslagnuvarande regler. överväganden till
till den skadas vid olycksfall i arbetet skall ersättningatt ettom som

arbetsskadeförsäkringeni form sjukpenning frånutges av som
med sjukpenningen allmänna Försäkringentillsammans från den

skall 98 den sjukpenninggrundande inkomsten.motsvara procent av
Samordningstiden skall dagar. Vidare klargör kommittén vid90vara
vilken tidpunkt till och kommitténarbetsskadelivränta inträderrätten
lämnar också förslag till utformning reglerna för tillrättett ny av

under rehabilitering.livränta
finnerKommittén ingen anledning förändra färdolycksfallensatt

ställning. heller beträffande skadligInte skador till följd av annan
inverkan olycksfall dvs. arbetssjukdomar föreslås ändring.någonän

arbetssjukdomar kommer därför, idag gällaFör tillrättatt attsom
ersättning i form livränta föreligger då skadan givit upphov tillav en
bestående nedsättning arbetsförmågan.av

Kapitel handlar för försäkringsskydd. kapitlet14 Iannatom ramar
redovisas de kompletterande vidnågot ersättningar sjukdom,om

kan grundval överenskommelser mellan arbets-påutgessom av
marknadens och privat tecknad försäkring. kapitletIparter genom

redogörelselämnas för den regel i begränsar möjlighe-AFLen som
lämna kollektivavtalad ersättning de begränsningarten att samt som

gäller för kompensationsnivåerna försäkring. Eventuellai privat
tankar på ytterligare ersättning kanför densättaatt ramar som
lämnas från privat försäkring Kapitlet avslutas medavvisas. ett
förslag arbetsmarknadens möjlighet träffaskallatt parter attom ges
avtal kompletterande ersättning efter den dagen i90:eäven ettom
sjukfall. skall sådant fall docksammanlagda ersättningsnivån iDen
inte få överstiga vilket i skall gälla90 princip privataävenprocent,
försäkringar.

kapitel lägger kommittén principförslag basbelopps-I 15 ett attom
taket vad gäller förmåner skall från tillhöjas 10,0 basbelopp.7,5

kapitel frågorI 16 redovisas kostnadsutveckling och finansie-om
ring. Inledningsvis beskrivs kostnadsutvecklingen för tiden

Därefter1980 1995. redovisas för framRFV:s tiden till årprognos-
2000. Kommittén sedan kostnadseffekterna dels kommit-tar upp av



Sammanfattning 351996:113SOU

huvudbetänkande.delbetänkandet, dels förslag i dettaförslag iténs
bedömningenligt kommitténs 5-7Sistnämnda förslag kommer

miljarder kronor, vilketkostnaderna med 6sikt minskaårs mot-ca
Vidare redovisasförsäkringskostnadema.10 procent avcasvarar

reformerade ålderspensionssystemet,beräknade effekter detav
från tillhöjd kompensationsnivå 75 80sjuklöneperiod ochförlängd

effektersammanvägning allaKommittén ocksågörprocent. aven
forsäkringarnas kostnadsutvecklingbedömningoch redovisar en av

och kom-frågor finansieringSlutligenfram till år 2000. tas uppom
försäkringarna.alternativa finansieraredovisar någramittén sätt att

principförslag basbeloppstakethär framKommittén lägger attett om
egenavgiften helt skallavseende den allmännabasbelopp7,5 tas

bort.
försäkringen.ekonomiska redovisningenKapitel den17 rör av

redovisningsprinciperkommittén nuvarandeInledningsvis beskriver
utvecklingen under ochden ekonomiska 1980-bildsamt avger en

arbetsskadeförsäkringama. Medavseende sjuk- och1990-talen
diskussion behovet kostnadskontrollutgångspunkt från om aven

alternativa redovisningsmodeller. Avslutningsvisbehandlas därefter
överväganden, vilka i förslagredovisar kommittén sina utrnynnar ett

redovisningsmodell med fond ochsammanhållen haren somom en
Överskottstatsbudgeten. skall kunna placeraskoppling till aven

och vid underskott skall lån kunna hosansvarig organisation tas
kapitalmarknadenRiksgäldskontoret eller i övrigt.

kommittén sin frågor styrningkapitel 18 ochI ger syn om
ledning och allmän sjukförsäkring. Inledningsvisav en ges enny
bakgrund beskriva utvecklingen inom försäkringskassornaattgenom

styrning,under och l990-talen. Därefter pekas de krav1980-
försäkringledning och starkt förtroendemannainflytande, som en ny

alternativ medhar. Avslutningsvis redovisar kommittén ett en
försäkring, fristående ställning.som ges en mer

administrationen. Efterkapitel 19 behandlar kommittén kraven påI
kommittén sinainledande bakgrundsbeskrivning redovisaren

överväganden diskutera försäkringsadministrationens rollattgenom
i nämligen och samhälle.perspektiv individ, arbetsplats Inomtre

för varje perspektiv behandlas frågor Verksamhetsmål,ramen om
arbetsorganisation, kompetens och befogenheter. Avslutningsvis
redovisar kommittén sin behovet mål- och resultatstyrdsyn av en
organisation lämnar förslag finansiering aktiva insatsersamt om av
för förebygga och rehabilitera. Kommittén föreslår i detta kapitelatt

försäkringskassan den allmänna försäkringens ochatt av resurser
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inom angiven totalram, skall kunna finansiera aktiva insatser fören
köp rehabiliteringstjänster, finansiell samverkan med hälso- ochav
sjukvården, finansiell ochsamverkan med socialtjänsten arbets-
förmedling arbetsmiljö- och rehabiliteringsprogram på småsamt
företag. Vidare kommittén statsmakterna berördaatt samtanser
myndigheter och organisationer skall vidta åtgärder försnarast att
höja kompetens, effektivitet och arbetslivsinriktadvad gällerstatus
rehabilitering.

behandlas kommitténs förslagkapitel 20 i perspektivet kvinnaI -
vissa förslagHärvid konstateras föratt ärman. mer gynnsamma

kvinnor andra förslagmedan Bedömningenmännen. är attgynnar
utsträckning blirsamlade effekten i beroende vilkenstor genom-av

slagskraft förslagen rörande förebyggande och rehabiliteringinsatser
kommer få.att
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lydelse,följandeskall ha6

paragraf, kap.3 2införasskalli lagendels detatt avcen ny
följande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

3ka
21§

försäkringskassaallmänförsäkringskassa HosallmänHos
försäkrad enligtinskrivenenligtförsäkradinskriven ägeräger

till sjukpen-nedantill sjukpen- vadvad nedan sägs rättsägs rätt
sjukpen-han harning,sjukpenninggrun-ning, hans enomom

be-ninggrundande inkomstuppgår till minstdande inkomst som,
§§,och denligt 5-5räknad 2kronor.sextusen

till minst 24uppgår procent av
ersättningstillfället gäl-det vid

basbeloppet.lande

till sjuk-förförsäkringskassainskrivning hosVillkoret rättom
åldersregeln i kap. 4 §1uppfyllt har berottpenning detanses om

uppfyllas.kunnatvillkoret inte haratt
grundvalföreligger inteenligt detta kapiteltill sjukpenningRätt

sjuklöneperiod, underanställningsförmåner för tid ingår i enav som

l omtryckt 1982:120Lagen

2 lydelseSenaste 1992: 1702
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vilken den försäkrades arbetsgivare har för sjuklön enligtatt svara
lagen 1991:1047 sjuklön.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§3

Sjukpenninggrundande inkomst Sjukpenninggrundande inkomst
den årliga inkomst i denär årliga inkomst iärpengar pengar

eller andra skattepliktiga för- försäkrad kan fåantassom en
måner försäkrad kan för arbete pågår elleregetsom en som

få för arbete, antingen beräknas pågåantas eget måna-minst sex
såsom arbetstagare i allmän eller der följd elleri årligen åter-är
enskild tjänst inkomst kommande, antingen såsomav an- ar-
ställning eller på grund betstagare i allmän eller enskildannan
inkomst förvärvsarbe- tjänst inkomst antällningannatav av
te. Med inkomst anställning eller på grund inkomstav annan av
likställs kostnadsersättning förvärvsarbete. Som in-annatsom

enligt § uppbördslageninte 10 komst anställning räknasav
1953:272 undantas vid beräk- dock inte ersättning från en ar-

preliminär A-skatt.ning Som betsgivare bosattär utom-av som
in-komst anställning räknas lands eller utländsk juridiskav en
dock inte ersättning från arbetet har utförts ien ar- person, om
betsgivare bosatt arbetsgivarensär verksamhetutom- utomsom
lands eller utländsk juridisk riket. frågaI arbeteen ut-om som

arbetet har utförts i förs utomlands denperson, om av som av en
arbetsgivarens verksamhet statlig arbetsgivare tillutom sänts ett
riket. frågaI arbete land för arbete förut- annatom som
förs utomlands den arbetsgivarens räkning bortsesav som av en
statlig arbetsgivare till vid beräkningensänts sjukpen-ett av

land för arbete för arbets- ninggrundandeannat inkomst från
givarens räkning bortses vid sådana lönetillägg betingassom
beräkningen sjukpenning- ökade levnadskostnader ochav av
grundande inkomst från sådana andra särskilda förhållanden i
lönetillägg betingas öka- sysselsättningslandet. Som in-som av

levnadskostnaderde och andra komst anställning eller in-av
särskilda förhållanden i syssel- komst förvärvsarbeteannatav
sättningslandet. Som inkomst räknas inte heller intäktav som av-
anställning eller inkomst i 32 § första1 stycketav an- ses mom.

förvärvsarbete räknas intenat h och i kommunalskattelagen
heller intäkt i 32 § l 1928:370 eller sådan ersättningsom avses

första stycket h och i kom- i § första1 stycketmom. som anges
munalskattelagen 1928:370 el- 2-6 och fjärde stycket lagen
ler sådan ersättning i 1990:659 särskild löneskattsom anges om

3Senaste lydelse 1994:746
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

förvärvsinkomster. Somoch fjärde vissastycket 2-6första§1
förvärvsarbeteinkomst1990:659lagenstycket annatavom
ersättningsådaninteför- räknasvissasärskild löneskatt en-

ellergruppsjukförsäkringligtinkomstSomvärvsinkomster. av
vid arbets-trygghetsförsäkringförvärvsarbete räknas inteannat

förstaenligt 2 §skadaenligtersättningsådan somgrupp-
särskild löne-lagenstyckettrygghets-sjukförsäkring eller om

förvärvsinkomstervissaskattvid arbetsskadaförsäkring som
nämnda skatt.underlag förförsta stycket lagenenligt §2 utgör

anställning och in-Inkomstvissasärskild löneskatt avom
förvärvsarbetekomstunder-förvärvsinkomster annatutgör av

tillavrundasskall för sigsjuk-nämnda skatt.lag för Den var
hundratal kronor.lägrepenninggrundande inkomsten närmast

försäkringskassan.fastställs av
och in-anställningInkomst av

förvärvsarbetekomst annatav
avrundasskall därvid för sigvar

hundratal kro-till lägrenärmast
nor.

sjukpenning-Vid beräkningsjukpenning-Vid beräkning avav
frånbortsesfrån grundande inkomstbortsesgrundande inkomst

anställning ochinkomstanställning och sådansådan inkomst avav
förvärvsarbeteförvärvsarbete över-över- annatannat somsom

halv gångerstiger sju ochstiger halv gångersju och enen
beloppbasbeloppet.basbeloppet. belopp DetDet somsom

skall iskall i sålunda skall undantassålunda skall undantas
hand räknas från in-från in- förstaförsta hand räknas avav

förvärvsarbete.förvärvsarbete. komstkomst annatannat avav
utförti föreller andra ErsättningErsättning i pengarpengar

pensionför utfört arbete i formskattepliktiga förmåner änannan
anställ-inkomstform räknasarbete pensioni än avsomannan

underersättningenanställ- ning, såvidaräknas inkomstsom av
till minst 000uppgår 1ning, såvida ersättningen under årett

intetill minst kronor,år uppgår 0001 även mottagarenett om
anställd hos denkronor, inte är utgeräven mottagaren somom

fallangivnaanställd hos den ersättningen. Iär utger nusom
utför arbetetangivna fall skall denersättningen. I ansessomnu

och denskall den utför arbetet såsom arbetstagare somsom anses
arbets-ersättningen såsomsåsom arbetstagare och den utgersom

ersättning för arbeteersättningen såsom arbets- givare. Kanutger
undergivare. för räkningersättning för arbete någonKan annans

för till minstnågon räkning under året inte uppgåantasannans
året inte till minst kronor, skall ersättningenuppgå 1 000antas

inte med vid1 000 kronor, skall ersättningen från denne tas
från sjukpenning-denne inte med vid beräkningen dentas av
beräkningen grundande inkomsten i fallden sjukpenning- annatav

fall då den inkomstgrundande inkomsten i än utgörannat av
då den inkomst näringsverksamhet. Vid beräk-än utgör av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

näringsverksamhet. Vid beräk- ning sjukpenninggrundandeav
ning sjukpenninggrundande inkomst anställning skallav av
inkomst anställning skall bortses från ersättningav som en-
bortses från ersättning ligt skall2 § in-som en- a anses som
ligt 2 skall§ in- komst förvärvsarbeteannata anses som av
komst förvärvsarbete ersättning idrottsut-annat samtav som

ersättning idrottsut- får från sådan ideell före-samt övaresom
får från sådan ideell före- ningövare i §7 5som avses mom.

ning i §7 5 lagen 1947:576 statligsom avses mom. om
lagen 1947:576 statlig in- inkomstskatt och har tillom som
komstskatt och har till huvudsakligt syfte främjaattsom
huvudsakligt syfte främja idrottslig verksamhetatt ersätt-om
idrottslig verksamhet ningen från föreningen underersätt-om
ningen från föreningen under året inte kan uppgå tillantas
året inte kan uppgå till minst halvt basbelopp. Vidantas ett
minst halvt basbelopp. Vid beräkning sjukpenninggrun-ett av
beräkning sjukpenninggrun- dande inkomst anställningav av
dande inkomst anställning bortses från ersättning frånävenav
bortses från ersättning frånäven stiftelse har till väsentligten som

stiftelse har till väsentligt ändamål tillgodose ekono-atten som
ändamål tillgodose ekono- miska intressen hos dematt ärsom
miska intressen hos dem eller har varit anställda hosärsom en
eller har varit anställda hos arbetsgivare lämnat bidragen som
arbetsgivare lämnat bidrag till stiftelsen vinstandelsstiftel-som
till stiftelsen vinstandelsstiftel- se, ersättningenom avser en
se, ersättningen sådan anställd och inteom utgöravser en
sådan anställd och inte ersättning för arbete förutgör stiftel-
ersättning för arbete för stiftel- räkning. gällerDetta docksens

räkning. Detta gäller dock endast de bidrag arbetsgiva-sens om
endast de bidrag arbetsgiva- lämnat till stiftelsen varitom ren

lämnat till stiftelsen varit avsedda bundna underren att vara
avsedda bundna under minst kalenderåratt och påtrevara att
minst kalenderår och på likartadetre villkor tillkommaatt en
likartade villkor tillkomma betydande del de anställda.en av
betydande del de anställda. Om arbetsgivaren fåmans-är ettav

arbetsgivarenOm fåmans- företag ellerär fåmansägt han-ett ett
företag eller fåmansägt han- delsbolag skall vidett beräkningen
delsbolag skall vid beräkningen inte bortses från ersättning som
inte bortses från ersättning stiftelsen lämnar till sådan före-som
stiftelsen lämnar till sådan före- tagsledare eller delägare före-i
tagsledare eller delägare i företa- eller denne närståendetaget per-

eller denne närståendeget i punkt 14per- son som avses av an-
i punkt 14 visningarna till 32 kommunal-§son som avses av an-

visningarna till 32 § kommunal- skattelagen. Vid beräkning av
skattelagen. Vid beräkning sjukpenninggrundande inkomstav
sjukpenninggrundande inkomst anställning skall alltid bortsesav

anställning skall alltid bortses från ersättning från vinstan-av en
från ersättning från vinstan- delsstiftelse härrör från bi-en som
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delsstiftelse härrör från bi- drag arbetsgivaren lämnatsom som
drag arbetsgivaren lämnat under åren 1988-1991.som
under åren 1988-1991.

Beräkningen den sjukpen- Semesterlön får beräknasinteav
ninggrundande inkomsten skall, till högre belopp vadän som
där förhållandena kända skulle ha lön till deninte utgivits iär
för försäkringskassan, försäkradegrundas för utfört arbete un-
på de upplysningar kassan der motsvarande tid.som
kan försäkradeinhämta denav
eller dennes arbetsgivare eller

kan framgå den uppskatt-som av
vidning, taxering gjortssom av

den försäkrades inkomst. In-
komst räkningarbete förav egen
får beräknas högre än som

skälig avlöning förmotsvarar
liknande arbete för räk-annans
ning. inkomsten helt ellerOm
delvis skattepliktigautgörs av
förmåner skall de till etttas upp
värde bestäms enlighetisom
med § första8 1 fjärde och—

styckena uppbördslagensjätte
1953:272. skälNär föreligger

får avvikelse ske från förmåns-
värde skattemyndighetensom
bestämt enligt § stycket5 andra
lagen 1984:668 uppbördom av
socialavgifter från arbetsgivare.

2c§
En försäkrad, har inkomstsom

förvärvsarbete, harannatav
hinder vad stadgasutan av som

till sjukersättningi2 rätt mot-
svarande gällande KAS-ersätt-

för det fall verksamhetenning
befinner uppbyggnads-sig i ett
skede eller vid ändrade förvärvs-
förhållanden. gäller vidDetta
ersättningsfall intraflarsom un-
der år räknatjrån verksam-tre
hetens början eller från verk-
samhetsförändringen och under
förutsättning den försäkradeatt
arbetar heltid rörelsen.minst i
Om den försäkrade arbetar min-
dre heltid halvtidminstän men
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skall sjukersättning motsvara
nämndahälften ersätt-av ovan

ning.

4a§"
arbets- den försäkrade arbets-försäkrade OmdenOm avav

sjuk-skattepliktiga givaren erhåller lön undererhållergivaren
sjuk-bil, dom för tidform lön,förmåner i samma somav

skall sjuk-under penningeneller helt fri kostbostad avser,
minskas medför tid penningsjukdom utgessom somsamma

till-förmånemaskall sjuk- det beloppsjukpenningen somavser,
och överstigertill 90penningen utges procentsammanssom

försäkrade skulle hadagen vad denmed den nittionde i av
han hademinskas med det fått i lönsjukperioden varit iom

del lönen underförmånerna under arbete. Till denbelopp som
i förhållande tillöverstiger sjukdomsjukdom 10 procent utges

för år räknatförsäkrade skulle ha lön i arbetevad den somav
den högsta sjukpen-motsvarande förmåner överstigerfått i om

kanninggrundande inkomstvarit i arbete och sjukpen-han som
minsk-enligt skallför tid därefter beräknas 2 §ning utgessom

skedock endast medminskas med förmånerna under ningen
överstigerTill den del förmåner- 90sjukdom. belopp pro-som
i arbete.under sjukdom i förhål- lönenutges cent avna

förmåner i arbetelande till som
för år räknat överstiger den

sjukpenninggrundandehögsta
kan beräknasinkomst enligtsom

skall minskning dock endast§2
ske med belopp överstigersom

förmånerna85 iprocent av
arbete sjukpenningnär utges
från och med den nittionde

förmå-dagen och 75 procent av
arbete för tid därefter.inerna

Vid tillämpningen be-Vid tillämpningen be- avav
första stycketi första stycket stämmelserna istämmelsema

påskall ersättningskall ersättning utgesutges somsom
grund förmån frigrund förmån fri grupp-grupp- av avav av

enligt sjukförsäkring åtnjuts enligtsjukförsäkring åtnjuts somsom
fastställs i kollek-fastställs i kollek- grundergrunder somsom

lön undermellan arbetsmarkna- tivavtaltivavtal somanses
från arbetsgivare.dens huvudorganisationer sjukdomanses

lön under sjukdom frånsom
arbetsgivare.

4 lydelseSenaste 1995:1478
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belopp varmed minskning beloppDet varmed minskningDet
skall avrundas till skall avrundas tillgöras närmast göras närmast
lägre hela krontal. Avräkning lägre hela krontal. Avräkning

förstaskall i hand vid skall i första hand vidgöras göras
utbetalning sjukpenning utbetalning sjukpenningav som av som

tid de för- tid den lönavser samma som avser samma som
måner under sjukdom för- under sjukdom föranlettsom som
anlett minskningen får minskningen får ocksåmen men
också vid följande vid följandegöras närmast göras närmast
utbetalning sjukpenning. utbetalning sjukpenning.av av

5§5
Den allmänna försäkringskassan
skall samband inskrivningmedi

försäkrad besluta denav en om
försäkrades tillhörighet till sjuk-
penningförsäkringen. fråga om

försäkrad §1ien som avses
första stycket skall kassan samti-
digt fastställa den försäkrades
sjukpenninggrundande inkomst.
Sådan fastställelse skall också
ske för försäkrad isom avses

§ andra1 stycket så snart an-
mälan hans inkomstförhål-om
landen hos kassan.gjorts Av
beslutet skall framgå vad måni
den sjukpenninggrundande in-
komsten hänföra tillär att an-
ställning eller till för-annat
värvsarbete. Sjukpenningförsäk-

skallringen omprövas
kassana fått kännedomnär
den försäkrades in-attom

komstförhållanden eller andra
omständigheter har undergått
ändring betydelse för rättenav
till sjukpenning eller för sjuk-

storlek,penningens
b förtidspension ellernär sär-

skild efterlevandepension enligt
denna lag beviljas den försäkra-
de eller redan utgående sådan

5Senaste lydelse 1995:586
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ändras med hänsyn tillpension
den försäkradesändring i ar-

vid särskildellerbetsförmåga,
förmågaefterlevandepension,

beredaeller möjlighet sigatt
arbete.inkomst genom

enligtdelpensionc sär-när
försäkradeskild beviljas denlag
sådaneller utgåenderedan pen-

till änd-ändras med hänsynsion
försäkrades arbetsdenring i

inkomstförhållanden,eller samt
beviljasa tjänstepensionnär

försäkrade.den
förstaAndring isom avses

gälla från ochstycket skalla
försäkringskas-dag dåmed den

kännedom de änd-fått omsan
omständigheterna. Omrade an-

ändrade omständighe-mälan om
tillanslutningigörster en pe-

sjukpenning ellerriod med an-
beräknasersättning persomnan

försäk-dag och betalas ut av
ändringenringskassan, skall i

stället gälla från och med första
dagen med And-ersättningen.

får dock gälla fånringen inte
och med tidigare dag denänen
då de omständigheter föran-som
lett ändringen intraflade. And-

skall fallring i änannat som
första stycket gälla fråniavses a

och med den dag då anledning
till ändringen uppkommit.

Under tid under period då den för-Underangessom en
får, första stycket säkrade förvärvsarbetar1- 6 inte inteom
eller d tillämpligt, den eller har minskat förvärvs-sittärc

fastställda sjukpenninggrundan- arbete skäl nedanav som anges
de inkomsten sänkas lägst till skall sjukpenninggrundandeden
vad den skulle ha inkomsten lägst den årli-varit närmast utgöra
dessförinnan försäkringskas- inkomst beräknad enligt §2om ga

då känt samtligatill för- den försäkrade kunde antassan som
hållanden. gäller tid då få för arbeteDetta omedelbarteget
den försäkrade före sådan period eller fleraen

bedriver studier, för vilka sådana perioder. perioderDe
han uppbär studiehjälp, studie- då den försäkradeärsom avses
medel eller särskilt vuxenstudi-
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studiestödslagenenligtestöd
studiestöd enligt1973:349,

särskilt1983:1030lagen om
arbetslösaförvuxenstudiestöd

enligt förordningenbidrageller
utbildningsbidrag1976:536 om

för doktorander,
kommunalgenomgårkommunalgenomgår vuxen-vuxen-

komvux,utbildningkomvux, vuxenut-utbildning vuxenut-
psykiskt utveck-förbildningutveck-psykisktförbildning

ellerlingsstörda särvuxellerlingsstörda Särvux
för invand-svenskundervisninginvand-försvenskundervisning

uppbär för timer-sfi ochtimersätt-och uppbärsfi rarerare
för studierna,sättningning för studierna,

vid arbets-inskrivenär
genomgårellermarknadsinstitut

arbetsmarknadsutbildning som
arbetsmarknads-beslutats enav

myndighet eller
elleravbrytergravid ochelleravbrytergravid och4. ärär

förvärvsarbeteinskränker sittförvärvsarbetesittinskränker
barnetsmånader företidigastföre barnetsmånadertidigast sexsex

tid-beräknadetid- födelse eller denberäknadefödelse eller den
härför,punktenpunkten härför,

ledig frånhelt eller delvisfråndelvis ledighelt eller ärär
för vård bam,barn, förvärvsarbetevårdförvärvsarbete för avav

förälder tilltill den försäkradeförälderden försäkrade ärär omom
med föräl-eller likställsmed föräl- barnetbarnet eller likställs

föräldraledighetslagenenligtföräldraledighetslagen derder enligt
inte haroch barnetbarnet inte har 1995:5841995:584 och

månaders ålder.fyllt Motsvarande gäller uppnått 18år.ett
adoptionMotsvarande gäller vidfylltvid adoption barn somav

fyllt tio ellerårvid barntio år eller mottagande somav av
barn imottagande sådantadoptera vidsådant barn i avsikt att av

det, min-adopteraför- avsiktdet, mindre år harän attett omom
förflutitmånader hardre 18flutit sedan den försäkrade fick än

försäkrade ñck barnetsedan denbarnet sin vård,i
vård,i sin

föräldrapenninguppbär i
omfattningminst somsamma

förvärvsarbeteledig frånhan är
barn,för vård av

tjänstgöringfullgörfullgör tjänstgöring enligt annan
lagen 1994:1809lagen totalför- enligt1994:1809 omom

grundut-totalförsvarspliktsvarsplikt. än
längre 60bildning änärsom

dagar,
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förvärvsarbetarinte eller
har minskat förvärvsarbetesitt

anledning berättigar tillav som
enligt kap.ersättning 3 22samt

kap. lagen allmän försäkringom
eller motsvarande ersättning
enligt lagstiftningen om
arbetsskadeförsäkring eller om

jämförbar ekonomisk för-annan
mån,

arbetslös före ingångenär
den månad då han jjzller 65av

år och anmäld arbets-är som
sökande på arbetsförmedling

beredd erbjudetärsamt att anta
arbete omfattningi en som sva-

föregåendenärmastmotrar
förvärvsarbete,

falli iannat än som avses
§5 ledig från anställningärc en

för studier detinom egna
yrkesområdet eller, utan att vara
ledig från anställning, bedri-en

studier för högst år inomettver
det yrkesområdet.egna

Vid beräkning sjukpenning-av
grundande inkomst enligt första
stycket skall bortses från in-
komster förvärvsarbe-som avser

förtidspen-te motsvarassom av
ellersion särskild efterlevande-

enligt dennapension lag eller
delpension enligt särskild lag

beviljats den försäkrade.som
Om den försäkrade beviljats

gällertjänstepension särskilda
bestämmelser enligt 5 a

Den sjukpenninggrundande
inkomsten skall tillanpassas
löneutvecklingen den för-inom
säkrades yrkesområde för för-

För försäkrad säkradi jjølltinte 65 år.en som avses som
tredje stycket eller1 3 skall för-
säkringskassan, vid sjukdom
under utbildningstiden, beräkna
sjukpenningen på sjukpen-en
ninggrundande inkomst harsom
fastställts på grundval enbartav
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arbeteden inkomst eget somav
fåförsäkrade kanden antas un-

dendärvidtid. Omder denna
sjukpenninggrundande inkoms-

hänfö-delvisellerhelt är attten
år-skallanställning,tillra

grund-påberäknassarbetstiden
arbets-antaldetenbartval av

försäkrade kandentimmar som
för-ifrågavarandeha iantas

utbildningsti-undervärvsarbete
den.

sådanfårförsäkradFör somen
rehabiliteringellerbehandling

kap. 7b § eller 227iavsessom
fårtidunder dennaoch§ som

1976:380lagenenligtlivränta
ellerarbetsskadeförsäkringom

enligtmotsvarande ersättning en
försäk-skallförfattningannan

undersjukdomvidringskassan,
betalasdå livräntaden tid ut,

påsjukpenningenberäkna en
inkomstsjukpenninggrundande

grundvalpåfastställtsharsom
den inkomstenbart egetavav

försäkrade kandenarbete som
tid.under dennafåantas

försäkrad iFör avsessomen
eller 2stycket 1§ första10 c

studieuppehålldock underskall
dåoch höstterminen,vår-mellan

uppbärförsäkradeden inte stu-
diesocial förmån isom anges

sjukpenningstyckettredje
den sjukpenning-påberäknas

följerinkomstgrundande avsom
sjuk-styckena,första-trealje om
sjuk-beräknad på denpenning

penninggrundande inkomsten
enligt fidrde stycket.

Fjärde stycket tillämpas även
tredjeförsäkradför isom avses

försäkradedenstycket 6 när
grundutbildninggenomgår som

längre dagar.60är än
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8
försäkradeDen skall till försäkringskassan skriftligge en

försäkran för sjukpenning. Försäkran skall innehålla uppgifter om
sjukdomen, beskrivning den försäkrades arbetsuppgifter ochen av
den försäkrades bedömning arbetsförmågan. Uppgifterna iegen av
försäkran skall lämnas heder och samvete.

Den försäkrade skall till försäkringskassan läkarintyg förettge
styrka nedsättningen arbetsförmåganatt på grund sjukdomav av

från och med den sjunde dagensenast efter sjukanmälningsdagen till
dess sådant läkarutlåtande i tredje stycket har in tillgettssom anges
kassan.

försäkradeDen skall till försäk- Den försäkrade skall till försäk-
ringskassan särskilt ringskassanett särskilt lä-ettge ge
läkarutlåtande och skriftlig karutlåtande och skriftlig sär-en en
särskild försäkran för styrka skild försäkran föratt styrkaatt
nedsättningen arbetsförmågan nedsättningen arbetsförmåganav av

från och med den tjugoåt-senast från och med den tjugoåt-senast
tonde dagen efter sjukanmäl- tonde dagen efter sjukanmäl-
ningsdagen. Det särskilda läkar- ningsdagen. Det särskilda läkar-
utlåtandet skall innehålla uppgift utlåtandet skall innehålla uppgift

pågående och planerad be- pågående och planerad be-om om
handling eller rehabiliteringsåt- handling eller rehabiliteringsåt-
gärd, behovet övrig rehabili- gärd, behovet övrig rehabili-av av
tering, beräknad återstående tid tering, beräknad återstående tid
med nedsatt funktionsförmåga med nedsatt funktionsförmåga
på grund sjukdom läka- på grund sjukdomsamt läka-av samtav

bedömning i vilken grad bedömning i vilkenrens gradav rens
den nedsatta funktionen påver- den nedsatta funktionen på-
kar arbetsförmågan. verkar arbetsförmågan. Utlåtan-

det skall innehålla uppgiftäven
sjukdomsfallet haom anses

orsakats olycksfall ellerav an-
skadlig inverkan arbeteti inan

den mening 2 kap.i 1som avses
§ Lag 1976:380 arbetsska-om
deförsäkring.

Den särskilda försäkran skall innehålla utförligare beskrivningen av
den försäkrades arbetsuppgifter och bedömning arbetsför-egen av
mågan enligt förstaän stycket. Uppgifterna i den särskilda försäkran
skall lämnas på heder och samvete.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksför-
säkringsverket får meddela föreskrifter dels undantag i vissa fallom
från skyldighet lämna läkarintyg, läkarutlâtande,att försäkran och

6Senaste lydelse 1995:508
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särskild försäkran, dels sådan skyldighet skall gälla från ochattom
med dag vad i dennaän paragraf.en annan som anges

kap.18
21

En socialförsäkringsnämnd frågor tillavgör rättom
förtidspension,
särskild efterlevandepension,
handikappersättning,
vårdbidrag,4.

dock inte såvitt förutsättningarna för pension enligt kap.5avser
Socialförsäkringsnämnd frågoravgör till förmåneräven rättom
enligt vad föreskrivs i andra författningar.som

Om fråga avgjorts socialförsäkringsnämnden över-en som av
klagas, skall nämnden företräda den allmänna försäkringskassan om
försäkringskassan skall föra det allmännas talan i målet. Nämnden
får bemyndiga tjänsteman vid försäkringskassan företrädaatten
nämnden vid domstol.

Socialförsäkringsnämnden be-
slutar vidare, sedan försäkrings-
kassan ärendet, frågoriutrett

överlämnande ärenden tillom av
yrkesinspektionen angående ar-
betsgivares för arbetsta-ansvar

rehabilitering enligt kap.3gares
§3 arbetsmiljölag 1977:1160.

Socialförsäkringsnämnden beslutsför då minstär fyra ledamöter är
närvarande.

I övrigt skall vad i 8-10 förskrivs med avseende på styrelse ha
motsvande tillämpning med avseende på socialförsäkringsnämnden.
Har föredragande från beslutet avvikande mening skall denna
antecknas i protokollet.

7Senaste lydelse 1996:200
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kap.22
1

inskrivenförsäkradinskriven En ärförsäkradEn är somsom
el-försäkringskassahos allmänförsäkringskassa el-hos allmän

sjukpenning enligttillharenligt lersjukpenningtill rättler har rätt
harstycketandrakap. §har 3 1 rättstycketandra möj-kap. §3 1

försäkringskassan fåhosochrehabiliteringtillligheter att en
rehabiliteringsbedömningrehabiliteringsersättningtill ge-rätt

under tid förharnomförd. Handetta ka-vadenligt iangessom
rehabili-tillrehabilitering rättpitel.

enligt vadteringsersättning som
kapitel.dettaianges

3§

arbetsgivareförsäkradesarbetsgivare DenförsäkradesDen
för-kontakt med denskall efterförsäkra-med densamrådskall i

säkrade prövningbehovdennesför görade avatt enavsvara
rehabiliterings-behovklarläggs dennesrehabilitering snarast av

efterveckoroch jjøravidtasåtgärderför de insatseroch att
Sjukanmälanförsäkradeseflektiv denförbehövs ensom

tillsjukdomsfalletöverlämnarehabilitering.
Till överläm-försäkringskassan.framstår obe-detOm inte som

dokumen-skall fogasnandetpå-skall arbetsgivarenhövligt en
arbets-kontakterderehabiliteringsutred- tationbörja överen

arbetstagarenmedhaftgivarenning
rehabili-desjukperioden,undertill följdförsäkradedennär

arbetsgiva-helt ellersjukdom har teringsinsatservarit somav
eller planerarvidtagitfrånvarande fråndelvis sitt attar- ren

sådana åtgärdereller,vidtatid fyralängrebete under än om
eller planerasvidtagitsveckor följd. inte atti

sådantskälen förvidtas,arbeteförsäkradesden ettnär
Arbetsgivarenställningstagande.kortareofta har avbrutits av

nämnda tidefterharsjukperioder eller även
åtgärder vidtasför debegär det.den försäkrade attnär ansvar

anställdedenbehövs förRehabiliteringsutredningen attsom
arbetet.återgåskall kunnaandra iskall fall ii avsessom

arbetsgivareförsäkradestillställas försäkrings- Denstycket 1
kostnaderför defrånveckorkassan åttainom somansvarar

rehabiliteringsåt-uppstå försjuk- kanför anmälandagen om
Arbets-arbetsplatsen.gärder pådomsfallet och ifall iavsessom

till skäligocksåtidstycketandra 2 givareninom svararsamma

8 lydelse 1991:1040Senaste
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räknat från dagen för anmälan del för kostnader för rehabilite-
det sjukdomsfall ringsåtgärder behöver vid-när-om som som

föregick rehabiliterings- utanför arbetsplatsen.mast tas
utredningen. Har rehabilite- Försäkringskassan kan dock
ringsutredningen på be- betraflandegjorts småföretag till viss

den enskilde, skall den del finansiera företagetsgäran kostna-av
tillställas kassan åtta der för delsinom delsatt, upprätta,vec-
kor från den dag då begäran genomföra förebyggande åtgär-
framställdes hos arbetsgivaren. der och rehabiliterande åtgärder

rehabiliteringsutredningenOm Försäkringskas-i ett program.
kan slutföras deninte kaninom ocksåi på sådanasan ar-

tredje stycket tiden, betsplatser tillangivna delviss ersätta
skall detta anmälas till försäk- nämnda slag kostnaderav om
ringskassan tid. arbetstagareinom på grund doku-samma av

Därvid skall uppgift lämnas menterad skada eller sjukdomom
orsaken till dröjsmålet och löper risk helt eller delvisattom
den tidpunkt då utredningen frånavstå arbetet.tvingas
beräknas avslutad. Sedanvara
utredningen slutförts skall den
omgående tillställas försäkrings-
kassan. Utredningen skall ge-
nomföras samråd med den för-i
säkrades arbetstagarorganisa-

den försäkradetion, medgerom
det.

Försäkringskassan skall överta
för rehabiliteringsut-ansvaret

redningen, det finns skäl tillom
det.

4§
Den försäkrade skall lämna de försäkradeDen skall lämna de
upplysningar behövs för upplysningar behövs förattsom attsom
kartlägga hans behov reha- kartlägga hans behov reha-av av
bilitering och efter bästa förmå- bilitering. Den försäkrade skall

aktivt medverka rehabilite-i aktivt verka för hansävenga att
ringen. till rehabilitering tillvaratas.rätt

6§
Om den försäkrade behöver Försäkringskassan skall dennär
rehabiliteringsåtgärd, för vilken försäkrade begär det, eller

kan enligtersättning detta fyra veckor efter denutges senast
kapitel, skall försäkringskassan försäkrades Sjukanmälan, på-

rehabiliteringsplan. börjaupprätta rehabiliteringsbedöm-en en
Planen skall såvitt möjligt och därefterning upprättaupp- en

samråd med den för-irättas åtgärdsplan.
säkrade.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

möjligtskall såvittskall PlanenRehabiliteringsplanen
med densamrådrehabiliteringsåtgärder ide upprättasange

försäkrade.fråga ochskall komma isom
Åtgärdsplanen skall deför dem,har ansvaret angevem som

rehabiliteringsåtgärderrehabiliteringenförtidsplan somen
fråga ochskall kommabe- iuppgifter övrigtisamt vemsom

för dem,harreha-genomföraförhövs ansvaretatt ensom
rehabiliteringentidsplan förskallPlanenbiliteringen. även

uppgifterberäk- i övrigtuppgift deninnehålla samt somom
genomföra reha-förbehövskostnaden förnade ersättning att

Planen skallbiliteringen.rehabiliteringstiden.under även
beräk-uppgift deninnehålla om

förkostnadennade ersättning
rehabiliteringstiden.under

skall fortlö-Försäkringskassan
åtgärdsplanentillpande attse

behovoch det vidföljs görsatt
ändringar den.nödvändiga i
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Förslag till

i lagändringLag om

sjuklön1991:1047 om

skalllag sjuklön haföreskrivs 12 § 1991 1047Härigenom att : om
följande lydelse.

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

§12
anmälaskall till den allmänna försäkringskassanArbetsgivaren

till sjuklön,honomsjukdomsfall har arbetstagare hos rättgettsom
sjuklöneperiodenanställningen fortsätter eftersjukperioden ochom

sjuklöneperiodens utgång.och anställningen fortsätter efter
från denna tidpunkt.inom sju kalenderdagarAnmälan skall göras

Till sådan anmälan skall i
enlighet med vad 22 kap. §3i

1962:381 allmän för-Lag om
stadgassäkring fogas uppgift om

arbetslivsinriktadevilka reha-
biliteringsåtgärder arbetsgiva-

har eller planerargjort attren
gäraför arbetstagaren.

Arbetsgivaren skall vidare Arbetsgivaren skall vidare
sjukdomsfall uppgift sjukdomsfalllämna uppgift lämna omom

har arbetstagare har arbetstagaren hoshosgett gettsom som
honom till sjuklön. sådantill sjuklön. sådan honomEn Enrätt rätt

skriftligenuppgift skall lämnas skriftligen uppgift skall lämnas
till Riksförsäkringsverket. Riksförsäkringsverket.till Upp-

eller, efter skall också innefattaRegeringen regering- giften upp-
sjukdomsfalletbemyndigande, Riksförsäk- lysningens orsa-om

ringsverket får föreskriva kats olycksfall elleratt annanav
arbetet.uppgift i stället skall lämnas till skadlig inverkan i

försäkringskassan efter regering-Regeringen eller,samt att upp-
Riksförsäk-gifterna får lämnas med hjälp bemyndigande,av ens

ringsverket får föreskrivaautomatisk databehandling. Upp- att
gift skall lämnasi detta stycke uppgifter i ställetsom avses
skall lämnas vid utgången till försäkringskassan attsamtsenast

med hjälpden kalendermänad föl- uppgifterna får lämnasav som
jer efter den under vilken sjuk- automatisk databehandling.av
löneperioden styckelöpte Uppgift i dettaut. som avses

skall lämnas vid utgångensenast
föl-den kalendermånadav som
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jer efter den under vilken sjuk-
löneperioden löpte ut.

anmälningsskyldighet vid inträffad arbetsskadaOm finns före-
skrifter i lagen arbetsskadeförsäkring.1976:380 om
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tillFörslag
i lagändringLag om

arbetsmiljö1601977: 1 om

arbetsmiljölag 1977:1160 3föreskrivs i frågaHärigenom attom
ha följande lydelse.kap. och kap. § skall3 § 7 7

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

kap.3
§3

får god kännedom detill arbetstagarenArbetsgivaren skall att omse
och arbetstagarenförhållanden, vilka arbetet bedrivs,under att

arbetet.förbundna medupplyses de risker kansom varaom
har denförvissa sig arbetstagarenArbetsgivaren skall attom

för undgåvad han har iakttautbildning behövs och attvet attsom
riskerna arbetet.i

arbetsförhållandena ellerskallArbetsgivaren attgenom anpassa
särskildavidta lämplig åtgärd hänsyn till arbetstagarenstaannan

utförandeförutsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och
förutsättningar utföra arbetsuppgifterskall beaktas människors attatt

olika.är

Arbetsgivare skall, arbets-när
på grund sjukdomtagare av

från arbetet, vidtamåst avstå
reha-möjliga arbetslivsinriktade

förbiliteringsåtgärder att ar-
skall kunna återgåbetstagaren i

arbetet.

kap.7
7

Yrkesinspektionen får den har skyddsansvar enligtgentemot som
kap. och eller kapitel3 2-12 14 §§, kap. 3 § första stycket 6 § detta5

meddela de förelägganden eller förbud behövs för denna lagattsom
eller föreskrifter skallhar meddelats med stöd lagensom av
efterlevas.

Senaste lydelse 1991:667

2 Senaste lydelse 1994:579
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Vad första stycket gälleri isägs
fråga ärenden enligt kap3om

§ tredje stycket först3 sedan
allmän försäkringskassa efter
beslut socialförsäkrings-av
nämnd till yrkesinspektionen
överlämnat ärendet.

beslut föreläggandeI eller förbud kan yrkesinspektionen sättaom
vite. Om någon inte vidtar åtgärd föreligger honom enligtut en som
föreläggande får yrkesinspektionen förordna rättelse hansett om

bekostnad. föreläggandeOm har meddelats beträffande någonett
åtgärd till vilken krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt
plan- och bygglagen 1987: 10 sådant lov inte beviljas, upphörmen
förläggandet gälla såvitt åtgärden.att avser
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Förslag till

Lag ändring i lagen l976:3 80om

arbetsskadeförsäkringom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1976:380 arbetsskade-om om
försäkring

dels kap.2 l 3 kap 7 §§, kap.att 4 1 § 6 kap. 5 §§,samt
8 kap. 4 skall ha följande lydelse,

dels det i lagen skall införas sjuatt paragrafer, kap.3 5-5d, 6nya
och 8 två rubriker föresamt 3 kap. ochnärmast l § 3 kap.nya

följande5 lydelse.av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.
l

Med arbetsskada förstås i denna Med arbetsskada förstås i denna
lag skada till följd olycksfall lag skada till följd olycksfallav av
eller skadlig inverkan i eller skadlig inverkan iannan ar- annan ar-
bet. Med skadlig inverkan bet. Med olycksfallannan iavses en

inverkan faktor månviss ovanlig eller oförut-avses av en som
med hög grad sannolikhet kan sedd händelse med kortvarigtav ett

upphov till sådan skada förlopp. Med skadlig in-ge en annan
den försäkrade har. inverkanverkan fak-som avses av en

högmed gradtor som av sanno-
likhet kan upphov till så-ge en
dan skada den försäkradesom
har.

Som arbetsskada inte skada psykisk eller psykoso-anses en av
matisk följdär företagsnedläggelse,natur arbets-som en av en en
tvist, bristande uppskattning den försäkrades arbetsinsatser,av
vantrivsel med arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed
jämförliga förhållanden.

Olycksfall vid färd till eller från arbetsstället räknas olycksfallsom
i arbetet, färden föranleddes och stod i samband mednäraom av
arbetet.

Lagen omtryckt 1993:357

2 Senaste lydelse 1995:1478
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

smitta,framkallatsolycksfallberorskada änHar annat avsom
det.föreskriverregeringenarbetsskada i den månden somanses

kap.3
sjukdomErsättning vid

samordningstidunderFörmåner

1§

Är sjukförsäkradÄr skadadedensjukförsäkradskadadeden
all-1962:381lagenenligtall-1962:381enligt lagen omom

han vidförsäkring harhan vidharförsäkring, mänmän ar-ar-
för-tillbetsskadaförmå- rätttillbetsskada rätt sammasamma

sjukförsäkringenfrânmånersjukförsäkringenfrån somsomner
sjukdom.vidsjukdomvid annanannan

olycksfalltill följdskadaVid av
försäkradedenhararbeteti

efter detdagartid 90efter aven
intraflade sam-skadanatt

sjukpenningtillordningstid rätt
Sjukpenningnedan.enligt utges

skadantill desslängstdock att
ellertill livränta rättenrättger

enligt 3upphörsjukpenningtill
§ andra meningenkap. 3

nämnda lag.

samordningstidefterFörmåner

5§

till följdarbetsoförmågaVidUpphävd av
efterarbetetolycksfall i som

slutsamordningstidens sätter
förmågaförsäkradesned den att

arbeteinkomstskafla sig genom
fjärdedelmed minst utgesen

arbetsskade-frånsjukpenning
sjuk-tillförsäkringen. Rätt

dock påföreligger intepenning
anställningsför-grundval av

ingårför tidmåner i ensom
vilken densjuklöneperiod, under

harförsäkrades arbetsgivare att
enligt lagensjuklönförsvara

sjuklön. Upp-1991:1047 om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kommer för den försäkrade rätt
till sjukpenning från arbets-
skadeförsäkringen omedelbari
anslutning till utgången av en
sjuklöneperiod, skall sjuk-
perioden enligt denna lag anses
omfatta också sjuklöneperioden.
Bestämmelserna 5 §§i a-5 c
tillämpas sådantinte falli i

fråga sjukpenningom som
grundas på inkomst anställ-av
ningen. Detta undantag gäller
dock förinte försäkraden som

kap.i3 §5 tredje stycket 1avses
lagen 1962:381 allmänom
försäkring.

Saknar den försäkrade förmåga
skafla inkomst,sig helatt utges

sjukpenning. Om denna förmåga
saknasinte helt nedsattärmen

med fjärdedelarminst tre utges
fjärdedels sjukpenning.tre Ar

förmågan nedsatt mindrei grad
med hälftenminstmen utges

halv sjukpenning. I fallannat
fjärdedels sjukpenning.utges en

Om inte följer 5 5annat av a —§§ hel sjukpenningutgör förc
dag 98 den försäk-procent av
rades sjukpenningunderlag
enligt 6 delad med 365.
Sjukpenningen avrundas till

hela krontal.närmaste När
sjukpenning skall till denutges
försäkrade för sådan tid, för
vilken denne har erhållit
sjukpenning enligt lagen
1962:381 allmän för-om
säkring, får sjukpenningen dock
beräknas till det sammanlagda
belopp har betalats förutsom

tid med tillägg för vadsamma
avräknats enligt kap.3 §4som a

lagen allmän försäkring ochom
ökat med 31 Härutöverprocent.
skall sjukpenning enligt denna
lag för dag då sjukpenningutges
inte enligtutgzvits bestämmel-
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

första stycket 1§kap.3 4iserna
första stycket 1§eller 10 a

försäkring.allmänlagen om
undertid,sjukperiodSom anses

försäkrad oavbrutenvilken ien
sjukdomföljd lider avsessomav

stycket.förstai

5a§

följdtillarbetsskadaMedförUpphävd av
försäkradedenolycksfall att

samordnings-efterinsjuknar
sjukpenning,sluttidens utges

sjukpen-motsvararsom
inkomstformningunderlag i av

för de första 14anställning,av
endastsjukperiodendagarna i

denförutsättningunder att
utförtskulle haförsäkrade
hadehanförvärvsarbete inteom

försäkradsjuk Förvarit somen
stycket 1§ tredjekap.3 5iavses

allmän1962:381lagen om
harvadskallförsäkring som

för tid eftergälla ävensagts nu
sjuk-dagarnade första 14 av

beräkningenVidperioden. av
ochskall b 55sjukpenningen c

§§ tillämpas.
förvärvsarbetetid förMed

jämställsstycketförstaenligt
dockförledighet semester,

uppbärförsäkradedeninte om
semesterlagenenligtsemesterlön

§enligtoch, 151977:480 sam-
dådagbegärakanlag, attma
påtill arbeteoförmögenhan är

räknassjukdomgrund inteav
semesterdag.som

studietid förledighet under
löneförmåneroavkortadevilken

utges.
då denunder tidledighet

sådangenomgårförsäkrade
undervisningellerutbildning

§ tredjekap. 53iangessom
1962:381lagenstycket 2 om
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allmän försäkring eller uppbär
korttidsstudiestöd enligt studie-
stödslagen 1973:349 och

ledighet för ferier eller för
motsvarande uppehåll för lärare

anställda utbild-är inomsom
ningsväsendet.

Har påbörjad perioden om
högst dagar14 3isom avses
kap. § första10 stycket lagen om
allmän försäkring avslutatsinte
före samordningstidens utgång,
skall sjukpenning frånutgessom
arbetsskadeförsäkringen för
sjukperioden beräknas med till-
lämpning föreskrifterna iav
denna paragraf b5 och 5samt c
§§, dock för högst det antal
dagar återstod vidsom sam-
ordningstidens utgång.

5b§
Upphävd Om den försäkrades sjukpenning

falli §5isom avses a svarar
sjukpenningunderlag imot ett

form enbart inkomstav av
anställning, skall till grund för
beräkningen beloppet helav av
sjukpenning för dag läggas det
tal erhålls §5i angivennärsom
procentandel sjukpenning-av
underlaget delas med den för-
säkrades årsarbetstid enligt 3
kap. lagen 1962:381 all-om

försäkring.män
Skall sjukpenning förutges

endast dag multipliceras deten
enligt första stycket erhållna
talet med antalet timmar av
ordinarie arbetstid eller däremot
svarande normal arbetstid. Pro-
dukten hel sjukpenning förutgör
dagen.

Skall sjukpenning förutges mer
dag multipliceras detän en
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

stycket erhållnaförstaenligt
sammanlagdatalet med det an-

ordinarie arbets-talet timmar av
svarandedäremottid eller

påarbetstid belöpernormal som
därvidtaldagarna. Det som

antalet dagardelas mederhålls
sjukpenning. Kvotenmed utgör

förhel sjukpenningbeloppet av
Skall sjukpenningdag. utges

nedsattgraderefter olika av
sammanläggsarbetsförmåga

dedock timmar avser sam-som
Sjukpenninggrad för sig.ma

periodsådanberäknas för varje
för sig.

stycketenligt förstaDet
tillavrundaserhållna talet

krontal.hela Omnärmaste an-
stycketenligt andratalet timmar

sammanlagda antaleteller det
stycketenligt tredje intetimmar

skalltimtaltill heltuppgår ett
ske tillavrundningen närmaste

timtal, varvid halvtimmehela
uppåt. Sjukpenningavrundas

helatillavrundas närmaste
krontal.

§ tredjeVad 5isägssom
sjukpenningberäk-stycket om

skall skeavräkningning när mot
sjukpenningtidigare utgiven
allmän för-lagenenligt om

till-också vidgällersäkring
denna paragraflämpning av

eftereller,Regeringen rege-
bemyndigande, riksför-ringens

meddela före-säkringsverket får
schablonberäkningskrifter om

däre-arbetstid ochordinarieav
arbetstid.normalsvarandemot

5 §c
sjukpenningförsäkradesdenOmUpphävd

§5fall ii a svararsom avses
sjukpenningunderlag imot ett

såvälinkomstform an-avav
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ställning förvärvs-annatsom
arbete beräknas beloppet helav
sjukpenning för dag enligt föl-
jande. delDen gukpenningenav

inkomstmotsom svarar av
anställning beräknas enligt b §5

första -järde styckena. delDen
inkomstmot annatsom svarar av

förvärvsarbete beräknas enligt 5
§ tredje stycket.

hinderUtan föreskrifterna iav
första stycket och5 b5samt a
§§ beräknas sjukpenning enligt 5
§ tredje stycket ifall isom avses

kap.3 10 § lagen 1962:381c
allmän försäkring.om

5d§
Upphävd Föreskrifterna kap.3 §i 7 a

lagen 1962:381 allmänom
försäkring tillämpas ifrågaäven

sjukpenning enligt denna lag.om

6§
Upphävd Sjukpenningunderlag utgörs av

för den sjukpen-ärsom
ningförsäkrad enligt kap.3
lagen 1962:381 allmän för-om
säkring:
hans sjukpenninggrundande in-
komst enligt nämnda kapitel,

för den sjuk-ärsom
penningförsäkrad enligt 3 kap.
lagen allmän försäkringom men
likväl har inkomst förvärvs-av
arbete."
den inkomst skulle hasom

sjukpenninggrundandeutgjort
inkomst för honom enligt nämn-
da kapitel, han hade varitom
sjukpenningförsäkrad, dock
lägst 6 000 kronor,

för försäkrad 1isom avses
kap. §1 andra stycket eller som

falli genomgick yrkes-annat
utbildning skadan traflade:när
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yrkes-genomgickfalli annat
traflade:skadanutbildning när

enligtlivränteunderlag 4hans
kap.

fårSjukpenningunderlaget
belopptill högreberäknas än

halvochsjumotsvarar ensom
enligt lagenbasbeloppetgånger

försäkring. Omallmän enom
förskallarbetsgivare svara

104 7lagen 1991:enligtsjuklön
dagförsjuklön somsammaom

fråga,kommer isjukpenning
storleksjukpenningensberäknas

sjukpenning-grundvalpå ettav
omfattarunderlag intesom

från denanställningsförmåner
arbetsgivaren.

7§
hararbetsskadaMedförhararbetsskadaMedför somsomen
påenligt 4 kap.livräntaföranlettkap.enligt 4livräntaföranlett

försäkradehar densjukdom,försäkradedenharsjukdom, nyttnytt
sjuk-sjukpenning,tillenligtsjukpenning rätttill omrätt
kvar-ned hansdomensjukdomen sätter§§,1-2 sätteroma

skaffa sigförmågaståendeförmågakvarstående atthansned
Därvidarbete.inkomstskaffa sig inkomstatt genomgenom

tillämpliga§§ gällaskall 5-6 iarbete.
delar.
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8§

Upphävd Bestämmelserna kap. och3 14i
§§ lagen allmän för-15 om

säkring skall tillämpas be-även
traflande sjukpenning utgessom
från arbetsskadeförsäkringen.

kap.4
Ersättning vid bestående nedsättning arbetsförmåganav

förAllmänna grunder ersättning

1§

till följdFörsäkrad Försäkrad till följdsom av som av
arbetsskada har fått förmågasin arbetsskada har fått sin fönnåga

skaffa sig inkomst skaffa sig inkomstatt attgenom genom
arbete nedsatt med minst arbete bestående nedsatt meden
femtondel, har sedan den minst femtondel har tillrätten
sjukdom har förorsakats ersättning i form livränta försom av av
skadan har upphört, till den inkomstförlusträtt som upp-
ersättning i form livränta för kommer. Livränta dockutgesav
den inkomstförlust förlusten för år räknatsom om
uppkommer. Livränta dock understiger fjärdedel detutges en av

förlusten för år räknat basbelopp detgällde år dåom som
understiger fjärdedel det livräntan skulle börja utges.en av
basbelopp gällde vid börjansom

det år då livräntan skulleav
börja utgå.

försäkradHar arbetsskada fått sin arbetsförmåga nedsattgenom
med mindre femtondel och drabbas han ytterligareän en senare av
arbesskada, skall livränta bestämmas grundval båda skadorna.av

3 16-0907
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.6
1 §

Air har till sjuk-någon rättsom
§enligt kap. andra3 1penning

stycket samtidigt berättigad till
enligt lagensjukpenning

allmän för-1962:381 om
säkring med anledning av

nedsättning arbets-samma av
förmågan, sjukpenningutges

arbetsskadefärsäkringenfrån
endast den denmåni överstiger
sjukpenningen från den allmän-

försäkringen.na
Är någon har till liv- någon har till liv-Arrätt rättsomsom

enligt eller kap. enligt eller kap.4 5 4 5ränta räntasam- sam-
tidigt berättigad folkpension berättigad till folkpensiontill tidigt

i formeller tilläggspension i form eller tilläggspension avav
eller efter-förtidspension eller efter- förtidspension
enligt lagenlevandepension enligt lagen levandepension
allmän för-1962:381 allmän för- 1962:381om om

säkring med med anledning denanledning den säkring avav
inkomstförlust inkomstförlust har föranletthar föranlettsom som
livräntan, utgår livräntan livräntan, livräntan endastendast utges
i den mån den överstiger den överstigeri den månpen- pen-
sionen. sionen.

delpension tillHar utgått till någon delpensionHar utgetts
tillerkänns livränta enligt tillerkänns livränta4 någonsom som

kap. och livräntan enligt kap. och livräntan4avser avsersamma
inkomstförlust delpensio- inkomstförlust del-som samma som

får livränta för förfluten får för för-tid pensionen, livräntanen,
endast i den mån den fluten tid endast i den månöver-utges utges

stiger delpension den den delpensionden utgått överstigersom
förför tid. tid.utgettssamma som samma

Andra stycket gäller i Andra stycket gäller iäven även
fråga pension enligt fråga pension enligtut- ut-omom som som
ländskt för social ländskt för socialsystem system trygg-trygg-
het utgår med anledning het med anledningutgesav av
arbetsskadan. arbetsskadan.

den försäkrade till följd den försäkrade följdOm Om tillav av
underlåten avgiftsbetalning underlåten avgiftsbetalning
har tillgodoräknats pensions- har tillgodoräknats pensions-

enligt kap. 6 § lagen enligt kap. lagen11 11 6 §poäng poäng
allmän försäkring för efterår allmän försäkring efterför årom om

det då arbetsskadan inträffat, det då arbetsskadan inträffat,
skall vid tillämpning denna skall vid tillämpning dennaav av
paragraf och 4 kap. hänsyn4 § paragraf och 4 kap. hänsyn4 §

till den tilläggspension till den tilläggspensiontas tassom som
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

avgift hadeskulle ha utgått skulle ha avgift hadeutgettsom om
erlagts.erlagts.

5§
Under tid då den försäkrade Försäkrad till följdär som av
föremål för sådan behandling arbetsskada har fått förmågasin
eller rehabilitering i skafla inkomst3 sigattsom avses genom
kap. b eller kap. arbete§ 22 § betstående nedsatt med7 7
lagen allmän för-1962:381 femtonde har tillminst rättom en
säkring skall hans förmåga under arbetslivs-ersättningatt en
skaffa sig inkomst arbete inriktad rehabiliteringgenom som

nedsatt i den mån syftar till återställa arbets-även attanses
hindraråtgärden honom förmågan. den mån åtgärdenIatt

förvärvsarbeta. hindrar honom arbetaatt utges
form livräntaersättning i av

enligt bestämmelserna kap.4i

Övriga8 kap. bestämmelser
1 §

Underrättelse arbetsskada skall beträffande arbetstagareom
omedelbart lämnas till den arbetsgivare hos vilken arbetstagaren var
anställd skadan inträffade. skadaHar till följdnär änannatav
olycksfall visat förstsig efter det den försäkrade har upphört att vara

för inverkan har orsakat skadan, skall underrättelseutsatt som
lämnas till den arbetsgivare hos vilken den försäkrade senast var

för sådan inverkan. Finns någon arbetsgivarensutsatt vägnarsom
förestår arbetet, får underrättelsen i stället lämnas till denne.
Beträffande försäkrad i kap.1 § andra stycket1 skall vadsom avses
i detta kapitel arbetsgivare gälla rektor ellersägs om annan som
förestår utbildningen.

Arbetsgivare eller arbetsföre- Arbetsgivare eller arbetsföre-
ståndare underrättel- ståndare underrättel-som genom som genom

enligt första stycket eller på enligt första stycket eller påse se
har fått kännedom har fått kännedomsättannat sättannatom om

inträffad arbetsskada skyldig inträffad arbetsskada skyldigär är
omedelbart anmäla skadan anmäla skadan till allmänatt att

till allmän försäkringskassa. An- försäkringskassa. Anmälan skall
försäkrad arbetstagare sjukfallän göras närsenastnan som

skall själv anmäla arbetsskada följer på skadan överlämnas till
till försäkringskassan. Har han försäkringskassan enligt 12 §
avlidit till följd skadan, skall första stycket lag 1991:1047av
anmälan den hargöras sjuklön. försäkradAnnan änav som om

företräda dödsboet.rätt arbetstagare skall självatt anmäla
arbetsskada till försäk-
ringskassan. hanHar avlidit till
följd skadan, skall anmälanav
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

den har rättgöras attav som
företräda dödsboet.

andra stycket skall enligt föreskrifterAnmälan enligt göras som
meddelas regeringen. Nödvändiga utgifter för läkarutlåtandenav

i enlighet med vad regeringen föreskriver.ersätts

4§

Ärende Ärendeangående livränta till angående livränta till
ärendeden försäkrade, i ärende den försäkrade, i annatannat

fråga huruvida den fråga huruvida denuppkommen uppkommen
försäkrade har ådragit sig ådragit sigförsäkrade harar- ar-
betsskada till följd till följdbetsskada änänannat annatav av
olycksfall och ärende angående olycksfall och ärende angående

efterlevandelivräntasärskild särskild efterlevandelivränta
försäkringskassaskall i skall i försäkringskassaavgöras avgöras

socialförsäkringsnämnd. socialförsäkringsnämnd.Re- Re-av av
geringen får dock meddela fö- får dock fö-geringen meddela
reskrifter behörighet för reskrifter behörighet förom om
tjänsteman hos försäkringskas- tjänsteman hos försäkringskas-

ärenden ärendenavgöra är avgöraatt ärattsan som av san som av
enkel beskaffenhet och inte enkel beskaffenhet och intean- an-
går livränta till den försäkrade går livränta till den försäkrade
eller särskild efterlevandeliv- eller särskild efterlevandeliv-
ränta. ränta.
Omprövning beslut skall Omprövning beslut skallav av

socialförsäkrings- socialförsäkrings-göras görasav av
nämnd, beslutet har fattats nämnd, beslutet har fattatsom av om av
tjänsteman och gäller tjänsteman och gäller

fråga i 6 kap. fråga5 i kap.6 5som avses som avses
eller beslut tjänsteman fattatsom

beslut tjänsteman fattat med stöd föreskriftersom av av
med stöd föreskrifter regeringen enligt första stycket,av av
regeringen enligt första stycket. eller

fråga enligt 3 kap. §5 om
eller vilken utsträckning deni
försäkrades sjukdom nedsätter
hans förmåga skafla sigatt
inkomst arbete.genom
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

tillFörslag
ändring i lagLag om

1980:100 sekretessom

Härigenom föreskrivs i fråga sekretesslagen 1980:100 7attom
kap. och4 10 skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.7
§4

Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift enskildsom
personliga förhållanden, det inte står klart uppgiften kan röjasattom

den enskilde eller honomnågon närstående liderattutan men.
Sekretssen gäller dock inte beslut omhändertagande eller beslutom

vård samtycke. hinderUtan sekretess får uppgift lämnasutanom av
till enskild myndiguppnått ålder förhållanden betydelsesom om av
för denne skall få vetskap vilka hans biologiska föräldraratt är.om

kommunal familjerådgivningInom gäller sekretess för uppgift som
enskild har lämnat förtroendei eller har inhämtats i sambandsom
med rådgivningeia.

uppgift förHar vilken sekretess
gäller enligt första stycket
lämnats till allmän försäkrings-
kassa för samarbeteinom ramen

enskilds rehabilitering gällerom
sekretessen också där. Sekre-

gäller dock inte,tessen om upp-
giften ingår beslut deni av
mottagande myndigheten.

Med socialtjänst förstås verksamhet enligt lagstiftningen om
socialtjänst och den särskilda lagstiftningen vård ochom av unga av
missbrukare samtycke verksamhet i fall enligtutan samt annatsom
lag handhas socialnämnd. Till socialtjänst räknas ocksåav
verksamhet hos myndighet innefattar omprövningannan som av
socialnämnds beslut och särskild tillsyn nämndens verksamhetöver

verksamhet hos kommunal invandrarbyrå. Med socialtjänstsamt
jämställs ärenden bistånd asylsökande och andra utlänningar,om
ärenden introduktionsersättning för flyktingar och vissa andraom
utlänningar, ärenden tillstånd till riksfárdtjänst eller till parke-om

Senaste lydelse 1994:595



örfattningsförslag70 F SOU 1996:1 13

för rörelsehindradering verksamhet enligt lagstiftningensamt om
stöd och service till vissa funktionshindrade.

fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessenI i högstom
sjuttio år.

Sekretess enligt första stycket inte beslut igäller ärenden om
eller behörighet för personal inom kommunal hälso- ochansvar

sjukvård. Beträffande anmälan i sådant ärende gäller sekretess om
det kan den uppgiften eller någon honomrörantas att som
närstående lider betydande uppgiften röjs.men om

10
i ärende arbetsförmedling ellerSekretess gäller om

uppgift förhållanden,yrkesvägledning för enskilds personligaom
uppgiften enskildedet inte klart kan röjas denstår utanatt attom

sekretesseller honom närstående lider Motsvarandenågon men.
arbetsvård, antagning till arbetsmarknads-gäller i ärende om
stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärderutbildning, hjälp och i

anställningsfrämjande syfte eller för främja enskilds anpassningatt
gäller dock inte beslut i ärendetill arbetslivet. Sekretessen som

i detta stycke.avses
försäkringskassa, riksförsäkringsverkärende hos allmän ellerI

domstol gäller i stället för för första stycket.7 §

uppgift för vilken sekretessHar
enligt första stycket gäller
lämnats till allmän försäkrings-
kassa för samarbeteinom ramen

enskilds rehabilitering, gäl-om
ler sekretessen också där. Sekre-

gäller dock inte,tessen om
uppgiften ingår beslut deni av
mottagande myndigheten.

fråga uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högstI om
femtio år.

2 lydelseSenaste 1992:1474
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Inledning1

Kommitténs direktiv1.1

Enligt regeringens direktiv skall kommittén analysera och lämna
förslag till utformning försäkringsskyddet vid inkomstbortfallav
orsakat kort- eller långvarig ohälsa hur rehabiliterandesamtav
insatser skall organiseras och hur drivkrafter för förebyggande
insatser kan stärkas. Utgångspunkten för arbetet skall attvara
försäkringen tydligt avgränsad roll, försäkringskyddetattges en
uppfyller krav effektivitet och rättvisa, arbetslinjen stärksatt samt

utgifter begränsas.att statens
Ekonomisk trygghet viktig del de goda betingelser,är en av som

behövs för skallmänniskor kunna utföra produktiva insatser ochatt
därmed medverka till effektivitetsförbättringar ekonomisksamt
tillväxt. behovUr människors ekonomisk och social trygghetav

i början frivilligaseklet den ochväxte erkända sjuk-statenav av
kasserörelsen fram. samverkanI med genomfördes successivtstaten
förbättringar i det frivilliga försäkringsskyddet. Under 1950-talet
omformades detta obligatoriska försäkringar från trygghetgenom en
för vissa till trygghet för alla. Försäkring inkomstbortfall vidmoten
ohälsa har därmed blivit fundamental del välfärdssamhället.en av

Såväl för den enskilde för samhället det viktär stor attsom av
åtgärder vidtas så behovet frånvarande från arbetet bliratt att varaav
så litet möjligt. Försäkringens utformning bör därför präglassom av
behovet upprätthålla och stärka arbetslinjen. Insatserattav som
syftar till skapa och förstärka drivkrafter för förebyggande arbeteatt

rehabiliterings- och anpassningsåtgärder blir därmedsamt viktiga
inslag i försäkringens utformning.

Utgångspunkten för kommitténs arbete skall ordning därvara en
det grundläggande försäkringsskyddet tillgodoses inom förramen en
allmän och sammanhållen ohälsoförsäkring. Denna försäkring skall

ersättning för inkomstbortfall till följd nedsatt arbetsförmågage av
vid sjukdom, skada eller funktionshinder. Ersättning skall påges
lika villkor orsak till den nedsatta arbetsförmågan ochoavsett
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försäkringen skall omfatta samtliga försäkringsfall oberoende av
allmänna ohälsoforsäkringen skall därmedvaraktighet. Den ersätta
arbetsskadeförsäkringen och fortidspensionering-sjukforsäkringen,

till ersättning skall baseras medicinska kriterier.Rätten renten.
Ersättningen skall ligga nivå innebär inkomstbort-atten som

skall därvid denfallsprincipen upprätthålls. Utgångspunkten vara av
riksdagen beslutade ersättningsnivån på inkomst-75 procent av
bortfallet.

drivkrafter, håller sjukfrånvaron och stimulerarFör att ge som nere
bör försäkringen inne-till förebyggande insatser och rehabilitering,

hålla självrisker. arbetsgivaren skall denna utformasFör samma
arbetsgivareni dagens sjuklönesystem, dvs.sätt attsom genom

för-täcker inkomstbortfallet under begränsad period. denFören
säkrade skall karensdag ochsjälvrisken utgöras ersätt-attav en av
ningsnivån förhållandevis lågt.sätts

central fråga hur den inkomst skall försäkradEn är som anses vara
bör fastställas. Kommittén skall analys nuvarande reglergöra en av
och komma med förslag hur den förmånsgrundande inkomstenom
skall beräknas den allmännainom ohälsoförsäkringen. Kommittén
skall därvid för- och nackdelar med två modeller. denIpröva ena
skall utgångspunkten det den faktiska och aktuella in-ärattvara
komsten försäkrad. andraDen modellen skall utgå från denärsom
uppnådda levnadsstandarden och bygga inkomstenpå under en
längre tidsperiod och successivt upparbetas.som

Förtidspensioneringen idag del pensionssystemet.utgör en av
Refonneringen ålderspensionssystemet medför ålderspensionattav
kommer beräknas enligt principer och ålderspensions-att attnya

såväl lagtekniskt finansiellt kommer frånsystemet utgöraatt ettsom
andra socialförsäkringsgrenar avskilt denna bakgrundMotsystem.
skall kommittén ordning for inkomstersättning vidöverväga en ny
långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Inriktningen bör därvid attvara
denna integreras del i den allmänna ohälsoförsäkringen.som en

Försäkringen bör till övervägande del finansieras med till försäk-
ringen destinerade avgifter förvärvsinkomster.på Medtas utsom
hänsyn till försäkringen ersättning till inteävenatt ger grupper som
har eller har haft förankring på arbetsmarknaden det rimligtär att
försäkringen till viss del finansieras med allmänna skattemedel.även
Kommittén skall också utforma förslag till redovisningen av
ohälsoförsäkringens inkomster och utgifter så det möjligtäratt att
utläsa försäkringens finansiella ställning. Huvudalternativet skall
därvid försäkringen kvarstår inom för statsbudgetenattvara ramen
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kan exempelvis också formen fiktiv fond. Kommitténtamen av en
oförhindrad för- och nackdelarär medäven ordning däratt pröva en

den allmänna försäkringen fristående ställning.ges en mer
allmännaDen ohälsoförsäkringen skall kunna kompletteras genom

tilläggsförsäkringar. Starka skäl talar för det organisatoriska ochatt
finansiella för dessa tilläggsförsäkringar skall liggaansvaret
arbetsmarknadens Kommittén skall undersöka förutsättning-parter.

för uppnå vad gäller de inom vilkaattarna en samsyn ramar
tilläggsförsäkringarna bör hållas för det försäkringsskyd-samladeatt
det skall effektivt och rättvist. Vad gäller försäkring förvara
inkomstbortfall vid nedsatt arbetsförmåga orsakad arbetsskadaav
bör det dock finnas lagstadgad skyldighet teckna tilläggsför-atten
säkring. förstaI hand bör den utformas tilläggsförsäkring,som en

finansieras och handhas arbetsmarknadens Kommit-parter.som av
skalltén särskilt analysera hur sådan försäkring bör samordnasen

med den allmänna försäkringen.
Kommittén har regeringen propositionennoterat att genom

1995/96:209 lagt fram förslag påverkar kommitténs arbete. Isom
propositionen föreslås sjuklöneperioden förlängs från två till fyraatt
veckor. Vidare har regeringen i proposition 1995/96: 150 aviserat att
kompensationsnivåerna i sjukpenningförsäkringen fr.o.m januari1
1998 skall höjas från till75 80 procent.

1.2 Utredningsarbetet

Sjuk- och arbetsskadekommittén har fortsatt det arbete påbör-som
jades den tidigare Sjuk- och arbetsskadeberedningen. Dennaav
började sitt arbete i slutet 1993 och har publicerat följandeav
rapporter:

Sjukpenning, arbetsskada och förtidspension Förutsättningar— -
och erfarenheter SOU 1994:72
Förtidspension arbetsmarknadspolitisk ventil SOU 1994: 148en- -
Ohälsoförsäkringen och samhällsekonomi Olika aspekter på- -
modeller, finansiering och incitament SOU 1995:59

Kommittén kunde i början hösten 1995 konstatera helaattav
uppdraget inte möjligt fullfölja till den 31 decemberatt 1995.var
Arbetet inriktades därför på till denna tidpunkt framatt ta ett
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uppnåföråtgärderförslag tillredovisasyftedelbetänkande i attatt
detSamtidigtdirektiven.ibesparingskrav,de varangavssom

allmäntillideérredovisakunnaambitionkommitténs att en
kommitténöverlämnadejanuari 1996börjanohälsoförsäkring. l av

betänkandet:statsrådet Hedborgdåvarandetill
tilldelbetänkande rättensjukdom EttFörsäkringskydd vid om-

sjukpenningtidunderinkomstunderlagberäkningochersättning av
1995:149SOU

delbe-konkretiseramedvidaredärefter gåttharKommittén att
slutbe-föreligganderedovisarochidéavsnitttänkandets genom

ochallmänuppläggninginriktning ochförslag tilltänkande enav
hurliksomrehabiliteringochvid sjukdom ettförsäkringaktiv

utrednings-skall utformas. Ivid arbetsskadaskyddkompletterande
kommitténssynpunkterremissinstansemasslutskede hararbetets

Kommittén harsocialdepartementet.tillinkommitdelbetänkande
ställer sighuvudsakiremissinstansernaflestadekonstaterat att

ohälsoförsäkring.allmäntillidéskisskommitténsbakom en
punkter. den månvissa IframförtsdockharmeningarAvvikande

möjlighettiden givitochföreliggasakmässiga skälkommittén ansett
remissin-anledningmedförändratsförslagochskrivningarhar av

synpunkter.stansemas
haftavsnittberördagällerkommittén vadhararbetets gångUnder
medkommitténArbetsmarknadspolitiskamedsamverkan samt

sjukvårdsutredningen 2000.ochHälso-
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2 Bakgrund

långaUnder de decennierna har den sjukfrånvaronsenaste trend-
mässigt ökat. synnerhetI gäller detta frånvaro med ersättning i form

förtidspension eller sjukbidrag. Mellan åren 1963 och 1993av steg
den andel befolkningen i förvärvsaktiv ålder, uppbar förtids-av som
pension/sjukbidrag från 3,0 till 7,3 Antalet syssel-procent procent.

förtidspensionär sjönk från tillsatta 25 10. börDetper noterasca ca
denna utveckling inträffade underatt period den allmännanären

pensionsåldem sänktes från 67 till 65 år.
Under 1980-talet sjukfrånvaron påtagligt. Tabellsteg 2.1 nedan

visar antalet med förtidspension/sjuk-att summan av personer
bidrag och sjukfall längre år ökade mellanän 1980 ochett 1990 från
311 000 till 436 000.

Sjukfrånvarons utveckling resulterade i kraftig kostnadsökning.en
Tabell nedan2.2 visar kostnaderna för sjukpenning,att arbetsskade-
ersättning och förtidspension/sjukbidrag ökade i 1995 års penning-
värde från 60,6 miljarder kronor 1980 till 88,9 miljarder kronor
1990.

Tabell 2.1 Totalt antal sjukpenningfall längre år1än och förtids-
pensioner/sjukbidrag

År Antal Förändring

1980 31 1 000
1985 353 000 42 000+
1990 436 000 83 000+
1991 443 000 7000+
1992 454 000 11 000+
1993 455 000 1 000+
1994 458 000 3 000+
1995 455 000 3 000-

Källa: RFV
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arbetsskadeersättning samtsjukpenning,förKostnader2.2Tabell
prisnivåårs1995kronorMiljonerförtidspension/sjukbidrag

199519941993År 19921991199019851980

19 51419 40218 75221 963899 35 7474229 730Sjp 32 230
685711932 820420813107 131247132403151Ae

36738 067 3736 43193333 732 3533 48928 289F/sjb 27025

637386567371104 6711582586888596125960651Sza

F/sjbförtidspension/sjukbidragAearbetsskadeersättningSjpsjukpenning,

Källa: RFV

delsbakgrund1980-talet skallunderUtvecklingen mot enavses
Högkon-praxisförändringar.regel- ochdelshögkonjunkturkraftig

arbetskraft Ökade. Detefterfrågan påtillleddejunkturen att var
Sysselsätt-ökade.förvärvsfrekvenskvinnornasframför allt som

kunnatintetidigareocksåmedfördeningsläget att personer, som
till arbete.fick möjlighetarbetsmarknaden,komma ut

vilketohälsotalet,ohälsanförsäkringsersattaden ärmåttEtt
försäkrad och år,genomsnittliga antalet dagardet somperanger

rehabiliterings-arbetsskadesjukpenning,sjukpenning,medersatts
förtidspension/sjukbidrag.sjukpenning ellerförebyggandepenning,

huvudsakiohälsotalethälft låg1970-talets andraUnder en
1983försäkrad och år. Fr.o.m.dagarnivå drygt 39konstant per

dagar.nivå 46,6högstatill1989ohälsotaletökade t.o.m. en
dagar.41,8siffran för 1995inträffat ochnedgångDärefter har varen

defortsättaminskningenbedömning kommerEnligt RFV:s att
åren.närmaste

Undernivå.ohälsotal låg 1983ochKvinnors mäns samma
förkvinnornaförökningen männendock än1980-talet störrevar

sannolikföroch 34,4 Enför kvinnorsiffran 43,4 män.och 1990 var
förvärvsfre-ökadeutveckling kvinnornastill dennaförklaring är

vaduppstod ocksåKönsskillnaderförvärvsintensitet.ochkvens
oförändradsjukfallslängdenlängd.sjukfallens Förgäller män var

allthuvudsakberodde i påför kvinnorna. Dettaökademedan den ett
kvinnorna. Kvinnornassjukfall hosmycket långainslagstörre av

uppgickoch 1989ökade ocksåförtidspensionärerantaletandel av
likaarbetssjukdomar1980-taletbörjantill I53 procent. varav
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Ökningstaktenvanliga bland bland kvinnor. under 1980-män som
talet dock klart högre hos kvinnorna. Enbart det gälldenärvar
arbetsolyckor andelmännens större.var

Om granskar sjukfallens längd så varierar de beroende påman
sjukskrivningsdiagnoserna. denSett till totala mängden sjukskriv-
ningsdagar axel- och nackbesvär och andra besvär i rörelseappa-var

Ökningende vanligaste sjukskrivningsdiagnoserna. antaletraten av
anmälda arbetssjukdomar bestod huvudsakligen s.k belast-av
ningssjukdomar. Psykiska sjukdomar och missbruksproblem var
orsaken till långvarig sjukfrånvaro i 15 fallennärmare procent av
under andra hälften l980-talet.av

Kostnadsutvecklingen också resultatet genomförda regel-var av
förändringar. syfte komma tillI med låga kompensa-rättaatt
tionsnivåer i ersättningsfallkorta för försäkrade med oregelbundet
arbete infördes den december 1987 metoder förl beräkningnya av
sjukpenning. Samtidigt började sjukpenning för insjuknandeda-även

fridagsregelnoch bort.att utges togsgen
börjanI l980-talet fanns praxis sjukfall förhindrasbordeattav en
överstiga år. Försäkringskassorna förhindradeatt ävenett attvar ge

sjukpenning under rehabilitering för längre tid. begränsadeDetta
möjligheterna till utbildning rehabiliterandei syfte. Genom antalett
domar i Försäkringsöverdomstolen under åren 1983 och 1984
öppnades för längre sjukskrivningsperioder och sjukpenningvägen
vid sådan rehabilitering, varade längre tid Allt flerår. fickän ettsom
sjukpenning under individuellt inriktade utbildningsperioder.

Under decenniets hälft kom allt arbetsskadeärenden attsenare
Ãndringsfrekvensenöverklagas till försäkringsrätterna. försäk-av

ringskassomas beslut mycket hög. Den vadöverstegvar som var
normalt för förvaltningsdomstol i första instans och låg långt överen
ändringsfrekvensen för andra försäkringsrättsmål. Genom praxis-
utvecklingen fick arbetsskadebegreppet enligt 1977 års lagstiftning

allt vidare tolkning.en
börjanI 1990-talet gick den svenska ekonomin i lågkon-av en

junktur. Tillväxten föll och arbetslösheten ökade. Underskottet i
budget blev och för privat och offentligstatens stort utrymmet

konsumtion minskade kraftigt. Ett antal människor blevstort
arbetslösa. Antalet sysselsatta i november färre1993 550 000var ca

i börjanän 1990. Hösten 1993 8,4 arbetskraftenprocentav var av
arbetslösa ochöppet i5,5 någon form konjunkturberoen-procent av

de åtgärd. deAv arbetstillfällen, gick förlorade, kan hälftensom ca
hänföras till industrin. Sedan mitten har1994 sysselsättningenav
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ökat snabb takti och antalet i börjansysselsatta 1996 75 000var ca
fler. Den arbetslösheten i slutet7,7 1995.öppna procentvar av

deltog i UnderDärutöver 5 åtgärder. våren 1996 ökar återprocent
arbetslösheten.

början vidtogsI 1990-talet rad åtgärder i syfte få bättreattav en en
kontroll försäkringskostnadema och för skapa effektivaöver att mer
försäkringar. Kompensationsnivån i sjukpenningförsäkringen sänk-

frånden 1991 90 till 65 för de första1 dagarnates procent tremars
i varje sjukpenningperiod och till för80 tid fram denprocent t.o.m.

dagen. sjuklön trädde kraft90:e Lagen i den januaril 1992om
fickvarvid arbetsgivarna skyldighet ersättning under deatt utgeen

första sjukfall.14 dagarna i varje Vid tidpunkt arbetsgi-samma gavs
för den anställdes behov rehabiliteringett attvaren ansvar av

klarläggs vidta åtgärder för effektiv rehabilitering. Densamt att en
enskilde aktivt medverka i den rehabilite-ett attgavs ansvar egna
ringen. Försäkringskassoma administrativt och samordnan-ettgavs
de för rehabiliteringen. Ansvarsområdet omfattar klarläg-ansvar
gande behov, initiering, samordning och uppföljning reha-av av
biliteringsinsatser. Rehabiliteringspenning infördes, vilket innebar

högre ersättningsnivå motsvarande 100 denatt procenten av
sjukpenningsgrundande inkomsten kunde vid arbetslivsinrik-utges
tad rehabilitering. Inriktningen ersättning skulle kunnaatt utgesvar
under år. En karensdag i såväl sjuk- arbetsskadeförsäk-ettca som
ringen infördes den april1 1993.

juliDen 1 år sänktes kompensationsnivån från 80 till 70samma
för dem, de månaderna,15 haft sjukperioderprocent senastesom

omfattande minst 365 dagar. Försäkrade genomgick medicinsksom
behandling eller rehabilitering, ordinerats läkare, ochsom av som
ingick i godkänd behandlingsplan kunde dock, efter ansökan,en
beviljas ersättning motsvarande 80 procent.
Vad gäller arbetsskadeförsäkringen så förlängdes samordningstiden

från till dagar den90 180 januari1 1992. januari ändradesI 1993
arbetsskadebegreppet vilket innebörd och samtidigtsnävaregavs en
ändrades bevisreglerna. juliDen 1 år upphörde i principsamma

till arbetsskadesjukpenning. Principenrätten högre ersättningom
gäller dock alltjämt enbart skadan medfört beståendenärmen en
nedsättning arbetsförmågan. De förmåner, frånutgesav som numera
försäkringen, livräntor, ersättning för tandvård, sjukvårdär utom-
lands och särskilda hjälpmedel.

Slutligen ändrades kompensationsnivån i sjukpenningförsäkringen
den januari1 1996 till 75 procent.
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Under 1990-talets första hälft sjönk sjukfrånvaron. korta ochDe
medellånga ersättningsfallen kraftigaminskade. ökningstrendenDen

långvariga sjukfall bröts. tabell framgårAv 2.1 attav summan av
antalet pågående förtidspensioner/sjukbidrag och pågående ersätt-
ningsfall längre år uppgick i december till1994 458 000.än ett
Eftersom förtidspensionerpartiella och deltidssjukskrivning sam-
tidigt ökat skulle, till helårspensioner/sjuk-omräkning gjortsom en
skrivningar, siffran för tydligare visat trendbrottet.1994 Den
höga förtidspensioneringen under och innebar alltså1992 1993
huvudsakligen överföring långa sjukpenningfall förtidspen-tillen av
sion. Antalet fall med sjukpenning och rehabiliteringsersättning,

längre år, verkar sedan i mitten 1994änvarat ett stannatsom av upp
nivå på närvarande minskar antalet nybeviljade45 000. Fören ca

förtidspensioner/sjukbidrag och under uppgick antalet till1995
39 långa300. Den sjukfrånvaron verkar därmed ha stagnerat.

Vidtagna åtgärder, exempelvis införandet lagen sjuklön ochav om
sänkta ersättningsnivåer, har tillsammans med sjukfrånvarons
utveckling inneburit försäkringskostnadema har minskat. Avatt
tabell framgår kostnaderna2.2 för sjukpenning, arbetsskade-att
ersättning förtidspension/sjukbidragoch i 1995 års penningsvärde
minskat från 88,9 miljarder kronor 1990 till 63,7 miljarder kronor
1995. kraftigaDen minskningen mellan 1991 och på1992 11,5
miljarder kronor deltill sjuklönereformen. Kostnadernastoravser
för sjuklön kan för beräknas bli1996 000 miljoner kronor.7ca
Uppskattningen bygger bedömning, gjort ochRFVen som som
utgår från aviserade sjuklöneperioder. Beloppet ingår under-ettsom
lag för de kostnadsberäkningar redovisas i regeringenssom propo-
sition 1995/962209 Försäkringsskydd vid sjukdom m.m.

finnsDet emellertid skäl uppmärksam på den fortsattaatt vara
utvecklingen kostnaderna för berörda försäkringar. Föränd-av nu
ringar arbetsmarknaden kan komma medföra ökade svårighe-att

för uppfylla arbetslivets krav. finnsRiskerter stora att attgrupper
samverkande intressen från arbetsgivare, den enskilde och fackliga
organisationer låter den allmänna försäkringen kostnader förta
problem, uppstår på arbetsplats. sådan utvecklingEn kansom en
innebära på allmän försäkring.en press en

förstärksDetta den demografiska utvecklingen. Under detav
kommande decenniet kommer andelen befolkningen i åldersgrup-av

mellan 55 och 64 år öka kraftigt. dessa åldrarI riskenattpen är att
drabbas ohälsa påtagligt högre för åldersgrupper.änav yngre
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Även fortsättningsvis bör därför försäkringskostnadernas utveck-
ling kontinuerligt och följas vid behov åtgärdernoggrant samt
vidtas. vidare angeläget reglernas innehåll ochDet är överatt se
tillämpning i syfte skapa effektivare försäkringar till lägreatt en
kostnad liksom skapa bättre förutsättningar för upprätthållaatt en
god kostnadskontroll. viktig del detta översynsarbete härvidEn ärav
den uppgift sjuk- och arbetsskadekommittén har ochsom som nu
redovisas detta betänkande.genom

finns också anledning framåt. Morgondagens social-Det att se
försäkringar kommer befinna sig i miljö där mänskligt kun-att en
nande, erfarenheter och förändringskompetens kommer ha störreatt

falletbetydelse vad i nuläget. Utbildningsnivån kommerän ärsom
högre. kan förmodasDet utbytbarheten mellan medarbe-att attvara

inte kommer lika tidigare. personal-Etttarna att storvara som
ekonomiskt torde med dessa förutsättningar ha möjlighetsynsätt att
få starkare förankring i arbetslivet. personalekonomiskaDeten
tänkandet bör stimulera till brett upplagt arbetsmiljöarbete,ett som
integreras företagets-/förvaltningensmed hela verksamhet. Förebyg-
gande insatser rehabiliterings- och anpassningsåtgärder kansamt
därmed bli naturlig del i ansträngningarna åstadkomma ökadatten
produktivitet, kvalitet och konkurrenskraft. finns emellertidDet
också utveckling. Antalet med ingen elleren annan personer svag
anknytning till arbetsmarknaden kan komma bli allt fler.att
Samtidigt ökar kraven i arbetslivet. Människor med olika handikapp
kan få svårigheter kvar eller komma arbetsmark-påstörre att vara
naden. allmän försäkringEn har viktig uppgift i medverka tillatten

dessa stöd och trygghet.att ge personer
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Internationell utblick3

Inledning3.1

Olika länders socialförsäkringar har utvecklats under skilda
ekonomiska, kulturella, institutionella och historiska förutsättningar.

jämförelse socialförsäkringarnamellan i olika länder uppvisarEn
dänned variationer. Ett åskådliggöra dessa skillnadersättstora äratt

i något förenklade modeller peka på principiella skillnader ochatt
likheter. Modellerna spelar också viktig för fåroll atten grepp om
och jämföra ocholika alternativ dess konsekvenser. Istället för att
spekulera kring fördelar och nackdelar med förändringar av
socialpolitikens inriktning, kan studera effekter i andra länderman

alternativadär modeller projektetl "Svensk socialpolitik iprövats.
internationell belysning" vid Stockholms universitet finns data om
lagstadgade socialförsäkringar i olika länder. data belyserDessa
skillnader i de sociala rättigheternas omfattning, täckningsgrad och

Ävenersättningarnas grad grund- och inkomstbortfallsskydd.av om
utvecklingen socialförsäkringarna pekar förvånansvärdpåav en
stabilitet i grunddrag så sker hela tiden förändringarsystemens av
försäkringarna. Sverige harI sedan slutet 1980-talet omfattan-ettav

förändringsarbetede genomförts ifråga sjuk- och arbetsskadeför-om
säkringarna liksom inom förtidspensionsområdet. Likartade
förändringar genomförs också i många andra länder. Kriterierna för

till ersättning kompensationsnivåer sänks, renod-rätt stramas upp,
ling andra ersättningssystem sker och rehabiliteringsverk-gentemot
samheten betonas.
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Socialpolitiska mål3.2

Utgångspunkten för urskilja olika modeller skilja mellanäratt att
olika socialpolitiska mål. grundläggande distinktionEn kan göras
mellan grundskydd och inkomstskydd.

socialförsäkringarI syftar till grundskydd iatt ett utgessom ge
princip enhetsbelopp primärt syftar till hålla denett attsom
försäkrade den nivå skulle henne/honom berättigadöver görasom
till socialhjälp. försäkringar,de har inkomstskyddI mål ärsom som
ersättningen relaterad till tidigare inkomst och syftar till upprätt-att
hålla den ekonomiska standarden.

viktigt socialpolitiskt mål omfördelning.Ett kan kanHärannat vara
skilja mellan horisontell och vertikal omfördelning. Horisontellman

omfördelning innebär flyttar inkomster mellan olika skedenatt man
i livet, i form barnbidrag och pensioner. Vertikal omfördel-t.ex. av
ning brukar benämna de inkomstförflyttningar sker mellanman som
hög- och låginkomsttagare så inkomstskillnader utjämnas. Enatt

omfördelning den sker mellan olika riskgrup-ärtypannan av som
per.

Olika3.3 principer bakom till förmånrätten

För uppnå de beskrivna målen används i socialförsäk-att ovan
ringssystemen olika principer för till förmåner.avgränsa rättenatt

huvudsak förekommerI skilda principer för denna avgränsning,tre
nämligen medborgarskaps-, behovs-, och förtjänstprincipema.

med kravI medborgarskap eller boende detsystem ärpermanent
enklast kvalificera sig. skärpning kravenEn tillämpaatt är attav
behovsprövning, där endast de saknar inkomster eller förmö-som
genhet vissa klart definierade nivåer får till ersättning.över rätt
Förtjänstprincipen vägledande för alla inkomstrelateradeär ersätt-
ningar och innebär i princip den försäkrade arbetat ochatt mer
högre lönen varit desto högre skall ersättningen från socialförsäk-
ringen bli.

Valet princip och hur tillämpar den får konsekvenser förav man
såväl hur täckningsgrad ersättningsnivåer kommer att ut.som se
Med täckningsgrad den andel viss landetsavses av en grupp av
invånare omfattas försäkringen. naturliga skäl fårAv desom av
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medborgarskapet, den bredasteförsäkringar, grundar sig påsom
Behovsprincipen däremot instrument förtäckningen. är ett att

inskränka täckningsgraden. Beroende på hur strikt prövningen sker
kretsen ersättningsberättigade variera. Förtjänstprin-kommer attav

till aktivacipen också ägnad begränsa täckningen dem ärär att som
arbetsmarknaden.på

gäller socialförsäkringarnas ersättningsnivåer kandetNär man
behovsprinciperna förstabåde medborgar- och i handkonstatera att

grundskydd medan förtjänstprincipensyftar till avseddäratt ettge
skydd för bortfall inkomst.att ett avge

Karensvillkor och varaktighet villkor påverkarockså denär som
försäkringssystemekonomiska trygghet dessaIettsom ger. avseen-

den det inte med bestämdhet hur de principernagår kansäga treatt
förväntas slå. Dock verkar de följer behovsprincipensystem attsom

förknippade lång långmed både karens och varaktighet.vara

grundläggande3.4 socialpolitiskaFyra
modeller

Bakom det till brokiga västländernas välfärds-mönstersynes som
dockvisar går det urskilja några grundläggandesystem attupp

socialpolitiska Strukturen bakommodeller. modellerna framträder
tydligast i uppbyggnaden ålderspension och sjukpenningförsäk-av
ring. grundläggandeDe skillnaderna mellan modellerna återspeglar
behovsprövningens omfattning, kretsen försäkrade medborgare,av
graden inkomstrelatering i ersättningar den institutionellasamtav
uppbyggnaden. kanMan skilja mellan fyra grundläggande socialpo-
litiska modeller; den behovsprövade modellen, den korporativa
modellen, grundskyddsmodellen och standardskyddsmodellen.

behovsprövadeDen modellen kännetecknas tillrättenattav
ersättning inte definieras utifrån allmänna kriterier bestämsutan
efter eller mindre grundlig prövning den sökandes behov.en mer av
Modellen i princip enhetliga och låga ersättningar till de sämstger
ställda medborgarna. De behovsprövade socialförsäkringama och

spelar fortfarande centrala roller i några länder, främstprogrammen
USA, Australien och Nya Zeeland.

Grundskyddsmodellen karaktäriseras statligt administreradeav
enhetliga socialförsäkringar omfattar i princip alla medborgare,som



84 Internationell utblick SOU 1996:1 13

inkomst. Programmen enhetligt grundskydd tilloavsett garanterar ett
alla vid inkomstbortfall. Tanken det enhetliga grundskyddetär att
skall tillräckligt för med låga inkomster. ställdaBättrevara grupper

förväntas komplettera grundskyddet kollektiva ellergrupper genom
enskilda försäkringar. Grundskyddsmodellen kan karaktäriserasägas
socialförsäkringssystemen i Storbritannien och Irland.t.ex.

Den korporativa modellen karaktäriseras förseparataav program
antal yrkesmässigt avgränsade kategorier förvärvsarbetande.ett av

Ersättningarna i försäkringarna inkomstrelaterade. Eftersomär
socialförsäkringarna enbart riktar sig till de förvärvsarbetande
kommer dock betydande medborgargrupper, särskilt kvinnor, att
ställas utanför försäkringarna. Modellen starkt framträdande iär

Österrike.flera länder i Centraleuropa Tyskland ocht.ex.
Standardskyddsmodellen kan kombinera grundskyddsmodel-sägas

lens statligt administrerade där alla medborgare omfattas,program,
med den korporativa modellens inkomstrelaterade ersättningar. deI
nordiska länderna kompletterades den tidigare grundskyddsmodellen
under efterkrigstiden gradvis med inkomstrelaterade ersättningar.
Den allmänna sjukförsäkringen med inkomstrelaterade ersättningar,

infördes i Sverige år 1955, exempel på denna utveckling.är ettsom
Standardskyddsmodellen har också kommit karaktäriseraatt
ersättningssystemen i Norge och Finland.

SverigeI har "generell" för beskriva dentermen använts att
svenska socialpolitik. kanDen dock intetypen skiljatermenav
mellan grundskyddsmodellen och standardskyddsmodellen, vilka
båda har generella omfattar hela befolkningen t.ex.program som
folkpensioner. Termen generell socialpolitik fångar alltså inte den
viktiga skillnaden standardskyddsmodellenatt grundskyddutöver
också innehåller inkomstrelaterade ersättningar.
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någramellanJämförelse3.5

ländervästeuropeiska

ukpenningförsäkring3.5.1

dvs. hurtäckningsgraden,jämförelsedimension i storviktig ärEn en
avseende liggerförsäkrad. dettaIbefolkningenandel ärsomav

visarTysklandStorbritannien ochmedanoch högtSverige Norge en
harSverige och Norgeberor bl.a.täckningsgrad. Dettalägre att

förvillkormindre striktaförvärvsfrekvenshögre attsamt vara
försäkrad.

roll.ersättningssystemandraalltså störreländer spelardessaI en
ocksåsocialbidragtillmotsvarighetenexempelviskanDet menvara

familjen får störreettatt ta ansvar.
nettoersättningar konstaterassjukförsäkringarnasStuderar attman

nivå dehögreefterkrigstiden legatTyskland under änen
veckornaförstaTyskland har deländerna.skandinaviska sex en

obeskattad ersättningdärefterfull lön ocharbetsgivarperiod med en
veckornaunder de första tvåfull sjuklönharpå 80 Norgeprocent.

kompensation. Isjukpenning med 100och därefter procents
barntillägg minskatsinkomstrelaterade tillägg ochdärStorbritannien

Sverigefallit till Iersättningsnivåema 25drastiskt har procent.ca
kompensationsnivå påför närvarande 75har vi procent.en

kvalifikationskrav förförekommer formflertalet länder någonI av
arbetedelsskall föreligga. finns kravtill ersättning Det atträttatt

avgift till försäk-tid, delsskall utförts under viss minstaha atten
förekom-dessa kravviss tid. Kombinationerringen betalts under av

harbosatt i landet ochockså. Sverige gäller denI äratt ensommer
sjukpenningför-obligatoriskminst kronor årinkomst 6 000 ärper

säkrad.
reglerförekommersjukförsäkringssystemenmångaI omav
FinlandTyskland.Danmark och Ikarenstid, dock inte i ärNorge,

Storbritannien dagarkarenstiden tio vardagar, i Frankrike och tre
dock isaknaroch i Nederländerna Reglerna karenstvå dagar. om

till ersättningfall enskilde eftersommånga betydelse för den rätt
fr.o.m. överenskommelse iförsta finns till följddagen av

Sverige lämnaskollektivavtal tvingande lagstiftning.eller regler i I
ersättning efter karensdag.en
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de flesta länder finnsI arbetsgivarperiod i inledningen etten av
sjukfall. Danmark den förI privata arbetsgivare dagar14är medan
offentliga arbetsgivare betalar dagpenning under hela sjukperioden.

arbetsgivarperiodenI Norge dagar,14 i Tysklandär veckor ochsex
i Storbritannien 28 veckor. NederländernaI har arbetsgivarperioden
nyligen förlängts från veckor till år. SverigeI arbetsgivar-ett ärsex
perioden dagar. Riksdagen14 har dock fattat principbeslut attom
förlänga den till fyra veckor.

flestaDe länder har regler maximal sjukpenningtid. Endastom
Sverige och Irland har formellt obegränsad ersättningstid. Isett en
flertalet länder finns regler rehabilitering.om

Finansieringen sjukpenningsförsäkringen sker oftast attav genom
avgifterna delas mellan arbetsgivare och arbetstagare. Endast i
Danmark sjukförsäkringen helt skattefinansierad.är Sverige betalarI
arbetsgivaren avgift och den försäkrade egenavgift. Tidigareen en
bidrog alltid till finansieringen skattemedel. Sedan denstaten genom

juli1 har detta1995 ändrats. Utgångspunkten är att statennumera
vid behov kan bidra.

3 Förtidspension

Förtidspensioneringen i västeuropeiska länder har sedan 1960-talet
genomgått utvecklingsfaser. Inledningsvis beviljades förtidspen-tre
sion enbart på medicinska kriterier. Arbetsmarknadsproblemen
löstes i första hand andra åtgärder. Under andra fasgenom en
utvecklades olika möjligheter förtidspensionera den äldreatt
arbetskraften inom för lagstadgade och avtalsbaseraderamen
pensionssystem eller förlängning ersättningsperioderna igenom av
arbetslöshets- och sjukförsäkringssystemen. Socialförsäkringen blev
på så del arbetsmarknadspolitiken.sätt denI tredje fasenen av
upptäckte i de flesta länder förtidspensioneringen underattman
1970- och 1980-talen lett till påfrestningar på pensionssyste-stora

Samtidigt började också inse den framtida tillväxtenattmen. man av
den äldre befolkningen skulle komma ställa ökade kravatt
konsolidering pensionssystemen. har lettDetta till reglernaattav
skärpts och möjligheterna få förtidspension försvårats. flertaletIatt
länder skärps kriterierna för till förtidspension.rätt De medicinska
kraven höjs samtidigt ersättningsnivâerna sänks.som

Det svårt jämförelserär mellan olika ländergöra ifrågaatt om
förtidspensioneringen. En jämförelse påverkas ländernasattav
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andraUtformningenålderspensionsålder varierar.normala av
dettaExempel påfaktor. är generösaersättningssystem är annanen

ålderspension, långaförtidaförtidspension,regler för uttagatt av
avgångs-ocharbetslöshetsförsäkringenersättningstider i generösa

förvärvsfrekvensen.jämförelsenpåverkasSlutligenersättningar. av
varierarförvärvsfrekvensenkvinnligadenminst gäller stortInte att

länder.mellan olika

Arbetsskadeförsäkring3

förersättningsreglersärskildaharalla länder iI Västeuropastort sett
skiljer sig frånSchweizNederländerna ocharbetsskador. Endast

försärskild regleringfinns ingenNederländernadetta Imönster.
vidlämnas alltsåErsättninginträffar i arbetet.skador somsom

ersättningregler tillSchweiz hareller skada.sjukdom rättomannan
arbetssjukdomararbetet. Vissaolycksfall såväl ivid utomsom

iländer delas premienskillnad från övrigaTillomfattas också.
och arbetstagare.mellan arbetsgivareSchweiz

här Danmark, Norge,länder varvidVad gäller övriga avses
omfattarFrankrike och Storbrittannien såTyskland,Finland,

förländer finns möjlighetvissaförsäkringsskyddet arbetstagare. I
Sverige omfattas allafrivillig försäkring.egenföretagare teckna Iatt

egenföreta-anställda, uppdragstagare ochförvärvsarbetande, dvs.

gare.
i arbetet.för olycksfall Iländer gäller försäkringenI samtliga

tillockså olycksfallFinland, Tyskland och Frankrike ingår väg
i samtligaeller från arbetet. arbetssjukdomBegreppet är avgränsat

i särskildavgränsningTekniken för dennaländer. används är attsom
sjukdomsorsakervilkaförfattning förteckna vilka sjukdomar eller

såvälförsäkringenersättning. Sverige omfattartill Irättsom ger
generelltArbetsskadebegreppetolycksfall färdolycksfall. ärsom

orsakas såda-omfattar sjukdom,utformat och i princip varje som av
skada.upphov tillarbetsmiljöfaktorer, vilka kunnana anses ge

huvudsak utformade till deBevisreglema i försäkringarna iär
försäkrades skall bero detfördel. Uppkomna skador anses
olycksfall för inteeller den skadlighet den försäkrade varit utsatt om

Sverige krävsövervägande sannolikhet talar detta. I attmot numera
övervägande skäl talar för samband.ett
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Genomgående lämnas ersättning för inkomstförlust, kostnader för
sjukvård och medicinsk rehabilitering medicinsk invaliditet. Isamt
Sverige lämnas dock ingen ersättning för medicinsk invaliditet.

Sverige liksomI i övriga länder arbetsgivaren skyldig tecknaär att
försäkring för sina anställda och betala premierna.att
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4 Förutsättningar i framtiden

Socialförsäkringarna har, trygghetsfaktor för människorna,som en
betydelsefull roll i samhällsutvecklingen. också beroendeDe ären
vad sker inom samhället och måste till dessav som anpassas

förändringar. Samtidigt påverkar försäkringarnas uppläggning och
innehåll i sin beteenden och attityder. Utformningentur av so-
cialförsäkringarnas framtida innehåll och uppläggning bör därför ha
sin utgångspunkt samhällsmiljö,i den försäkringarna skallsom
verka Kommittén redovisar i detta avsnitt vissa förutsättningar för
framtiden vad näringsliv, offentlig förvaltning, arbetsmarknad,avser
samhällsekonomi etc.

4.1 Näringsliv och offentlig förvaltning

Under överskådlig framtid förväntas enligt långtidsutredningenen
1995 LU95 de industriella näringarna fortfarande starka ochvara
betydelsefulla för svensk arbetsmarknad och ekonomi. traditio-De
nella basnäringarna bygger på Sverige har konkurrensfördelaratt

råvarutillgångar skog och malm det kun-ävengenom av men
skapskapital, byggts i dessa branscher. Den största export-som upp
industrin verkstäderna. Kemisk-teknisk industri harär också stor
betydelse. Dessa industrigrenar bygger i hög utsträckning
kunskap. Kunskapen finns hos de anställda i branschen och överförs
inom företagen och mellan företag.

Kunskapsintensiteten inom exportindustrin betydelsefull ochär en
viktig orsak till skillnader i inkomster mellan olika länder. dagensI
värld med internationell kapitalmarknad blir människornasstoren
kunskaper allt väsentligare för lands produktivitet och inkomster.ett

Enligt de bedömningar gjordes detLU95 inom deärsom av
kunskapsintensiva delarna näringslivet sysselsättnings-av som
tillväxten kommer finnas. Speciellt gäller detta den kunskapsin-att
tensiva delen den privata tjänstesektorn. Under 1980-talet ökadeav
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sysselsättningentotalasin andel dentjänstesektomprivataden av
underpågåttökningstrend hartill Dennafrån 35 även32 procent.

Långtidsutredningen räknarfortsätta.och beräknas även1990-talet
delen denarbetsintensivainom densysselsättningenmed att av

skall öka.sektornprivata
1970-talet bröts denbetydelse ökar. UnderföretagensmindreDe

sysselsätt-andelmindre företagensför detrendennedåtgående av
fannssvensk delvästeuropeiska länder. Förflertaliningen ett

l980-talet.börjanfram tillnedgångfortsattemellertid avsvagen
sysselsättning-andelsmåföretagenshartio årenUnder de senaste av

olikafördelning påSysselsättningensi Sverige.ökat stor-ävenen
relativt EU-låg 1992näringslivetprivata närainom detleksklasser

privatadetsysselsatta inomallagenomsnittet. 60Drygt procent av
anställda.200med mindrei företagfanns 1993näringslivet än

småföreta-tillförklaringenfrämstatillväxt denTjänstesektoms är
småföretagenstredjedelartvåbetydelse.ökade Nästan avgens

infonnations-Samtidigt hari tjänstesektom.återfinnssysselsättning
inneburittjänsteproduktionochbådeiteknologins insteg varu-

inomenheteri mindreför produktionförutsättningarförbättrade
verksamheter.många

gällerdetföretag viktigamedelstoraochSmå är när att generera ny
mindremedstod företag1985-1989Under periodensysselsättning.

arbetstillfällen åreller 36 000anställda för 70200 procentän perca
näringslivet.privatainom detsysselsättningnettotillskottet nyavav

små och medel-existerandetillväxt iSamtidigt kan konstateras att
arbetstillfällenflerbidrog tillperiodunderföretagstora nyasamma

nyetableringar.än
1980-talet minskat sinsedan mittenharoffentliga sektornDen av
sektor beräknassysselsättningen. Dennatotala ävenandel denav

tryck.ekonomiskt Kravenhårtunderfortsättningsvis leva ett
rationaliseringsinsatsereffektivisering ochverksamhetsförändringar,

beräknassysselsättningenoffentligaDenkommer att stora.vara
den totalarelativa andelminska sinfortsättningsvisdärmed även av

sysselsättningen.
detenligtkommittén LU95Sammanfattningsvis konstaterar äratt

tjänstesek-den inomproduktionen och främstkunskapsintensivaden
andelalltförframtiden kommer ståi störreatttorn, avensom

Även tjänsteproduktionenarbetsintensivadensysselsättningen.
alltikommer vidareProduktionenöka. störreförväntas ut-att

varförarbetsplatsersmå och medelstorasträckning bedrivas
för sysselsätt-betydelsefå ökadroll kommersmåforetagens att en
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ningen. Slutligen kommittén den offentliga sektomnoterar be-att
räknas minska sin relativa andel den totala sysselsättningen.av

4.2 Arbetsmarknaden

Den arbetsmarknadspolitiska kommittén konstaterar i sitt betänkan-
de Aktiv arbetsmarknadspolitik SOU 1996:34 den svenskaatt
arbetsmarknaden under flera årtionden fram till 1990 präglades av

mycket hög sysselsättningsnivå. Arbetskraftdeltagandet ökadeen
successivt i takt med kvinnornas inträde arbetsmarknaden. Andra
länder led ihållande arbetslöshet allt högre nivå medanav en
Sverige verkade ha funnit undvika högsätt arbetslöshet,ett att
stagnerande ekonomi och ändå ha rimlig prisökningstakt.en

Hösten försämrades1990 arbetsmarknadsläget. Nedgången blev
längre och kraftigare någon gång tidigare efterän kriget och varade
fram till 1994 då vändning kunde skönjas. På några få åren
1990-1994 raderades hela sysselsättningsökningennästan mellan
1970 och 1990 Samtidigt befolkningen ökadeut. medsom ca
100 000 i åldersgrupperna 16-64 år minskade antaletpersoner
sysselsatta med drygt 300män 000 och kvinnor med 250 000.ca
Detta motsvarade drygt 12 arbetskraften 1990. Andelenprocent av
sysselsatta befolkningen i dessa åldersgrupper minskade kraftigtav
från toppnivå 1990 83,1 till 71,5procent 1994.en procent
Männens sysselsättningsandel minskade från 85,2 till 72,3 och
kvinnornas från 81,0 till 70,6 procent.

Nedgången i sysselsättningen inledningsvis tydligast inomvar
industrin, noterade fallande sysselsättning från mittensom en av
1990. Den minskade efterfrågan ledde efterhand till deävenatt
hemmamarknadsorienterade delarna näringslivet noterade fal-av
lande sysselsättning. Den offentliga sektorn drabbades relativt sent

nedgången i sysselsättning. Nedgången måttlig under 1991av var
och 1992 ökade i takt under 1993 och 1994 for åter dämpasmen att
under 1995. Totalt minskade antalet sysselsatta i offentlig sektor
med 300 000nästan under åren 1990 1995. Den relativapersoner -
nedgången därmed betydligt for offentlig förstörre privatänvar
sektor hela periodenöver 1990sett 1995. Den privata sektorns-
andel sysselsättningen därmed från 63,1steg 1990 tillav procent
65,6 1995.procent
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sin lägstamed 1,5nådde 1989arbetslösheten procentDen öppna
nådde sinoch1990höstenbörjadeuppgångsedan 1970. Ennivå

eller 10då 000435 procent1993nivåhögsta avpersonersommaren
1993underArbetslöshetenarbetslösa.arbetskraften öppet varvar

vilketför kvinnorna,förhögre änmännen50 procentnärmare
byggnadsverk-industri- ochinomnedgångenstarkaåterspeglar den

samhet.
debattföranlettarbetsmarknad har1990-taletsKrisen omen

arbetadeantaletkanfunktionssätt. Detarbetsmarknadens attnoteras
debattensysselsatta. lantaletannorlundautvecklats änhartimmar
Särskiltkaraktär.ändratarbetsmarknadenframförtsocksåhar att
mellananställningskontraktochanställningdå typen avavses

flexibili-ökadUppfattningen äroch arbetstagare. attarbetsgivare en
arbetsplatsenfrihetökadvill haArbetstagarnanödvändig.ärtet

Arbetsgivarnahemma.arbetetförläggamöjligheterökadeoch att
visstidsanställ-personalanställamöjligheterökadevill ha att genom

ning.

arbetade timmarAntalet4.2.1

antaletochsysselsattaantaletutvecklingeniskillnadfinnsDet aven
uppgångsfa-underökadearbetade timmarAntaletarbetade timmar.
alltframförsysselsatta. Detantalet tre typerbetydligt än varmersen

ochövertid, frånvaronämligenpåverkade dettafaktorer somav
deltid.

därmedoch ökarÖvertiden konjunkturmönsternormaltföljer ett
försämring.vidminskarochförbättrasarbetsmarknadslägetnär en

överraskandehaftövertidsarbetetdockbakgrund hardennaMot en
särskiltgällerhälft.första Det1990-taletsunderomfattningstor
mycketminskatframgåttsysselsättningendärindustrin,inom som

undernivå. Försthögsamtidigt legatÖvertidenstarkt enmen
Övertiden kanökadeinträffat. Dendämpninghar1995hösten en

dessadvsi företagenhoarding"minskad "labourtrend motvara en
försökled i sinaarbetskraftreserv attinslagetminskar ettsomav

arbetskraftskostnaderna.sänka
Enligt SCB:sarbetsmarknaden.för helaminskatharFrånvaron

iprivata sektorni densjukfrånvaron stortsysselsättningsstatistik har
arbetsmarknads-denEnligt1990 1995.under årenhalveratssett -

föränd-dennatillförklaringenfrämstadenkommitténpolitiska är
i bådevisar sigarbetsmarknadsläget. Dettaförsämradedetring
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förändringar i arbetskraftens struktur och i ändrat beteende hos de
anställda. Personer med låg sjukfrånvaro verkar få behålla jobben

andra. Benägenhetenän redovisa sjukfrånvaro har minskat.attmer
Man går i högre utsträckning till jobbet eller så kompensa-tar man
tionsledigt eller Nedgången i sjukfrånvaron fortsattesemester. dock

efter detäven uppgången arbetsmarknaden inträffadeatt vid
årskiftet 1993/94. Därmed bröts tidigare vilket tydermönster, att
ändrade ersättningsregler också spelar roll.en
Deltidsarbetet har utvecklats på två medför antaletsätt attsom ar-
betade timmar ökar snabbare antalet sysselsatta.än Det är attena
deltidsarbetande övergår till heltidsarbete. Det andra deltidsar-är att
betande arbetar längre deltider tidigare. Det gällerän i båda fallen
i första hand kvinnor eftersom det till övervägande del kvinnorär

arbetar deltid.som

4.2.2 Fasta och tillfälliga jobb

Ett exempel beskrivning arbetsmarknadssituationenannat ärav
människornas relation till anställningen. Det skillnadär stor atten
ha fast anställning stabil del arbetsmarknaden och haen en attav

tillfälligt arbete i osäker bransch.ett En vanlig föreställning ären att
arbetsmarknaden har förändrats snabbt under l990-talet. De anställ-
da fair räkna med oftare tidigare byta jobbän ochatt sig tillanpassa

krav på arbetsmarknad, alltmer präglas osäkra ochnya en som av
tillfälliga jobb. Sådana jobb olika karaktär.är De bådeav avser
tillfälliga anställningar for arbete och jobbpermanentmer av mer
kortvarig karaktär säsongsjobb i turistbranschen eller andrasom
servicebranscher. kanDe också återspegla förändrade produktions-
förhållanden där i produktionen långsiktigt alltmerattman avser
utnyttja tillfälligt anställd personal eller alltmer använda övertid.att
Enligt arbetsmarknadspolitiska kommittén det svårt beläggär att ge

för utveckling starkt prägladär snabba byten jobb,en som av av
tillfälliga anställningar och korta anställningskontrakt. bordeDen i
så fall återspegla sig i andelen fasta och tillfälliga jobb. Med
tillfälliga jobb då vikariat, provanställningar, feriearbeten,menas
säsongsarbeten, s.k. objekt-/projektanställningar, arbeten där man
kallas vid behov, praktik Arbetsmarknadspolitiska kommitténm.m.
konstaterar i sitt betänkande andelen tillfälligt anställdaatt i den
privata sektorn visar ganska hög stabilitet under åren 1989-1995.en
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mindre nedgångskermellan 8-12 DetvarierarAndelen procent. en
under årenökar någotandelen1990-talet medani början av

ochunder 1993 1994företagentolkaskan1995.1993 Det attsom-
gjordestill deldettaochnyrekryteringarbörjade öka sina storatt

ficknyrekryteradedeanställningar. Mångatillfälliga avgenom
anställdatillfälligtandelenökningen ivarförjobbfastasedan

arbets-enligtbör1995Uppgången 1993under 1995.mattades -
konjunktur-tolkasfrämstkommitténmarknadspolitiska ettsom

tillfälligtandeleniuppgångsketthakancykelfenomen. Det en
harstrukturell karaktärförändringdramatiskanställda någon avmen

skett.kommittén intearbetsmarknadspolitiskaenligt
detslutsatskommitténsarbetsmarknadspolitiska är attDen

Analysenl990-talet.få arbete undersvåraresjälvfallet blivit att
betydandefinnslågkonjunkturidetdockvisar ävenatt enen

nytillträdandearbetslösa ochBådearbetsmarknaden.aktivitet
arbete.fåttutsträckningiarbetsmarknaden har stor

drag ipåvisa någraanalysen kansvårtDet sägaär att nyaom
övertid,deltid,utveckling. Närvaromönstret,arbetsmarknadens

någotdel knappastsig överras-ändratharfrånvaro en menm.m.,
ändradeochkonjunkturutvecklingentillmed hänsynkande sätt

starkt behovalltjämtharArbetsgivarnaekonomiska incitament. ett
tyderIngentingtillsvidareanställningar.kontrakt dvs.långsiktigaav

försiktigaalltmerdeminskatbehov hardettapå att varasynesmen
tillfälliga jobbFörekomstenkontrakt.deni ingå typenatt avav

arbetsmarknadenutvecklingenheller barainteåterspeglar utan
som lätt kortändras såinteorganisation,produktionensockså

arbetsmarknadspolitiskakan enligtsammanfattningsikt. En
ha ökatinteanställningartillfälliga attkommittén att mensynesvara

anställningartillfälligaha flerarbetsgivarnafinns vilja hosdet atten
framtidamed flertalet. Denkontraktfastaingåsyftei att senare

arbets-visa sigvälmycketarbetsmarknaden kanflexibla vara en
flexibla lönermed kravkontraktandel fastamed högmarknad en

arbetsinsatser.och
ökar idistansarbetes.k.präglasocksåkommerDen attatt av

arbetsplatsenpendlingsavstånd tilllånga dagligaochomfattning att
blir allt vanligare.veckopendlingeller
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4.2.3 Arbetslösheten

Vad gäller arbetslöshetens utveckling de årennärmaste och på
längre sikt redovisar arbetsmarknadspolitiska kommittén bl.a. be-
dömningar i regeringens s.k. tillväxtproposition prop. 1995/96:25
och 1995 års långtidsutredning LU95.

Enligt regeringens bedöming i tillväxtpropositionen beräknas
arbetslösheten visserligen minska år 2000 ligga kvarännumen en
mycket hög nivå. Den arbetslöshetenöppna beräknas 6 procentvara
och 4 förväntas befinna sig i arbetsmarknadspolitiskaprocent
åtgärder. Totalt bedöms alltså arbetslösheten år 2000 10vara ca
procent.

LU95 skisserar olika alternativa utvecklingartre svenskav
ekonomi och arbetsmarknad fram till år 2010. I utredningens
basscenario utgångspunktenär arbetslösheten år 2010att uppgår till
totalt 7,5 5 i arbetslöshet.procent öppenca procentvarav

Utredningen redovisar dessutom eftersläpningsaltemativett och ett
högtillväxtalternativ. Enligt eftersläpningsalternativet skulle den
totala arbetslösheten år 2010 uppgå till 11 7procent procentvarav

arbetslöshet.öppen Motsvarande siffror för högtillväxtalterna-avser
tivet och4är 2,5 procent.

Regeringen har under våren 1996 politiskt mål angivitettsom att
den arbetslöshetenöppna skall halveras fram till år 2000.

4.3 Samhällsekonomin

Förutsättningarna för bedriva välfärdspolitikatt därmed kunnasamt
bibehålla och utveckla socialförsäkringarna samhället harär att
förmåga tillskapa nödvändigaatt Förmågan upprätthållaattresurser.

hög sysselsättningsnivå, hög produktion köpkraften och där-samt
med skapa ekonomiska förutsättningar alltså viktigär utgångs-en
punkt socialförsäkringarnanär skall förändras och utvecklas. Den
samhällsekonomiska utvecklingen spelar alltså betydelsefull roll.en

Efter kraftig lågkonjunktur i början 1990-taleten vändeav
ekonomin uppåt under 1994 och 1995. Bruttonationalprodukten
BNP sjönk under 1992 och 1993 sammanlagt med 3,9 procent men
ökade under 1994 och 1995 med totalt 5,3 Under 1996 harprocent.

avmattning skett i tillväxttakten ochen BNP-siffrorna för 1996 och
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bli 1,41995/962150propositionregeringensenligtberäknas1997
och 2,0 procent.

svenskadenanalysocksåredovisaspropositionI avensamma
kalkyler harperspektiv. Tvåmedelfristigtiutvecklingekonomins ett

2001,till årsig framsträckerbasalternativet,s.k.gjorts. Det som
antagandenmåttfullaförhållandevismedutvecklingillustrerar en

uppstårdetåterhämtningekonomisk attför utanavseende utrymmet
beskriverhögtillväxtalternativet ut-s.k.inflationsproblem. Det en

tilllederlönebildning, attfungerandevälbl.a.medveckling somen
år 2000.tillfaller 4arbetslösheten procentden öppna

reglerdepolitik ochekonomiskadenbaserasKalkylerna som
utbildningssatsningfinansieradedenriksdagenbeslutats samtav

förut-internationellaDepropositionen.föreslår iregeringensom
svenskaalternativen. De räntornabådaidesammasättningarna är

alternativen.mellandocksigskiljerväxelkursenoch

Basalternativet4.3.1

viddetantagandeteknisktkring attuppbyggdaKalkylerna ett omär
anspråk,ikanoutnyttjadefinns tas1997utgången somresurser,av

ekonomin. Dettainflationstryck i extrauppstårdet ettattutan
ocharbetsmarknadenvälhurberoendeexpansionsutrymme är av

liggatillväxten1999ochUnder 1998fungerar. antaslönebildningen
och 20012000för åren ärsiffrorMotsvarandeår.2,5 procent per

2,0 procent.
hålla sigskallinflationenscenarietförförutsättning ärviktig attEn

Löne-mellan 1-3toleransintervall dvs. procent.Riksbankensinom
till 4uppgå1998-2001 procentperiodenunder antasökningarna per

ar.
med 124 000sysselsättningenökningmöjliggörTillväxten aven

tillarbetslöshetendensänkninggradvis öppnaoch avenpersoner
dååtgärdernaarbetsmarknadspolitiska antasDeår 2000.5,7 procent

arbetskraften.motsvarande 3,8nivåtill procentminskatha aven
på 5,1sparandefinansiellasektornsoffentligadeniUnderskottet

år 2001år 1999, växeröverskotttillvänds1996år ett somprocent
statsskuldeninnebärUtvecklingenBNP. atttill 4nära procent av

till 68,1uppgåår 2001beräknasochminskarandel BNPavsom
BNP.procent av
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4.3.2 Högtillväxtalternativet

Högtillväxtalternativet beskriver ekonomiskt förlopp därett
arbetslösheten reduceras till 4 år 2000. jämförelsel medprocent
basaltemativet bygger högtillväxtalternativet i grunden ljusareen
bild den svenska ekonomins funktionssätt. Samtliga aktörer iav
ekonomin ansvarsfullt och därmed bidra till utveck-antas agera en
ling betydligt bättre i basalternativet. Tillväxten beräknasär änsom
för åren 1998-2000 bli 3,2, 3,2 och 2,7 procent.

Tillväxten skapar förutsättningar för ökningännu störreen av
Årsysselsättningen. 2000 beräknas 115 fler000 ha syssel-personer

sättning i basalternativet. Den arbetslöshetenän beräknasöppna
detta år ha sjunkit till 4 procent.

offentligaDe finanserna förbättras snabbare i basalternativet.än
Beräkningarna baseras dock antagandet underskottet i denatt
offentliga sektorns finansiella sparande år 2000 skall detsam-vara

andel BNP, i basalternativet. skaparDettama, utrymmesom av som
för högre offentlig konsumtion och sänkning hushållensen av
inkomstskatter,vilket positiv effekt disponibelinkomstenger en
och den privata konsumtionen.

4.4 Internationaliseringen

Sverige har tradition mängd internationella kontakter. Denstorav en
relativt mycket utrikeshandeln har länge varit betydelse-sett stora en
full faktor för utvecklingen samarbetet och haftöver gränsernaav

betydelse för vår ekonomiskastor utveckling.
För riksdag och regering liksom politiska organisationer och

intresseorganisationer har Sveriges roll och utveckling i interna-ett
tionellt perspektiv varit nödvändig del i arbetet skapa tillväxtatten
och välfärd. Sverige har på olika nivåer aktivt deltagit i samverkan

såvälöver nordiskt,gränserna europeiskt globaltur som mer
perspektiv.

Utvecklingen allt internationalisering fortsättermot större ochen
förstärks EU-medlemsskapet. Vi går ökat beroendemot ettavnu av
andra länder. Genom EU-medlemsskapet omfattas Sverige denu av
s.k. fyra friheterna dvs. fri rörlighet för arbetskraft, tjänstervaror,

Ävenoch kapital. EU-medlemsskapet inte innebär direkta kravom

4 16-0907
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välfärdspolitikenharmonisering så kommer exempelvis depå av
friheterna påverka förutsättningarna för bedriva välfärds-fyra attatt

politik.

Hälsoutvecklingen4.5

vid bedömningsjukdom och arbetsförmåga centralaBegreppet är
förtidspension.sjukpenning, arbetsskada och Sam-och beslut om

innebärutveckling, forskning och förändrade värderingarhällets att
får innehåll.och sjukdomsbegreppet successivthälso- ett annat

ohälsapsykosocial ökar.Inslagen av
behandlingsar-ökad komplexitet i såväl vård- ochinnebärDetta en

krävsförsäkringsmässiga bedömningar och beslut.vid Detbete som
fysiska dendär hänsyn till såväl dendärför helhetssyn tas somen

effekter förLäkarnas förmåga ihoppsykosociala hälsan. vägaatt
förbetydelsefull faktorsjäl kommersåväl kropp att vara ensom

behandling, vård och rehabilitering. Förmåganresultatet attav
möjligheternaorsaksfaktorer stärkas liksomurskilja sociala måste

socialastöd inom detmedverka till patienten får ävenatt att
förändrasSambanden mellan sjukdom och arbetsförmågaområdet.

och bred kompetensoch blir komplexa. helhetssynKravenmer
försäkringsmässigaöka vad gällerkommer därmed också att

bedömningar.
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och målOmfattning, syfte5

Omfattning och syfte5.1

för väl fungerande sjukförsäkringgrundläggande förutsättningEn en
för försäkrade, administra-dess syfte och mål tydliggörs såvälär att

samverkande organisationer. lagtion, arbetsgivare Ensom om
därförallmän sjukförsäkring bör inledas med portalparagraf dären

omfattning, syfte klartförsäkringens och mål markeras.
sjukförsäkringen skall enligt direktiven omfattaallmänna allaDen

ersättningsfall oberoende orsak och varaktighet, där arbets-av
förmågan nedsatt till följd sjukdom, skada eller funktionshin-är av

situationder. förhållande till dagens innebär detta försäkringenI att
skall täcka alla sjukfall, i nuläget sjukpenning-ersättssom genom
försäkringen, del inkomstskyddet vid arbetsskada sjuk-samtav
bidrags- och förtidspensionssystemet.

nuvarande sjuk- och arbetsskadeförsäkringarnaDe framväxte ur
behov individen ekonomisk trygghet. viktigEn uppgiftett att ge en
försäkringarnaför har därför varit vid sjukdom, skada eller funk-att

tionshinder, ersättning arbetsförmåga.grund nedsatt Förge av
sjukförsäkring förändras inte denna uppgift grund-utan etten ny

läggande syfte kommer för individens ekonomiskaatt attvara svara
trygghet.

Sjuk- och arbetsskadeförsäkringarna har också haft till uppgift att
rehabiliteringsinsatser medverka till individen har kunnatattgenom

i arbete.återgå Genom den s.k. arbetslinjen under förtsåratt senare
in viktigt mål i sjuk- arbetsskadeförsäkringarnaoch harettsom
rehabiliteringsfrågan fått framskjuten roll. Samtidigt haren mer en
stark betoning lagts på sambandet mellan tidig, aktiv ochen
samordnad rehabilitering arbetsanpassning och andra förebyg-samt
gande insatser.

Det väsentligt sjukförsäkringen innehåller välär avvägdatt en
balans mellan målen ekonomisk trygghet och upprätthållaatt attge
arbetslinjen. på grundDen sjukdom, skada eller funktions-som av
hinder har nedsatt arbetsförmåga och inte kan försörja sigen
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villkor skall ha till ersättning. Samtidigt kräver arbetslin-rimliga rätt
aktiva förtidiga och åtgärder vidtas individenjen attatt snarast

skall kunna återgå i arbete. grundläggande syfte medmöjligt Ett
arbetslinjen så många möjligt arbete skallär att egetsom genom
kunna försörja sig och bidra till den välfärden.gemensamma

Sammanfattningsvis bör syftet med den allmänna sjukförsäkringen
kunna följandeuttryckas på sätt:

för inkomstbortfall,ersättning orsakats tillfälligtatt ge som av
eller varaktigt nedsatt arbetsförmåga till följd sjukdom,av
skada eller funktionshinder.

Försäkringen skall den försäkrade ekonomiskge en
trygghet.

verka för den försäkradesaktivt arbetsförmåga skallattatt
återupprättas.

stöd skall stärka den försäkrades möjligheter såDetta att
möjligt återfå förmåga och förutsättningar finnalångt attsom

sin försörjning arbete.egetgenom
understödja förebyggande insatser.att

Stöd till medverkan i samhällets och arbetslivetssamt
förebyggande arbete skall motverka uppkomst ohälsa.av

Rättvisa5.2 och effektivitet

direktivenI till kommittén pekas vikten sjukförsäkringenattav
rättvis och effektiv.är

Kravet rättvisa innebär ersättning skall lika villkor tillpåatt ges
alla försäkrade inom landet vid eller varaktigt nedsatttemporärt
arbetsförmåga till följd sjukdom, skada eller funktionshinder.av
Försäkringen skall omfatta alla i Sverige bosatta och i yrkes-ärsom
verksam ålder. Rättvisekravet innebär också försäkringsskyddetatt
skall innehålla betydande mått utjämning mellanett av grupper som
löper olika risk drabbas ohälsa. Förutsättningarna för rättvisaatt av
stärks vid tillämpning nedan nämnda principer närhet, objek-av om
tivitet, likformighet och rättssäkerhet.

Sjukförsäkringen skall också effektiv. Effektivitet i denvara
allmänna försäkringen förutsättning för välfärden iär atten sam-
hället långsiktigt skall kunna upprätthållas. Möjligheter kontrol-att
lera och begränsa samhällets kostnader för försäkringen måste därför
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försäkrades arbetsförmå-denstöd till återupprättafinnas. Genom att
förebyggandestödjaGenomersättningsperioder förkortas.kan attga

Effektivitet uppnåsminska.till försäkringeninflödetinsatser kan
och planmässigtmålinriktatbedrivsverksamhetenäven attgenom

bättrekan ökasEffektivitetenutvärderas.följs ochsamt genomupp
myndigheter.mellansamverkan

Ömsesidigt förtroende5.3

administration och densjukförsäkringen, dessRelationerna mellan
tillit och förtroende.ömsesidig Dessaförsäkrade byggamåste

legitimitet. Tankenförsäkringensrelationer påverkar är attäven
trygghet ochinriktning skall öka individenssjukförsäkringens aktiva

aktivarisk denfinns dockbidra till återgång i arbete. Det även atten
ökar.de försäkrades utsatthet Dettakan medförainriktningen att

administrationen. högreförutsättningarna för Jui sinpåverkar tur
desto högre blir kravenenskilde individen,krav ställs densom

professionell handläggning inomochetiskt förhållningssättett en
administrationen.

rehabiliteringsverksamhetaktivPågående utveckling mot en mer
arbetslinjen medför försäkringsadministrationenoch betoning attav

ställas inför avvägningar, hari utsträckning kommerstörre att som
självbestämmande ochmed individens ansvarstagande,göraatt

integritet.
självbestämmande ochfastlägga principernaGenom att om ansvar,

människosynsjukförsäkringen markeras försäkringensintegritet i
rättighe-försäkrade haroch tilltro till individens förmåga. Denegen

sina skyldigheter.också för fullgöramåste ta attter men ansvar
förhållandeden enskilde iHärigenom markeras betydelsen attav -

alternativ skalltill såväl bedömda behov tillgängliga gessom -
Respekten förrehabiliteringen.avgörande inflytande denöver egna

varkenutesluter dockden enskildes självbestämmande och integritet
sjukförsäkringen.motivationsarbete, krav kontroll fråneller

sjukförsäkring kunnaskulle allmänDetta i lagsynsätt en om en
människorsuttryckas följande skall bygga"Verksamhetensätt:
integritet".med respekt för deras självbestämmande ocheget ansvar
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Helhetssyn, närhet,5.4 rättssäkerhet

och andra vägledande principer

Helhetssyn vägledande princip inom dagens försäkring.är Dettaen
kommer behöva vägledande också i densynsätt att vara nya

sjukförsäkringen. Helhetssynen omfattar förmåga till överblicken
och förstå sammanhang, samband och samspel såväl mellanatt
samhällets strukturer mellan människan och samhället. Syn-som

omfattar förmåga till människans både starka ochsättet även att se
sidor. tillämpa helhetssynenAtt beakta ochär vägaattsvaga sam-

olika relevanta faktorer. Inom verksamhetens och knutetman ram
till given uppgift kan detta bidra till problems optimala lös-etten
ning utifrån brett och långsiktigt perspektiv.ett

Kontinuitet, flexibilitet och närhet andra viktiga principer,är som
betydelse för verksamheten inom sjukförsäkringen.är av

Kontinuitet viktigt för kunna skapa och upprätthållaär att en
förtroendefull relation försäkrademellan och försäkringshandlägga-

andra medverkar i rehabiliteringsarbetet.samtre som
uppnåFör goda resultat rehabilitering måste flexibeltatt ettav

insatser kunna formas utifrån den enskildessätt behov och situation.
En del verksamheten inom sjukförsäkringen kan således intestor av
utformas utifrån färdiggjorda mallar. Principen flexibilitet ärom

förutsättningarna föräven jämställdhet skall kunnaatten av
upprätthållas och utvecklas i försäkringen. Principen möjliggör att
insatser kan utformas ifrån såväl likheter skillnader i villkor ochsom
förhållningssätt mellan och kvinnor.män

Medborgarnas krav tillgänglighet måste kunna säkerställas även
i framtiden. Den enskildes möjligheter till kontakt med försäkrings-
handläggare geografisk närhet kommer förbli viktigattgenom en
fråga.

Även de för dagens försäkring gällande principerna objekti-om
vitet, likformighet och rättssäkerhet måste bestå.

Nu redovisade principer skulle i lagens inledning kunna uttryckas
följandepå "Bedömning till ersättning ochsätt: rätt annatav

ekonomiskt stöd från försäkringen skall präglas objektivitet ochav
likformighet. Service och aktiva insatser skall dessutom karaktärise-

helhetssyn, kontinuitet, flexibilitet och närhet.ras av
försäkradeDen skall likabehandling och rättssäkerhet igaranteras

prövning enskilda fall."av
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övervägandenKommitténs5.5

förslagoch

försäkring vidaktivochallmänVårt Lagenförslag: om en
portalparagarafmedinledasrehabilitering börsjukdom och en

frågormålsyfte ochomfattning,försäkringensdär samt om
tydliggörs.rättssäkerhetlikabehandling ochobjektivitet, m.m.

försäk-allmänlagenpåbörjabörRegeringen översyn omaven
ring.

tydligtbetydelsefulltdetuppfattningkommitténsEnligt attär
i lagenssyfte och mål. Genomomfattning,försäkringensmarkera att

bättrefrågor skapaslyfta fram dessaportalparagrafinledning i en
försäkradesåväl dehosförsäkringenförankramöjligheter att som

försäkringsadministrationen.hos
sjukförsäkringallmändärför lagenföreslårKommittén att enom

följande innehåll:portalparagraf medinleds med en
syftenFörsäkringens är:

tillfälligtinkomstbortfall, orsakatsförersättningatt som avge
sjukdom,arbetsförmåga till följdnedsattvaraktigteller av

funktionshinder.skada eller
ekonomiskskall försäkradedenFörsäkringen ge en

trygghet
arbetsförmåga skallförsäkradesför denaktivt verka attatt

återupprättas.
möjligheter såförsäkradesdenstöd skall stärka attDetta

finnaförutsättningarförmåga ochmöjligt återfålångt attsom
arbete.sin försörjning egetgenom

förebyggande insatser.understödjaatt
arbetslivetsochi samhälletsStöd till medverkansamt

ohälsa.uppkomstarbete skall motverkaförebyggande av

präglasvidareadministration skallFörsäkringen och dess av
människorsbygga påföljande Verksamheten skallsynsätt: eget

självbestämmande ochmed respekt för deras integritet.ansvar
stöd frånekonomisktochBedömning till ersättningrätt annatav

liljormighet.och Serviceförsäkringen skall präglas objektivitetav
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och aktiva skall dessutominsatser karaktäriseras helhetssyn,av
kontinuitet, flexibilitet och närhet.

försäkradeDen skall likabehandling och rättssäkerhetgaranteras
enskilda fall.i prövning av

lagstiftningsarbeteFortsatt

samordnings-Av och tidsskäl har kopplingen mellan kommitténs
principförslag till månadsersättning och det reformerade ålders-
pensionssystemet inte kunnat utredas. Kommittén kan därför inte -

förutsätts i direktiven redovisa förslag till lag allmänsom en om-
sjukförsäkring. redovisasDäremot i bilagedelen till detta betänkande

utkast till struktur och innehåll i sådan lag.ett Enligt kommitténsen
uppfattning bör lagtekniskt utredningsarbetestörre förett startas att

bakgrund såväl kommitténs förslag effektermot av som av
reformeringen ålderspensionssystemet göra översynav m.m. en av
lagen allmän försäkring.om
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6 Förebyggande insatser

och rehabilitering

förebyggandeKapitel 6 handlar insatser och rehabilitering. Härom
kommittén inledningsvis nuvarande regler, vissa definitionertar upp

erfarenheter problem.och Arbetsgivarens oprecisasamt ansvar,
skilda förutsättningar för och små arbetsgivare liksomstora
bristande kunskaper personalekonomi diskuteras. Vidare pekasom

mål saknas för de samverkande myndigheternaatt gemensamma
det föreliggerliksom problem rörande sjukskrivna arbetslösa.att

Frågor individens samhällets behov information inomom ansvar, av
ohälsoområdet företagshälsovårdens roll behandlas. Kommit-samt

slutsats redovisadeténs erfarenheter och problem iär att avser
huvudsak brister i arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet påute
arbetsplatserna relationer mellan å sidan försäkringskassansamt ena
och arbetsplatserna och å andra sidan försäkringskassan och
yrkesinspektionen. gäller alltsåDet samspelet mellan arbetsmiljöla-

och lagen allmän försäkring.gen om
Arbetslinjens viktiga roll markeras. Kommittén inte detattanser

finns anledning förändra de grundläggande riktlinjer, finnsatt som
i dagens lagstiftning. Tidig, aktiv och samordnad rehabilitering bör

fortsättningsvis den fastlagda inriktningen. finnsäven Däremotvara
det skäl förstärka och till del de förutsättningar,att omprövaen som
ligger till grund för dagens insatser.

Vad gäller arbetsgivarens roll och föreslår kommittén attansvar
arbetsgivaren inom fyra veckor skall ha tidig kontakt denmed
anställde, prövning behovet rehabiliteringsinsatsergöra en av av

vid behov ha kontakt försäkringskassan.med anmälanDensamt om
pågående sjukfall arbetsgivaren skall försäkringskassantillgörasom
efter fyra veckor skall omfatta dokumentation vidtagnaäven en av
och/eller planerade rehabiliteringsinsatser. Ansvaret efter fyra
veckor innebär arbetsgivaren skall genomföra de åtgärderatt som
behövs för den anställde skall kunna återgå eller kvar i sittatt vara
arbete fortlöpande informera försäkringskassan. Slutligensamt
preciseras arbetsgivarens rehabiliteringsansvar skallatt även
innefatta ekonomisktett ansvar.
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för-föreslåsochrollförsäkringskassornas attIfråga ansvarom
rehabiliteringsbedömningföråläggssäkringskassan attett enansvar

fyra veckoromgående efteråtgärdsplangenomförs och upprättasen
vidgaförbör skapasMöjligheterdet.enskilde begärden atteller när

individer påbetrakta allahelhetsperspektivtillperspektivet ettatt ur
dessa isammanföraochinsatserbehovi ettarbetsplats är avsomen

ocksåbörMöjligheterrehabiliteringsprogram.ocharbetsmiljö-
små företagensdelfinansiera deförsäkringskassanförskapas att

förebyggan-genomförarutinersåväl skapaförkostnader attatt som
föreslåsSlutligenrehabilitering ioch attåtgärderde ett program.

åtgärderdelfinansieraförsäkringskassanförskapasmöjligheter att
risk förmedbesvärdokumenteradeharföräven personer som

sjukskrivning.återkommande
använd-ochredovisningpersonalekonomiskKommittén attanser
påverkaväsentligt förnyckeltalpersonalekonomiska attning ärav

olikakonsekvenserekonomiskauppmärksamhet påföretagens av
uppmärksam-Redovisningskommittén börvarförpersonalåtgärder

fråga.dennapåmas
fåryrkesinspektionensåkompletterasbörArbetsmiljölagen att

vilketrehabiliteringenskilda individersförtillsynsansvaret även
iberedningutredning viaefterförsäkringskassaninnebär att en

föryrkesinspektionentillfallsocialförsäkringsnämnden överlämnar
åtgärd.ochbedömning

kommitténarbetslösasjukskrivna attVad gäller är ansersom
måsteförsäkringskassaarbetsförmedling ochsamarbetet mellan

bör haarbetsförmedlingenKommitténförstärkas. motsva-attanser
för dehararbetsgivarensjukskrivna arbetslösaför derande roll som

anställda.
medverkaaktivt skalldennestärkasIndividens roll bör attgenom

aktivaochoch tidigahälsoproblemuppmärksammai tidigt attatt
behov påbörjas.vidrehabiliteringsinsatser

skyldighetarbetsgivarenskapitelföreslås i detta attSlutligen att
kompletterassjuklöntillgivitsjukfalluppgiftlämna rättsomom

orsakatssjukfalletuppgiftlämnaskyldighetmed att av enomen
avseendeanmälningspliktgenerellaArbetsgivarensarbetsskada.
Anmälanarbetsskadeförsäkring ändras.arbetsskador i lagen om

sjuklöneperio-eftersjukfalletsamband mediskall göras attsenast
fördjupadeförsäkringskassan. Detillöverlämnasdens slut skall

kompletteraskunnaskalldagars sjukfrånvaroläkarintygen efter 28
arbetsskadeinformation.med
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Direktiven1

Kommittén har till uppgift analysera och föreslå åtgärderatt som ger
drivkrafter för sjukdom och skador ocharbetsgivare förebyggaatt
därvid bl.a. sjuklöneperiodens längd och förläggning.överväga
Kommittén har vidare till uppgift lämna förslag till huratt
ansvarsfördelningen tydligareför rehabiliteringsarbetet kan göras
och bör härvid särskilt arbetsgivarensuppmärksamma ansvar.
överväganden skall sanktioner bör kunna vidtagasäven göras om

arbetsgivare åsamkar försäkringen höga kostnader tillmot en som
följd denne uppfyller lagstiftningeninte de åliggandenattav som
stadgar. Slutligen skall kommittén också möjligheternaöver attse
stärka individens roll och ansvar.

Bakgrund6.2

Arbetsmiljön blev tidigt uppmärksammad viktigt områdeettsom
rörande medborgarnas hälsa och säkerhet. Därmed blev också
arbetsmiljön område där haansågsett staten attett angeansvar

lagstift-riktlinjer. Redan 1800-talet fick i Sverige förstavår
År förstaning inom arbetsmiljöområdet. fick vi vår1901

Alltsedanarbetsskadeförsäkring. dess har arbetsmiljöfrågoma spelat
viktig roll och utgjort i utvecklingen dennaturligt inslagetten av

svenska välfärden.
Under efterkrigstiden har utvecklingen snabbt. takt medgått I att

förändrats medborgarnas hälsaarbetslivets villkor och kraven på och
säkerhet ökat, har kraven arbetsmiljöområdet successivtinom
skärpts.

flera utredningar iUnder 1980- och 90-talen genomfördes stora
syfte verksamhet till aktuellabättre regelverk ochatt anpassa
förutsättningar.

undersökaRehabiliteringsberedningen hade uppdragi att
möjligheterna rehabiliteringsinsatsertill bättre samordning mellan
och klargöra ansvarsförhållanden.

grund för rehabiliteringsutredningen ändring iEn var en
Arbetsmiljölagen innebar förAML störreattsom ansvar
rehabilitering och arbetsanpassning lades arbetsplatserna.
Beredningen uttryck för målsättningar för stöd tilltvå utökatgav
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behålla sitt tidigare arbete ellerindivid skulle kunnaindividen; att en
förutsättningar förarbetsplatsenkvar på att attsamt gevara

igång så tidigt möjligtkommarehabilitering skulle kunna som
rehabilitering, SOU 1988:41."Tidig och samordnad

fram förslag tillhade i uppdrag läggaArbetsmiljökommissionen att
arbetsrelaterade sjukfrånvaron ochminska denåtgärder för att

kommissionenförebygga hälsorisker. Genomutslagningen samt nya
och inrymmaytterligare utvidgasarbetsmiljöbegreppetkom att

arbetsinnehåll och utveckling i arbetetarbetsorganisation,frågor om
blioch arbetstidsfrågor. Målet kom "Detlöneforms- attävensamt

samhälle. Kommis-individ, arbetsplatsför såvälgoda arbetet" som v
och rättigheter.den enskilde anställdesbetonadesionen ansvar

Även rollfördelninglade vikt vid ansvars-ochkommissionen stor
rehabiliteringsaktörer. "Arbete ocholikasamverkan mellanoch

hälsa" SOU 1990:49.
1990/91:140 "Arbetsmiljö och rehabi-I Regeringens proposition

Arbetsmiljökommissionens förslag.iföljde statsrådetlitering" stort
innehållsrikt och utvecklande arbetetillArbetstagamas rätt ettges

förändrings- och utvecklingsarbete.möjlighet påverkaoch att
till omfatta arbetsorganisation,Arbetsmiljöbegreppet utvidgas att

variation, social kontakt,Möjligheter tillarbetsinnehåll och teknik.
enskilda arbetsuppgifter skalloch sammanhang mellansamarbete

och bundet arbete skall så långt möjligtStarkteftersträvas. styrt
skyldighet systematiskt planera,Arbetsgivarenundvikas. attenges

finnsarbetsmiljöarbetet och till detkontrolleraleda och attse
och rehabiliterings-organiserad arbetsanpassnings-lämpligt sätt

efter denarbetsförhållandena skaverksamhet. Kravet att anpassas
förtydligas.arbetstagarenenskilde

och1990/91:141 RehabiliteringI Regeringens proposition
"Socialförsäkrings-framförde statsrådet:rehabiliteringsersättning"

utformning arbets-självklara aktivamåste fåsystemet somsamma
i rehabiliteringsprocessenTyngdpunktenmarknadspolitiken - - -

arbetsgivarenpropositionen föreslogsarbetslivet".förskjuts I attmot
rehabiliteringsbehov klarläggsanställdesskall ha för denattansvar

arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärdererforderligaoch för att
för utformningenproposition låg således till grundvidtas. Denna av

i kap. se nedan.rehabiliteringsbestämmelsema 22 AFL
1990-taletpropositioner. Också underRiksdagen regeringensantog

framlagts och del dagenshar flertal utredningar utgörett som av
förutsättningar.
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för alla"samhälleslutbetänkande "EttHandikapputredningensI
för männi-tillgänglighetarbetslivetsdiskuterades1992:52SOU

funktionshinder.medskor
åtgärderanställningsfrämjandestimulerandeStyrande eller som

Även kvotsystemsdiskuterades.kombinationerelleralternativ ett
funktionshindradediskuterades. Fördelenför- nackdelaroch är att

arbetsmarknaden. Irättmätig del propositionkonkret får aven
fimktionshindrade lades"tilloch992/93 "Stöd59 service vissa1 en

funktionshindradeför svårtförbättringarförslagrad somom
service till vissastöd ochingår ioch Lagenriksdagen antog omsom

funktionshindrade LSS.
företagshälsovår-statsbidragen tillgenerelladesamband medI att

företagshälsovårdsutred-tillsattesavvecklasden skulleFHV en
finansiering. Utredning-organisation ochför FHVsning överatt se

upphöra.skulleoffentliga styrningen FHVdenslutsats att avens var
uppdrags-fritt i riktningutformasStyrinstrumenten borde motmera

detta skullesituationsanspassning. Genomochstyrning ansvarsta-
reellt förankras ioch dess resultatarbetsmiljöarbetetgandet för

bl.a.de producenternas FHVsföretagen och effektivisera externa -
SOU 1992:103.verksamhet. "FHU92"-

förslag till hurbl.a. i uppdrag lämnaKSA-utredningen hade ettatt
finansierasskulle organiseras ochkunskapsspridningförsystem

Arbetslivsfondens verksamheterfarenheternahurövervägasamt av
Utredningenvid fondens avveckling.föras vidareskulle kunna

för kunskapsspridning i arbetslivetkonstaterade villkorenatt
utformning. KSA-utred-socialförsäkringarnas Ipåverkas bl.a.av

rehabilite-arbetsmiljö-ningen främst ävenmenangavs en syn
få genomslag iomfattning börjarringsfrågor idag i ökandesom

individenfokusering påarbetslivet. dettaI synsätt snävöverges en
verksamhetsorienterat.och blirsynsättet mer

villkorbegreppet arbetetsKSA-utredningen integrerar arbetsmiljö i
arbetslivspolitiken.medtillsammans arbetsrätten utgörsom

verksamhetenför arbetslivspolitikenUtgångspunkten är som
teknik, marknad,verksamhetsidé, produktion, ekonomi,innefattar

miljö. Fokus läggskvalitet, och tjänsteutveckling ochprodukt- yttre
eller kunskapsproducerandevid själva arbetet, den tjänste-varu-,

lärande, ledning,verksamheten, inkluderar erfarenhetsutbyte,som
förhandlingarbetsfördelning, organiserande, samverkan, och

konflikthantering. Alla dessa olika delar, dess resultat och konse-
beroende.kvenser varandra och inbördespåverkar är

KSA-utredningenutgångspunkterNågra väsentliga för var:
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Insiktema arbetslivets betydelse för människornas hälsaom om-
välbefinnande ökar och medför allt krav utvecklandestörre ett
arbetsliv till människors olika förutsättningar.anpassat
Goda arbetsbetingelser förutsättning för produktivitet,är en-
effektivitet och kvalitet.
Ohälsa, skador och utslagning i arbetslivet för med sig mänskligt-
lidande förorsakaroch höga försäkrings- och vårdkostnader.
Riskerna för nedslitning och/eller utbrändhet i tunga, monotona-
och/eller hårt styrda arbeten minskar finns kvar så längemen
sådana arbeten finns.
Riskerna för utslagning och arbetslöshet ökar med den snabba-
föränderligheten och förstärks i arbetsorganisation inteen som
stimulerar till kompetensutveckling och förnyelse eller erbjuder
medarbetarna delaktighet i utvecklingen.

KSA-utredningen föreslog bl.a. regionalt råd skulle bildas iatt ett
varje län. Rådet skulle fungera forum för samverkan med syftesom

främja arbetslivs- och verksamhetsutveckling i små företag.att Det
regionala rådet skulle bereda och lämna förslag till beslut ekono-om
misk stimulans för initiering kunskapsförmedling, utbildning ochav
för verksamhetsanalys. KSA-utredningen föreslog vidare läns-att
styrelsen skulle för initiera och följa den verksamhetattansvara upp

det regionala rådet skulle bedriva. KSA-utredningens förslagsom
har inte genomförts.

6.3 Nuvarande regler

Arbetsmilj ölagen6.3. l

Arbetsgivarens skyldigheter vad gäller arbetsförhållanden och
förebyggande insatser regleras i Arbetsmiljölagen AML och
föreskrifter inom denna ramlags område. kap.Av AML l §1
framgår "Lagens ändamål förebygga ohälsa och olycksfallatt: är att
i arbetet i övrigt uppnå god arbetsmiljö". Avtal mellansamt en
arbetsmarknadens också viktiga styrinstrument inomutgörparter
arbetsmiljöområdet.

Flera paragraferna i andraAMLs kapitel rörande arbetsmiljönsav
beskaffenhet anknyter till den enskilde individen och dennes hälsa.
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skall"Arbetsförhållandenastycket:andrai§I 2 kap. 1 sägs anpassas
psykisktfysiskt ochförutsättningar iolikamänniskorstill avseen-

ocharbetsorganisation"Teknik,stycketfjärdeide". Vidare sägs att:
förintearbetstagarenså utsättsskall utformasarbetsinnehåll att

ohälsa ellermedförakanbelastningarpsykiskafysiska eller som
olycksfall."

i AMLsskyldigheterarbetstagaresarbetsgivaresSåväl angessom
kap. 2 §3skyldigheter. I att:kapitel; Allmännatredje anges

förebyg-förbehövsåtgärderallaskall vidta att"Arbetsgivaren som
olycksfall". Vidareohälsa ellerförarbetstagaren utsätts angesattga

arbetsgivarendet skallpåkallararbetsförhållandena"Omatt:
verksamhetenomfattningföretagshälsovård i denföranstalta om

kräver".
skall"Arbetsgivarenintemkontrollen: syste-reglerarkap. § a23

verksamheten sättkontrolleraleda och ettmatiskt planera, som
före-och ii denna laguppfyller kravenarbetsmiljönleder till att

utreda arbets-skallstöd lagen. Hanmedmeddelatsskrifter avsom
och vidtaverksamhetenmedriskernaundersökafortlöpandeskador,

Åtgärder vidtasinte kanföranleds detta.de åtgärder somavsom
utsträckningskall i denArbetsgivarentidsplaneras.skallomedelbart

medoch arbetetarbetsmiljöndokumenterakräververksamheten
därvid upprättas."skallHandlingsplanerdenna.

arbetsmi-arbetsgivarensparagrafs tredje styckedennaiDet är som
skall"Arbetsgivarenrehabiliteringsansvaret:tillkopplasljöansvar

lämpligtfinnsverksamhet sätthansdet itillvidare att ense
förrehabiliteringsverksamhetocharbetsanpassnings-organiserad

kap.enligtoch 22denna laguppgifter enligtfullgörande de somav
honom".vilarAFL

skall"Arbetsgivarenandra stycket attikap §I 3 3 att:sägs genom
åtgärdlämpligvidtaellerarbetsförhållandena taannananpassa

Vidarbetet.förförutsättningarsärskildaarbetstagarenstillhänsyn
människorsskall beaktasanordnandeochplanläggning attarbetets

olika".arbetsuppgifterutföraförutsättningar äratt
iÄven medverkaskallskyddsansvar. Deåläggsanställdade ett

godförbehövsåtgärderdelta i deocharbetsmiljöarbetet ensom
använda skydds-ochföreskriftergällandeskall följaarbetsmiljö. De

försiktighet i övrigtdenockså iakttaskallanordningar. De som
kap § 1 st.olycksfall 3 4ohälsa ochförebyggaförbehövs att
föreskriftermeddelafårArbetarskyddsstyrelsen ASS om

Arbetar-skyldigheter.allmännabeskaffenhet ocharbetsmiljöns om
lagenstillsynharyrkesinspektionernaoch överskyddsverket ASS
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och föreskrifternas efterlevnad. Med stöd kanAML radav en
påföljder: föreläggande eller förbud meddelas, böter eller fängelse

till förverkandeår, sanktionsavgifter dömasett samtupp ut av
domstol.

6.3.2 Lagen Allmän Försäkring AFLom

Ansvaret för frågor rörande individuell, arbetslivsinriktad rehabilite-
ring regleras i kapitlet22 AF L.

Arbetsgivaren har förstahandsansvar för den arbetslivsinriktadeett
rehabiliteringen, vilket regleras i kap22 3 § ArbetsgivarensAFL.
rehabiliteringsansvar syftar till återställa den enskildes arbetsför-att
måga. Ansvaret utgår från anställds behov rehabilitering,en av

det från individenoavsett eller frånom emanerar som person
faktorer ligger utanför individen själv. Behov rehabiliteringsom av
kan således ha uppkommit faktorer också utanför arbetsplat-genom
sen.

Den försäkrades arbetsgivare skall, i samråd med den anställde,
för behov rehabilitering klarläggsattsvara snarast oavsettav om-

orsaken till behov uppstått arbetsrelateradatt är eller inte och för-
åtgärder vidtas.att

Om det inte framstår obehövligt skall arbetsgivaren vidaresom
genomföra rehabiliteringsutredning 1 den anställde varit heltnären
eller delvis frånvarande från arbetet längre tid fyra veckor i följd,än
2 vid upprepad korttidsfrånvaro sjukdom 3 dennärsamtp.g.a
anställde begär det. Huvudregeln utredningen skallär tillställasatt
försäkringskassan inom åtta veckor från dagen för sjukanmälan. Om
den försäkrade medger,så skall utredningen genomföras i samråd
med den försäkrades arbetstagarorganisation.

Försäkringskassans har visst tillsynsanvar. lett nämndaovan
proposition 1990/91:l4l bl.a. "försäkringskassansägs bör haatt:

för följa och utvärdera hur rehabiliteringsverksamhe-attansvar upp
i fungerar i området"ten stort "se till arbetsgivarnasamt att: att

fullgör vad faller inom deras ansvar...".som
I finnsAFL inga sanktioner möjliga riktaär arbetsgi-att motsom

I propositionen att:"Genom arbetsmiljölagenssägs tillsyns-vare.
och sanktionssystem kommer det finnas lämplig ordning föratt en
bevakning åliggandena i lagstiftningenatt efterlevs. Om detav
framkommer arbetsgivaren försummaratt sitt enlig AFL föransvar
rehabilitering i enskilda fall kan det skäl väcka fråganattvara om
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arbetsgivarens organisation för anpassning och rehabilitering är
tillfredsställande. Yrkesinspektionen bör i sådana situationer kunna

lämpliga åtgärder enligtöverväga arbetsmiljölagen". Försäkrings-
kassan har således tillsynsansvar tillsynsmyndighet.ett utan att vara
Tillsynsansvaret kan endast indirekt AMLsutövas genom
bestämmelser och Yrkesinspektionen.

6.3.3 sjuklönLagen om m.m.

Avisering sjuklöneperioderav

Arbetsgivama har enligt lagen12 § 1991:1047 sjuklön skyldig-om
het lämna uppgift sjukdomsfall, givit tillatt sjuklön,rättom som
dvs. till Riksförsäkringsverket RFV avisera sjuklöneperioder.
Ytterligare bestämmelser finns i Riksförsäkringsverkets föreskrift
RFFS 1991:26 uppgiftslämnande enligt l2§ andra stycket iom
lagen sjuklön. sjukfall,De avslutats inom förom som ramen
sjuklöneperioden, skall månaden efter den månadrapporteras senast
under vilken sjuklöneperioden avslutats.

Förarbeten till lagstiftningen finns i regeringens proposition
1990/91:18l sjuklön, och i socialförsäkringsutskottetsom m.m.
betänkande 1990/91: SfU l Det i huvudsak fyra olika skäl tillanges
varför arbetsgivarna skall avisera sjuklöneperioder:

statistik sjukfrånvaronöver-
rehabilitering sjukhistorik för de försäkrade-
kontroll utbetald ersättning från AFLgentemot annan-
förebyggande åtgärder arbetsplatsen-

Generell sjukfrénvarostatistik

Samhället och dess olika myndigheter och beslutsfattare har behov
generell statistik utvecklingen inomöver ohälsoområdet. Detav en

gäller kort, medellång och lång sjukfrånvaro, sjukbidrag/förtids-
pension arbetsskador. byggerKravet behovsamt dels fåett att en
översiktlig bild utvecklingen dels följa effekter förändringarav av
i försäkringssystemen.
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Rehabilitering

finnssjuklöneperioderarbetsgivarenGenom rapporterar enatt
historiksådanindivid.varje En ärförsjukhistorikheltäckande en

period ochlängresjukskrivenbliruppgiftväsentlig när enpersonen
Även arbetsgiva-rehabilitering.till behovetskallställning tas omav

försäkringskas-behöverrehabiliteringsansvaretprimäradetharren
självständigföruppgiftertill dessa göratillgångha att ensan

rehabiliteringsbehovet.bedömning av

från AFLutbetald ersättningKontroll gentemot annan

ikanarbetsgivarenfrånsjuklönanställd fårUnder tid ensom
försäkringskassan. Förutbetalas från attersättningprincip även

skall kunnaoriktigt utgörinteutbetalningparallell utgessådan
Samkörningar görskontrollinstmment.sjuklönerapporteringama ett

falldeIenligt AFL.utbetalningarochsjuklönutbetaldmellan
falletochdettaförekommitdagförutbetalning rapporterassamma

utreds.

åtgärderFörebyggande

arbetskadorochförtidspensioneringsjukskrivning,undvikaFör att
uppstår.ohälsaförhindrararbetslivetinsatser ibehövs attsom

viktig utgångs-arbetsskadorochsjukfrånvaro ärStatistik över en
arbetsgivarnasarbetet. Genomförebyggande rapporte-för detpunkt

försäkringskassaavsiktenarbetsskadorsjuklönefall ochring är attav
för kunnainformationtillfå tillgångskallyrkesinspektion attoch

dialogförfå underlagliksomarbetetetförebyggandestödja det en
frågor.i dessaarbetsgivarnamed

Rapporteringsrutiner

tilluppgifternalämnaför arbetsgivarnaunderlättaFör attatt
flertalharFörsäkringskassanellerRiksförsäkringsverket ett

rapporteringsmöjligheter skapats.
lämnaADB-media kanlöneadministration påharArbetsgivare som

fördataband. Programmettelelinje ellerdiskett,uppgift
deuppbyggt såarbetsgivarenhos attlöneadministrationen är

samlas iautomatiskt separatskall ettuppgifter, rapporterassom



1996:1 13 Förebyggande och rehabiliteringinsatser 115

register, sedan enkelt kan sändas direkt till Riksför-sättettsom
säkringsverket eller via Postgirot.

arbetsgivareFör inte använder ADB-media kan specialla blan-som
ketter användas. Blanketten finns i och kan fungeraset som
försäkran för till sjuklön samtidigt exemplar kan sändasrätt ettsom
till försäkringskassan för sjuklönerapporteringen. Blanketten får
arbetsgivaren kostnadsfritt. Blanketten sänds sedan försäkrings-av
kassan till servicebyrå för optisk avläsning.en

Direkt till datacentralRFV:s i Sundsvall 0005rapporterar ca—
företag/organisationer med 3,6 miljoner aviseringar år.ca per
Via Postgirot företag/organisationer1 000 medrapporterar ca ca-
350 aviseringar000 år.per

företag/organisationer,Antalet skickar uppgifter blankettsom-
till försäkringskassorna 50 000 med 450 000 aviseringarär ca ca
per ar.

Anmälan arbetsskadaav

Enligt 8 kap. lagen1 § 1976:380 arbetsskadeförsäkring ärom
arbetsgivarna skyldiga till försäkringskassan anmäla arbetsskada.att

arbetsgivareHar fått kännedom arbetsskada inträffatatten om en
skall anmälan omedelbart göras.

Försäkringskassan överlämnar sedan anmälan till yrkesinspektio-
Syftet skall fullständig redovisningär arbets-attnen. man en av

skadorna. Därutöver skall arbetsgivarna enligt 2 Arbetsmiljöfö-§
rordningen SFS 1977:1166 dröjsmål underrätta yrkesinspek-utan
tionen olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet föranlettom annan
dödsfall eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera
arbetstagare.

6.3.4 Definitioner

Begrepp förebygga, arbetsanpassa och rehabilitera används isom
många olika sammanhang många aktörer och ofta med olikaav
innebörd. Nedanstående definitioner hämtade från Tekniskaär
Nomenklaturcentralens förordlista arbetslivsinriktad rehabilitering
TNC 97. Förklaringar till defmtionerna också för ytterligareattges
förtydliga begreppen. Vidare förs diskussion ansvarsfrågoren om
och samverkan mellan försäkringskassan och yrkesinspektionen.
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förhindrasyftar tillinnebär åtgärderFörebygga män-att attsom
Förenklat kanarbetet.sjukdom eller skada idrabbasniskor manav

ochgenerellfall åtgärderi de flestaförebygga attär natursäga att av
kan kommaindividgenomförs oberoende vilkende således somav

dem.få nyttaatt av
arbetsförhållandenainnebär förändringåtgärderAnpassa är avsom

ibehov ställtförutsättningar ochde berördaefter personernas
föränd-innebär allaAnpassningtill arbetets krav.relation typer av

ifrån byteför anställde, alltarbetsförhållanden denring avav
anpassningsammanhangomplacering. dettaarbetsstol till I ses som

åtgärd.individrelateraden
individ eller fleraenskildockså knutet tillRehabilitera är en

stärkaåtgärder förRehabilitering innebärindivider.identifierade att
förut-arbetsförmåga och sinaåterfår sindenneindividen så att

förvärvsarbete.försörja sigsättningar att genom
medicinsk,planerade åtgärderrehabiliteringEnligt TNC är av

ska hjälpaarbetsinriktadsocial ellerpsykologisk, art personersom
förutsättningar återvinnautifrånmed funktionshinder att personens

bibehålla denna skapafunktionsförmåga ochbästa möjliga samt
arbetslivsinriktad rehabilite-normalt liv. Medförförutsättningar ett

återfå förmågaskallsyftar tillåtgärderring att en personsomavses
rehabilite-Vadförvärvsarbeta.förutsättningaroch sägsatt som om

arbetslivsinriktad rehabiliteringbetänkandedettaring i omavser
inget annat anges.

och rehabili-ochmellan förebygga å sidanSkillnaden anpassaena
främst åtgärderförebygga innebärandra alltsåå den är atttera av
individuell inrikt-åtgärder medoch de båda övrigagenerell natur

ning.
anpassningrehabiliteringanpassning ochSkillnaden mellan är att

individen själv.rehabiliteringarbetsförhållandena ochrör

Förebygga

arbetsmiljölagenåtgärder finns iförebyggandeRegelsystemet kring
1992:6.internkontrollkungörelsen AFSoch

arbetsmiljönvarit faktorer iför lagstiftaren harUtgångspunkten att
skalllångt möjligtsjukdom såkan vålla skada eller somsom

elimineras.
betydelse: kap. §:vital AML 3 2Inledningsvis lagcitatett av

behövs för förebyg-vidta alla åtgärder"Arbetsgivaren skall attsom
olycksfall.-för ohälsa eller -"arbetstagaren utsättsattga -
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regional nivå för dethar tillsynsansvaret påYrkesinspektionen
förebyggande arbetet.

frågor.formellt för dessaFörsäkringskassan har inget ansvar
förebyggande verk-uttalat intresse denhar kassanDäremot ett att

arbetsplatserna.fungerar brasamheten
individinriktade rehabiliteringsarbete kommer kassansGenom sitt

arbetsmiljöer innehålleri kontakt medtjänstemän inte sällan som
sig detta i försäk-Framför alltolämpliga faktorer. ettyttrar -

kommer i kontakt medringskasseperspektiv så sätt att man-
liknande från ochflera arbetsoförmögna med besvär enpersoner

arbetsplats.samma
dock inte i förhållande till arbets-Försäkringskassan kan agera

platsen diskussion behovetsätt än att taannat en om avupp
arbetsmiljön.förändringar i aktuelladen

utanförSjälva lösningarna ligger normalt kassans kompetensområ-
uppgift för kassan råd tillde, däremot det viktig kunnaär att geen

arbetsgivaren erforderlig kompetens står finna,att t.ex.om var
företagshälsovården till uppgift arbeta förebyggandehar påattsom

sådant ändamålet med arbetsmiljölagen uppfylls.sättett att
fullgörOm arbetsgivaren inte sina åligganden enligt harAML

frågankassan möjlighet med yrkesinspektionen. Formeratt ta upp
för sådan samverkan lämpligen fram regionalt. inte iFörtas atten

samarbetet kanonödan formalisera exempelvis tänka sig attman en
kring självaförsta diskussion kan ske problemställningen attutan

yrkesinspektionen. kanarbetsgivaren känd för diskussionDennaär
formell ochsedan leda till anmälan eller till kassan får råd tipsatten

hur kan komma argumentation.vidare medom man
fullständighetens skull skall här också beröras det finnsFör att

vissa åtgärder benämns förebyggande de enskildatrots attsom avser
individer.

Sjukpenning i förebyggande syfte kan således till någon medutges
förhöjd sjukdomsrisk. Motsvarande finns inom arbetsskade-
försäkringen. dessa bör begreppet förebygga ändåTrots undantag
kunna få stå för generella insatser.

Anpassa

Anpassning -huvudsakligen individrelaterad.är nämntssom ovan-
Om skrivetanpassning finns i arbetsmiljölagen, kungörelsen om
arbetsanpassning och rehabilitering förordningen1AFS 1994: samt

bidrag arbetshjälpmedeltill 1991:1046.om



Förebyggande rehabilitering118 och 1996:1 13insatser

Även gällandehär redovisas citat regelsystem: kap.AML 2 1 §:ur
Arbetsförhållandena skall till människors olika för-"- anpassas- -

utsättningar i fysiskt och psykiskt avseende kap.-" AML 3 3 §--
skall arbetsförhållandenaArbetsgivaren" attgenom anpassa———

lämplig åtgärd hänsyn till arbetstagarenseller vidta taannan
arbetetsärskilda förutsättningar för AFS 1994: 14 § "Arbets--"- -

fortlöpande reda vilka behov åtgärder förgivaren skall ta av
finns bland arbetstagarna."arbetsanpassning och rehabilitering som

skall de enskilda arbetsta-Arbetsgivaren12§ AFS 1994:1" anpassa
med utgångspunkt från deras förutsättningararbetssituationgarnas

beaktas den enskildeför arbetsuppgifterna. Därvid skall särskilt om
funktionsnedsättning eller begräns-arbetstagaren har någon annan

ning arbetsförmågan."av
har tillsynsansvaret, det gäller för-Yrkesinspektionen närutom

arbetshjälpmedel.ordningen om
har inget formellt bortsett från skyldig-Försäkringskassan ansvar

beslutbesluta bidrag till arbetshjälpmedel, förheten att somom
övrigt överklagningsbara.är

Eftersom individrelaterat kommer dock försäk-begreppet är
ringskassans tjänstemän ofta i kontakt med anpassningsfrågor i

rehabiliteringen skallsamband med rehabiliteringsarbetet. För att
formlyckas och få varaktigt resultat krävs i regel någonett av

anpassning arbetsförhållandena för individen.av
förebyggande arbetet kassansLiksom det gäller det måste för-när

hållningssätt arbetsgivaren i anpassningsärendengentemot attvara
informera och Några sanktionsmöjligheter finns inteargumentera.

sida.från kassans
Försäkringen har möjlighet i eller mindre utsträckningstörreatt

förarbetshjälpmedel anställd behöver kunnadelfinansiera attsom en
Förordningfortsätta arbeta. 1991:1046att

yrkesinspektionendet gäller anpassningsfrågor harNär ett ansvar
isig individärenden. gäller intedet Dettaröratt trots attagera om

rehabiliteringsfrågor se nedan.
kassans ansträngningar få arbetsgivareOm att att anpassa enen

arbetsförhållanden inte resultat bör yrkesinspektionenanställds ger
kopplas in.

då genomföraYrkesinspektionen kan ålägga arbetsgivaren denatt
arbetsanpassning krävs.som
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Rehabilitera

in-anpassningmedlikhetirehabiliteringArbetslivsinriktad är en
förstärks/rustasindividen attinnebäråtgärd.dividinriktad Den att

regelverkenviktigasteDeinnebär.arbetevisstde kravklara ettsom
ocharbetsmiljölagenförsäkring,allmänlagenkapitletfinns i 22 om

1994: l.AFSrehabiliteringocharbetsanpassningkungörelsen om
skallarbetsgivareförsäkrades§ Denkap. 322AFLcitat:Några

behovdennesförförsäkrade attmed den avsamrådi svara
vidtasåtgärderdeförochklarläggs attrehabilitering somsnarast

"Verk-§81994:1AFS-"rehabilitering-effektivförbehövs en -
organiserasskallrehabiliteringocharbetsanpassningmedsamheten

ochförsäkringskassanmedsamarbeteibedrivaskandenså att
berörda."myndigheter ärsom

enskildgällerdettillsynsansvar näringetharYrkesinspektionen en
avseendetillsynsansvarharrehabilitering. Däremot ettinvids man
det gällerarbetsgivare närställsde kravdvs.systemfrågor, som

harehabiliteringsarbete,bedrivaskallarbetsgivaren enbl.a. att
ansvarsfördelningochrehabiliteringsorganisation mm.en

gällerdettillsynsansvaropreciserat närharFörsäkringskassan ett
stödekonomisktgällerdetrehabilitering. Närindividersenskilda

och köprehabiliteringsersättningbeslutaförsäkringskassankan om
tillsyns-yrkesinspektionenstillIrehabiliteringstjänster. motsatsav

sanktionsmöjligheteringa gentemotdockkassanharansvar
sjukför-kansittintearbetsgivare tarOmarbetsgivarna. ansvaren

individenkanAlternativtkostnader.onödigadrabbassäkringen av
arbeteklarakandenne ettbedömerkassandrabbas attattgenom

längredärmed inte ärocharbetsplatsenordinarieutanför den
påpågårrehabiliteringarbetelängesjukpenning. Såtillberättigad
tillrelaterassjukpenningtillföreslåsarbetsplatsen rättenatt

sådaningenarbetsgivarenordinariedenarbetsuppgifter hos men om
arbetsmarknaden vägasskall helaeller pågårplanerasrehabilitering

SOUdelbetänkande,arbetsskadekommitténsochSjuk-in. Se
arbetsför-steg-för-steg-bedömning244sidan1995: 149, avom

mågan.
detyrkesinspektionen ärkopplakanFörsäkringskassan om

rehabiliterings-fungerandeharintearbetsgivarenuppenbart att en
från kassananmälanefterkanYrkesinspektionenverksamhet.

rutinerförbättrademeddela kravochsystemtillsyngenomföra en
m.m.
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6.4 Erfarenheter och problem

6.4.1 Arbetsgivarens ansvar

En drivkrafterna bakom rehabiliteringsreformen dåvarandeav var
brist på arbetskraft. Under den period bestämmelserna varit i kraft
har förutsättningarna varit radikalt annorlunda under slutetän av
1980-talet; med allvarlig lågkonjunktur, hög arbetslöshet och kraftig
strukturomvandling.

Trots de svåra förutsättningarna har såväl det förebyggande som
det rehabiliterande arbetet kommit allt viktigareutgöra delatt en av
många arbetsplatsers verksamhet. finnsDet exempel konstruktiv
policyutveckling och omfattande utvecklingssatsningar. arbets-De
platser särskilt utvecklat dessa frågor kan dessutom framvisasom
goda resultat för både arbetsgivare och den anställde. Många ar-
betsplatser kan påvisa lönsamhet med ökade satsningar arbets-
miljö och rehabilitering. Arbetslivsfonden har iutgjort väsentligen
"tändhatt" för detta utvecklingsarbete.

Den allmänna bedömningen dock reformensär intentioner fåttatt
alltför litet genomslag. Det återstår mycket arbete innan intentio-

fullt genomförts. Reformenut dock förhållandevisnerna är ny.
Utvärderingar för redovisa utfall längreatt sikt har därför ännu
inte varit möjligt genomföra.att

Nedan redogörs för några problem förverkliga reformensatt
intentioner.

Trots rehabiliteringsarbeteatt länge inriktats få till ståndmot att
rehabiliteringsinsatser så tidigt möjligt, harså detta inte skett isom
praktiken. Arbetsgivaransvaret inte tillräckligtär preciserat. An-
svarsfördelningen, inte minst för kostnaderna, mellan arbetsgivare
och försäkringskassa oklar.är

Det finns inte någon klar för arbetsgivarengräns skallnär haanses
fullgjort sitt Varje arbetsgivares förutsättningar och föransvar. gräns
ansvarstagande i egentligprövas mening först arbetsgivarensnär

bedöms uttömda. Arbetsgivaransvaret,resurser såsom det är
formulerat, således olika tolkningsmöjligheter och tolkasrymmer i
praktiken också utifrån varje rehabiliteringsaktörs utgångspunkt.

Oklarheterna med vållar problem och intressekonflikteransvaret
kring hur långt arbetsgivaransvaret skall sträcka sig och vilka

arbetsgivaren rimligen skall ställa tillresurser förfogande.som Det
kan ifrågasättasäven oklartett kan drivkraftutgöra förom ansvar en
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tidiga insatser. tänkbart medDet arbetsgivare i och detär attatt —
inte förutsägbart vad det kommer innebära kan medär att reagera-

långt möjligt hålla ifrån diffustså rehabiliteringsansvaret sig. Ettatt
svårligen uppfattas uppfylla.kan angeläget attansvar vara

oklara ansvarsreglerna möjliggörDe "Svarte-Petter" spel.även ett
Den enskilde anställde riskerar komma i kläm mellan olikaatt
aktörer efter hålla ifrån sig och då främststrävar att ansvaretsom
betalningsansvaret.

avgränsade utredningsansvar,Det del rehabili-utgörsom en av
teringsansvaret, ofta fullföljtshar inte eller i övrigt förväntadlett till
omfattning tidiga rehabiliteringsåtgärder. arbetsgivarensIav

finns tidsfördröjningutredningsansvar insatsertidigamoten
inbyggd, vilket innebär möjligheten till tidig uppspåmingatt av
rehabiliterngsbehov inte fått tillräckligt genomslag. Några er-
farenheter beträffande arbetsgivarnas skyldighet genomföraatt
rehabiliteringsutredningar dels utredningarna ofta lämnasär att
för till försäkringskassan, dels utredningarna i många fallsent att
håller låg kvalitet.en

Åläggandet genomföra rehabiliteringsutredning uppfattasatt en
som meningsfulltinte alltid för arbetsgivaren. Arbetsgivaren

uppfattar inte utredningen. Rehabiliteringsutredningennyttaegen av
uppfattas ofta självändamål. tillräckligaDen insatsen kan bliettsom
själva genomförandet denna. Ansvarstagandet uppnåttär närav
utredningen klar. kopplingNågon mellan utredningen ochär ett
förverkligande faktiska insatser inte given. problemEttär är ävenav

rehabiliteringsarbetets svårighetsgrad underskattats ochatt att
alltför höga krav därmed ställts arbetsgivares kompetens.

6.4.2 Vissa arbetsrättsliga aspekter

Sjuk-I och arbetsskadekommitténs delbetänkande SOU 1995:149
redogörelse för vissa arbetsrättsliga aspekter vissa redanpåges en

genomförda och kommittén föreslagna ändringar i lagenav om
allmän försäkring. Kommitténs redogörelse omfattar bl.a. begreppet
saklig grund för uppsägning vid sjukdom m.m.

förslaget1 till lag anställningsskydd prop. 1973: 129 anfördeom
det föredragande statsrådet följande i fråga saklig förgrundom
uppsägning för det fall anställd på grund sjukdom elleratt en av
andra liknande förhållanden inte längre klarar sina arbetsuppgifter

fullgott sätt:ett
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aktuellblikanuppsägningfall dåhuvudgruppEn enavannan
dåförhållandenpersonliga äranställdesgrund denpå av

nedsattsjukdom,ålder,tilltagandegrundarbetstagaren av
arbetsuppgifterdefullgörafår svårte.d.arbetsförmåga att

deninställningprincipiellaMin ärhonom.lagtsharsom
grundför sigochinte i utgörslagdettaomständigheteratt av

uppsägning.för

försökaviktenpåför sinstatsrådet attredogjordeDärefter avsyn
välutbildadförarbetsmarknaden,tudelninghindra yngreenaven

utbildade. Handåligtochhandikappadeäldre,förocharbetskraft en
anförde

princip inteio.dyl.sjukdomålder,börhärmedenlighetI
begränsninguppsägning. Denförgrundsakliggodtas avsom

sjukdomellerålderprestationsförmågaarbetstagarens som
vidtararbetsgivarentillstället ledabör imedföra attkan

arbetstagaren,förarbetetunderlättaföråtgärdersärskilda att
förflyttningellerarbetsplatsenanordningarsärskildat.ex.

krävande arbete.mindretill

dockkommenteradeStatsrådet att:

stadigvarandeÅlder medföraemellertidsjukdom kaneller en
arbets-väsentligsåarbetsförmågan attnedsättning ärsomav

betydel-någonutföra arbetekanlängrefråga inteitagaren av
kunnaarbetsförmågannedsättningdennaså fall börI avse.

uppsägning.förgrundåberopas som

böruppsägning intestatsrådetanfördesammanhang även attdettaI
sjukpenninguppbärarbetstagarensjukedenså längeifrågakomma

försäkringskassan.från
uppsägningförgrundsakligframgårLASstycketandra attAv 7 §

hanarbetsgivarenkrävas attskäligen kandetföreliggerinte avom
uppkommerDärmedsig.arbete hosarbetstagarenbereder annat

propositionendrivas. Iomplaceringskrav kandettahur långtfrågan
böruppsägningenstatsrådetföredragandeanförde att1973:129

andraallaförstinfår näråtgärd sättasden yttersta somvara
anfördes:Vidareharproblemetlösa uttömts.möjligheter att

skyldigprincipmening imin attenligtbörArbetsgivaren vara
ordnaskanföretagetinomdet någonstansundersöka nyenom

undersök-driftsenheter, börfleraföretagetanställning. Har
drifisenheter.alla företagetssikte påningen ta



1996:113 Förebyggande och rehabiliteringinsatser 123

Om anställd inte längre kan klara sina ordinarie arbetsuppgifteren
arbetsgivaren alltså skyldigär utreda möjligheterna erbjudaatt att

den anställde kanske mindre krävande arbete.ett Genomannat, att
omplaceringsskyldigheten knuten till arbetsgivarensär verksamhet
kommer skyldigheten variera i omfattning mellan små ochatt stora
arbetsgivare. konsekvensEn detta alltså sakligär grund förattav
uppsägning kan föreligga i det lilla företaget i situation dären
förhållandena hos arbetsgivare sådanastörre anställningenär atten
kan bestå.

6.4.3 Betydelsen personalekonomisktettav

synsätt

Arbetsgivarens fokusering ligger på verksamheten och produk-
tionen. Den rationella och verkliga drivkraften för arbetsgivare att
vidta rehabiliteringsåtgärder ligger i kunna bedriva så välatt en
fungerande verksamhet möjligt. Förutom humanitärarentsom
vinster måste arbetsgivarna också rehabiliteringsinsatsernase som

medel för få verksamheten fungera.ett att Det betyder denatt att
vilja och energi krävs för rehabiliteringsinsatserna skallattsom
komma till stånd avhängig bedömningenär dessa insatserom
kommer verksamheten.att gagna

AFLs inriktning arbetsgivarens rehabiliteringsansvarär att syftar
till återställa individens arbetsförmåga. Formuleringen rehabilite-av
ringens syfte i AFL och arbetsgivarens roll fokusera på verk-att
samheten kan uppfattas målkonflikt mellan samhällets ochsom en
arbetsgivarens intressen.

De personalekonomiska studier gjorts bl.a. i anslutning tillsom
utvärderingen Arbetslivsfondens verksamhet visar dock detav att
finns företagsekonomisk lönsamhet i förebyggande arbetsmiljöinsat-

liksom tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder. Problemetser är
emellertid det finns brister ifrågaatt personalekonomiskastora om
kunskaper arbetsplatserna. Rehabiliteringensute företagsekono-
miska lönsamhet blir därmed inte tydliggjord.

Företagsekonomerna Ulf Johansson och Jan-Erik Gröjer isäger en
bilaga till betänkandet förstärkning det personalekonomiskaatt en av
perspektivet i syfte stimulera satsningar förebyggandepåatt och
rehabiliterande åtgärder kräver problemområden aktivtatt tre
bearbetas.
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Incitamentsproblemet
ochförebyggandeför åtgärderförstärka intressetEtt sätt att av

motiven.ekonomiskaförstärka derehabiliterande är attnatur
Kunskapsproblemet

rehabiliterandeochförebyggandebetydelsenförståFör att av
förbetydelseekonomiskadessaskunskaperkrävsåtgärder om

organisationen.
Åtgärdsproblemet

krävsuppstårhandlingsmönstersåförändra attFör att nyavanor
startimpuls.formnågon av

förutsättningarskildaFöretagens6.4.4

uppfyllaförutsättningar ettskildahar attArbetsgivare
rehabiliteringsansvar.

arbetsgivarekravlikartadeställamöjligt motvaritintehar attDet
resultat.likvärdigauppnåsigoch förvänta att

olikaunderverkaroch heterogenarbetsgivare samtGruppen är stor
förarbetsgivareförFörutsättningarna att taförhållanden. ansvar

stödsamhälletsdiskussionerI rörvarierarrehabilitering stort. som
företagsoch småoftaarbetsgivarekrav på poängteras storatill eller
skillna-flermångadockfinnsförutsättningar. Detochbehovolika

exempelNågraarbetsgivarrollen.förbeaktaviktigader attärsom
arbetsplatsenshuvudmannaskap,belägenhet,geografiskbransch,är

upprätthållamöjligheterställning,ekonomiska attutvecklingsfas,
personal-ochföretagsledningområdeni inomkompetenshög som

rehabilitering.ocharbetsmiljögällervadminstpolitik, inte

målBehovet6.4.5 gemensammaav

medicinsk,åtgärderför allasamlingsbegreppRehabilitering är ett av
yrkesinriktadarbetslivsinriktad artsocial,psykologisk, samt som

förnormalt liv. Ansvarettillåtergåhjälpaskall ettattpersoner
sjukvårdenochhälso-framföralltrehabilitering liggermedicinsk

socialtjänsten.pårehabiliteringensocialaför denoch ansvaret
arbetslivsinriktadeför denförstahandsansvarharArbetsgivaren ett

ingårrehabiliteringenarbetslivsinriktadedenrehabiliteringen. I
arbetsmarknadsmyn-vilken främstförrehabilitering,yrkesinriktad

helasamordnarollFörsäkringskassans är attdigheterna svarar.
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rehabiliteringsprocessen. Den viktigaste aktören emellertid denär
enskilde individen, ha aktivt medverka i rehabili-ett attsom ansvar
teringsarbetet och tydliggöra sina mål och förväntningaregna

olikaDe rehabiliteringsinsatserna flyter ofta i varandra, samti-
digt varje myndighet har infallsvinklar och sinsom egna egen
begreppsapparat rehabilitering. Rehabiliteringen kommerom
därmed vila på dels de olika aktörernas uppfattningaratt och
föreställningar begreppets innebörd dels aktörernas uppfattning-om

målen.ar om
Erfarenheterna de årens rehabiliteringsarbete pekar justsenasteav

på bristen i vad gäller verksamhetsmålen. Varje myndig-samsynen
het har sina Verksamhetsmål. Ofta drar de inte åt hållegna samma
vilket i sin leder till motstridiga prioriteringar. Enskildatur individer
kan ibland skilda orsaker inte redovisa sina mål ochav egna
förväntningar. Resultatet blir individerna inte får sina behovatt av
stöd tillgodosedda hamnar mellan myndigheternasutan verksam-
hetsområden.

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen måste betraktas utifrån
olika perspektiv. Det gäller dels den rehabilitering sjukskrivnaav
anställda sker på arbetsplatsen, dels rehabiliteringutesom utsattaav

Ävensaknar förankring arbetsmarknaden. måletgrupper som om
detsamma för rehabiliteringenär dessa båda kategorier, derasärav

förutsättningar olika och kräver därför olika metoder. Samordning
rehabilitering för de behandlas i kapitelutsattaav grupperna

6.4.6 Förebyggande insatser i arbetsmiljön

Brist förebyggandepå insatser i arbetsmiljön kan upphov tillge
ohälsa och utslagning. Under första hälften 1990-talet vidtogsav
åtgärder för stärka det förebyggande arbetsmiljöarbetet.att Kungö-
relsen internkontroll arbetsmiljön AFS 1992:6 trädde i kraftom av
den januari1 1993. Internkontrollkungörelsen innehåller inga krav
på arbetsgivaren vida direkta rehabiliteringsåtgärder.att I detta
avseende kompletteras kungörelsen därför sedan den julil 1994 av

särskild kungörelse med föreskrifter arbetsanpassning ochen om
rehabilitering.

Skärpta krav och effektivare tillsyn har emellertid inte räcktännu
för få brett genomslag föratt samlat arbetsmiljö-ett ochett
rehabiliteringstänkande på arbetsplatserna. Brister iute personal-
ekonomiska kunskaper och incitament medför den företagseko-att
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rehabiliterandeochförebyggandevidtailönsamhetennomiska att
inte klartincitamentenekonomiskadeNärtydliggörs.åtgärder inte

informationefterfråganheller ingen "spontan"framträder uppstår
omfattning fåtillräckligimedSvårigheternautbildning. utoch att

rehabiliteringarbetsanpassning ochintemkontroll,information om
medelstorasmå ochdetta deSpeciellt gällerproblem.är ar-ett

Även har idagförvaltningarochföretagbetsplatserna. stora en
ochverksamhetfördärorganisationdecentraliseradmycket ansvar
ochReglersmå enheter.relativtochtill mångaspriditslönsamhet

rehabilite-ochanpassnings-insatserförebyggandeför samtsystem
ekonomiska följdernapositivadeutformas såmåsteringsåtgärder att

företaglönsamhetsansvariga iochverksamhets-föruppenbarablir
förvaltning.och

sjukskrivnaArbetslösa6.4.7

dengranskninggenomförtharRRVRiksrevisionsverket aven
sjukskrivnaarbetslösaavseenderehabiliteringsverksamhet som
arbetsförmedlingmedsamarbeteiförsäkringskassanbedrivits av

redogörel-Nedanståendearbetsmarknadsinstitut 1996:8.RRVoch
sammanfattning.hämtad rapportensär urse

sjukskrivna inomarbetslösarehabiliteringförKostnaderna av
enligtomfattande,arbetsmarknadsområdetoch ärsocialförsäkringen

1994/95.budgetåretförmiljarder kronoruppskattning 3RRV:s ca
förändringarbetydandegenomgickRehabiliteringsveksamheten

iuttrycktesrehabiliteringsveksamhetenMålet för1992.fr.o.m. år
drabbatsdenåtergeförsäkring "attallmänlagen avsomsomom

försörja sig självförutsättningarocharbetsförmågasjukdom sin att
denbakomintentionernapolitiskaförvärvsarbete." Degenom
intemening,enligt RRV:skan,rehabiliteringenarbetslivsinriktade

försörjer sigarbetslöserehabiliteradedenuppfyllda förränanses
arbetsmarknaden.denerhållitsmed arbete öppnasjälv ett som

reformeradedensamordnarefick rollenFörsäkringskassan avsom
anställda.fokuseradesstarktvilkenrehabiliteringsverksamheten,

samordningsan-skulle havisserligenkassankonstaterades ettDet att
arbetslivs-förarbetslösaockså för ansvaretattmengruppensvar

arbetsmarknads-ligga pårehabiliteringsåtgärder skulleinriktade
myndigheterna.

faktisktsjukskrivnaarbetslösabelägg föridagsaknasDet att
i mycketarbetsmarknadentill den änkommer åter öppna mer

g
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begränsad utsträckning. indirektaDe resultat lyfterRRV framsom
tyder de långsiktiga rehabiliteringsresultatenatt vad gäller
arbetslösa sjukskrivna ligger långt från vad hoppades vidman
reformeringen rehabiliteringsverksamheten. Rehabiliteringsåtgär-av
der i enskilda ärenden kommer ofta igång och ärenden pågårsent
generellt under lång tid. Så mycket 50 samtligaprocentsom av
rehabiliteringsärenden hos försäkringskassan pågår längre tid än ett
ar.

Samverkan mellan försäkringskassan och Af/Ami fungerar inte
det tänkt, främst beroendeär det delade huvudmannaska-attsom
innebär rad svårlösta problem i formpet olika mål, olikaen av

roller, olika budgetanslag och olika myndighetskulturer. Beträffan-
de mål och roller kapitel avsnitt7 7.1.2.se

RRV de svårigheter finns inbyggda iatt nuvarandeanser som
med delat huvudmannaskap medför såsystem effektivitets-ett stora

hinder andra lösningar bör RRV föreslår därföratt övervägas. att
försöksverksamhet låter olika huvudmän Af/Ami, FK,man genom

kommuner få det fulla för rehabiliteringansvaretensamma av
arbetslösa sjukskrivna. Dessutom skulle de försök med finansiell
samordning redan ipågår olika delar landet kunna utvidgassom av
till omfatta arbetsmarknadsmyndigheterna.att även

Sjuk- och arbetsskadekommittén har i samråd med
Arbetsmarknadspolitiska kommittén föreslagit lösningpermanenten
med samordning rehabiliteringen enligt ovanstående modellav men

skall andraäven se kapitel 7.utsattasom avse grupper

6.4.8 Samverkan mellan försäkringskassa
och yrkesinspektion

Huvudansvaret för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetets utveck-
ling Ävenarbetsplatserna ligger de enskilda arbetsgivarna. de
anställda åläggs skyddsansvar. skallDe medverkaett i
arbetsmiljöarbetet och delta i de åtgärder behövs för godsom en
arbetsmiljö. Försäkringskassan och yrkesinspektionen har i det
stödjande och kontrollerande arbetet arbetsplatserna nyckelrol-mot
ler för till lever tillatt dettaattse man upp ansvar.

Försäkringskassan har sitt övergripande samordningsansvargenom
för rehabiliteringen bl.a. till uppgift klargöra ansvarsförhållande-att

underlätta och följasamt att de enskilda anställdasna attupp
rehabiliteringsbehov blir tillgodosedda. Kassorna har inget uttalat
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roll liggerförebyggande arbetet i derasi det atteget menansvar
nedbringa kostnadernaförebyggande insatser kanstimulera till som

individinriktade rehabiliteringsarbe-sitti socialförsäkringen. Genom
med arbetsmiljö-inte sällan i kontaktkassans tjänstemänkommerte

Framför allt sig detta iolämpliga faktorer.innehåller yttrarer som
flera arbetsoförmögna medkontakt medkommer iatt personerman

och arbetsplats.liknande besvär från en samma
problem underlättasupptäckamöjlighetDenna att av om

sitt arbete sådant kanorganiserarförsäkringskassan sätt att man
arbetsställesjukfallen från och samordnatfölja ettett sammaupp

lokalkontorstillhörighet.den anställdessätt oavsett
för tillsynen arbetsgivarnaYrkesinspektionen har attavansvar

förebyggandearbetsmiljölagens krav bl.a. vaduppfyller avser
rehabilitering ochorganisation arbetsanpassning.insatser samt av

skärpning yrkesinspektionens kontrollfunktion harårsSenare av
inspektionsverk-ökad andelinneburit att satsatsav resursernaen

har andelen besök där frågor arbetsgivaran-samhet. Samtidigt om
internkontroll belastningsergonomiarbetsorganisation, ochsvar,

tidigare då teknikfrågorna hade betydligtökat jämfört med störreett
har ofta framhållits problem yrkesinspek-Det ett attutrymme. som

tionens små i jämförelse med försäkringskassans.ärresurser
försäkringskassansYrkesinspektionens och roller i arbetsanpass-

nings och rehabiliteringsarbetet förutsätts AMLsätt somsamma
kompletterande. innebär försäkringskassan kanoch AFL Det attvara

uppenbartkoppla in yrkesinspektionen det gäller företagnär som
tillfällen brister arbetsanpassnings- ochoch vid upprepade i sitt

rehabiliteringsansvar. Yrkesinspektionen har då möjligheter gåatt
påtryckningar och sanktioner. kanmed olika grader Därutöverav

enskildeingripa i anpassningsfrågor rörande denyrkesinspektionen
arbetstagaren.

försäk-har i effektivitetsrevision granskatRiksrevisionsverket en
yrkesinspektionens samverkan i tillsynenringskassans och av

och arbetsmiljöla-arbetsgivarna enligt lagen allmän försäkringom
RRV 1996:40.gen.

granskning visar blRRV:s att:a

lokal nivå bedrivs främst inom för särskildaSamverkan ramen—
samverkansprojekt, ofta med erfarenheter hos depositiva
medverkande.

försäkringskassansSamverkansinslag i och yrkesinspektionens-
dagliga verksamhet i osystematiska.övrigt sällsynta ochär
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utvecklaskunskap arbetsgivare och arbetsmiljö iDen om som-
rehabiliteringsverksamhet används inte utgångs-FK:s som en av

punkterna för tillsynsarbete.YI:s

bedrivskonstaterar också samverkan mellan och inteRRV FK YIatt
effektivt bl.a.beror enligt RRVpå Dettasätt.ett

outvecklat ADB-stöd till försäkringskassan för registreringett-
uppgifter arbetsgivareoch sammanställning av per

den betydande omfattningen dagindelat rehabiliteringsarbete,av—
rehabiliteringsverksamheten fördelasdvs. ärenden inomatt

efter försäkrademellan handläggare den dag de födda. Dettaär
riskerar försvåra möjligheterna utifrån helhetssynatt att en

rehabiliteringen försäkradesamordna med anställningav
brister olika nivåer i fråga styrning och uppföljning inomom—
socialförsäkringsadministrationen och Arbetarskyddsverket samt

målformuleringar har till frågorbrister i lett samverkanatt om
följs vilket enligt innebärinte RRV risk för de heller inteattupp,

prioriteras.

Individens6.4.9 ansvar

utformaArbetet med allmän sjukförsäkring bör bl.a.att en ny vara
inriktat individen har betydelsefull roll i rehabiliteringsar-att en
betet. börMålet individen skall aktiv och bidra tillatt attvara vara
hälsoproblem uppmärksammas tidiga och aktiva rehabilite-samt att
ringsåtgärder vidtas. Med stöd andra aktörer såsom läkare,av
arbetsgivare, försäkringskassa m.fl. skall individen kunna ges en
pådrivande och kravställande roll. Nätverket kring individen bör
stärkas inte utformas så det individensöveratt tarmen egna ansvar.
Vidare skyddetmåste den enskilde individens integritetav noga
beaktas.

Målsättningen bör administrativa maktmedel medatt ersättsvara
väl fungerande incitament, vilka -tillsammans med stöd från olika
rehabiliteringsaktörer bör öka individens möjligheter fattaatt ra--
tionella beslut och för beslutens konsekvenser.ta ansvar

Arbetslinjen bör kunna förstärkas lyfta fram de drivkraf-attgenom
finns, för indidividen skall aktiv och pådrivande iter, attsom vara

rehabiliteringsarbetet, samtidigt möjligheter, rättigheter,som ansvar
och skyldigheter klart framhålls. Förutsättningarna för levaatt upp

16-09075
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enskilde skall finna sin huvudsakliga försörj-till målet denattom
bli bättre.arbete torde därmedning egetgenom

individensutgångspunkt i rehabiliteringsarbetetviktigEn är
lyckas med hurFörutsättningen för hängermotivation. att samman

indi-rehabiliteringsarbetet kan formuleras och hur enigamålen för
inriktningen destödjande aktörer målet liksom påviden och är om

leda målet.åtgärder skall motsom
också iansvarstagande måsteindividensSynen sättas ett

förhållande till den situationmotivationsperspektiv bedömas isamt
grunden för rehabi-individen befinner sig Själva attsom

förlust kapacitet uppstått,literingsbehovet uppstått är att somen av
situation i förhållande till sinindividen befinner sig igör att en ny

rehabiliteringsprocessen i hög gradtillvaro. Ofta måstetidigare
kontrollindivider, förlorat känslanpräglas stöd till överavav som

såledesrehabiliteringsperioden kan detden tillvaron. Underegna
avvägdafatta medvetna ochför den enskildemycket svårt attvara

Även enskildeskonsekvenserna sina val. denbeslut eller bedöma av
förändras i sig svår bedöma.till ansvarstagande ochförmåga är att

grannlaga uppgift utkrävaföljer detDärav är attatt ansvar.en
fråga medmotivation blir därmed i hög gradIndividens omen

försäkringskas-vilken kompetens och skicklighet exempelvissom
skaffa kontroll sin situation.kan hjälpa individen sig överattsan,

dialog medfråga empati och kunna skapaDetta är att enen om
och möjligheterindividen för peka hur individens tillgångaratt

drivkrafter lyftas fram.för målet. Positiva måstekan användas nåatt
Problem och hinder måste kunna hanteras.

informationSamhällets behov6.4.1O av
ohälsoområdetinom

förhaft utvecklade framhar under lång tid välSverige system att ta
arbetsskador.sjukfrånvaro och Detstatistisk information om
utformning kunnatoffentliga sjukförsäkringssystemet har singenom

Statistiken har speglatomfattande information god kvalitet.avge
sjukfallens varaktighetsjukfrånvaron, sjukfallsfrekvensen,den totala

områdenfördelning kön och geografiskaliksom m.m.
arbetsmiljö-tillsammans med aktivtArbetsskadeförsäkringen har ett

rapporteringsnivåmedverkat och stimulerat till högarbete en
har täckt ochavseende arbetsskador. Ersättningssystemen stora
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omfattandebidra tilldärmed kunnatområden ochväsentliga att en
fram.information kunnatstatistisk tas

ersättningssystemensplittradesinfördes 1992sjuklönesystemetNär
informa-fullständiguppstod få framdelar. Svårigheteri två att en

infördes försjukfrånvaro och arbetsskador. Dettion system somom
under sjuklöneperio-sjukfrånvaroarbetsgivarna skallatt rapportera

rapporteringsbenägenhetensig ha bristerden har visats attgenom
information den kortaTillräckligt säkerinte tillräckligtär stor. om

fram. Samtidigt harkunnathar därför intesjukfrånvaron tas
naturliga kopplingarbetsskador minskat.rapporteringen Denav

tidigare förelåg, existeraroch arbetsskadeanmälan,mellan uk- som
förändring i anmäl-dagar.längre för sjukfall kortare 15 Eninte än

statististiskainträffat och därmed har denningsbeteendet har
kvalitet.informationen fått sämreen

i direktiven tilländrade förhållanden har uppmärksammatsDessa
uppgiftarbetsskadekommittén. Kommittén har därför iSjuk- och att

informationfram förslag hur samhällsbehovanalysera och ta av
arbetsskadorsjukfrånvaro, sjukskrivningsbeteende ochifråga om

skall kunna tillgodoses.mm
första hand fåSyftet med till kommittén alltså iuppdraget är att en

information inomkartläggning och analys samhällets behov avav
och därtillohälsoområdet, vad gäller den korta sjukfrånvaron

behovet såväl nationell, regionalanknuta arbetsskador. gäller påDet
lokal nivå. Vidare ingår utveckla ideér och förslag tillattsom

information. Måletmetoder och tillvägagångssätt för fram äratt ta
bra underlag förskapa kvalitets- och kvantitetsmässigt attatt ett

bakomlig-kunna spegla utvecklingstendenser, orsakssamband och
sjukskrivningsbeteenden ochgande faktorer vad gäller sjukfrånvaro,

arbetsskador.
tillfredställande. AllaRapporteringen sjuklönefall fungerar inteav

arbetsgivare inte sina sjukfall. kommer denDessutomrapporterar
fall alldeles för Vidarerapportering, sker, i många ärsent.som

kunskaperna bortfallets storlek och innehåll bristfälliga. Detom
underlag, finns, har därmed inte den kvalitet behövs för attsomsom

statistiskt information skapas. Resultatet har blivitsäkerställd kanen
kunskaperna den korta sjukfrånvaron har minskat kraftigt.att om

för såväl kontrollända-Förutsättningarna för använda materialetatt
mål, förebyggande arbetsmiljöinsatser och rehabilitering därmedär
också otillfredställande.

arbetsskadeområdetInom har arbetsgivarnas anmälningsbenägen-
het minskat den automatiska bevakning, tidigareattgenom som
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Ävenfanns hos försäkringskassorna, har försvunnit. inom detta
område har alltså utvecklingen inneburit kvalitetsämreen
informationen.

sjuklöneperiodens införandeFöre hade försäkringskassan tillgång
till alla sjukfall. Försäkringskassan kunde därmed också begära
information försäkradeden sjukfallet orsakats arbets-av om av en
skada och därefter bevaka arbetsgivaren lämnade arbetsska-att en
deanmälan. Förutsättningarna för sådan aktiv bevakning försvannen
i och med sjuklöneperiod infördes. Istället har informationenatt en
rörande arbetsskador i korta sjukfall blivit helt beroende rapport-av
eringsbenägenheten hos arbetstagare och arbetsgivare. Resultatet har
blivit lägre inrapporteringsgrad och därmed informationen en av

kvalitet.sämre
Sjuklöneperioden har alltså inneburit svårigheter få tillgång tillatt

statistisk information god kvalitet rörande korta sjukfall ochav
därtill anknutna arbetsskador. Möjligheterna dra slutsatser ochatt
skapa underlag för vidta åtgärder har därmed försämrats. Stödetatt
till förebyggande insatser, rehabilitering föroch kontrolländamål har
heller inte kunnat enligt de ursprungliga intentionerna. dettaIges
sammanhang finns anledning peka särskilt problem detatt ett när
gäller kontrollarbetet. de fall försäkringskassanI finner någonatt
tagit såväl föräldrapenning sjukpenning för tid, kanut som samma
kassan med nuvarande Sekretessregler inte informera arbetsgivaren

detta. de fall den försäkradeI vård barn varit skäletattom uppger av
frånvarontill kan kassan endast vederbörande regleraattuppmana

sjuklönefrågan med sin arbetsgivare. Riksförsäkringsverket har
Ågärderpåtalat detta problem för socialdepartementet. behövs alltså

för förbättra situationen.att

Rapportering kort sjukfrånvaroav

kan konstaterasDet dagens aviseringssystem fungerar tillfredstäl-att
lande för offentlig förvaltning och privata företag. Genomstora
aktiva uppföljningsinsatser och kontakter med 100 arbetsplatser,ca

inte torde kvaliteten informationännu avseenderapporterat,som
de arbetsplatserna kunna höjas ytterligare. Därmed bör denstora
information redovisas för dessa arbetsplatser kunna användassom
för såväl generell statistik, kontroll underlag för rehabiliterings-som
insatser och förebyggande arbete.

Problemet de små arbetsplatserna. finnsär Det enligt SCB ca
180 000 arbetsplatser med färre 50 anställda. Detta 40än är procent
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privata sektorn. dennaantalet anställda i den Inom ärgruppav
varierar mellan olika storleks-rapporteringsbenägenheten låg men

anställda har hittills endast 204I 1 procentgrupper. gruppen ca-
sedan den januari 1992. 9någon gång 1 I 5rapporterat grupperna -

anställda ochanställda 60 85 20 4910 19procent, procentcaca - -
ytterligare problem rapporteringenanställda 95 Ett är attprocent.ca

ofta sker med eftersläpning.stor
ställning till vilka åtgärderfråga kommittén harDen äratt tasom

skall vidtas det gäller de små företagen/organisationerna.närsom
Skall för få kvalitet dagenskraftfulla åtgärder i systemsättas att
Skall urvalsmodelll enligt förslag från införas FinnsSCBetten
något modifieras och informationalternativ kravenKanannat
ifråga sjukfrånvaro, arbetsskador och rehabilitering arbets-om
platsnivä hämtas uppsökande verksamhet hos försäkringskas-genom

och yrkesinspektionensorna

Anmälan arbetsskadaav

För förbättra uppföljningsmöjligheterna arbetsskadeområ-inomatt
det bör, alternativ, i nuvarande i eventuelltochoavsett ettsystem
urvalssystem införas fråga sjukfallet orsakats arbetsska-en om av en
da. fårDärmed Arbetarskyddsstyrelsen och yrkesinspektionen
tillgång till översiktlig arbetsskadeinformation och kanen som
användas avstämning den rapportering enligt laggentemotsom som
skall ske till dessa myndigheter.

Enligt kap. lagen8 § 1976:380 arbetsskadeförsäkring1 ärom
arbetsgivarna skyldiga till försäkringskassan anmäla arbetsskada.att
Därutöver skall arbetsgivarna enligt i arbetsmiljöforordningen2 §-
SFS 1977:1 166 dröjsmål underrätta yrkesinspektionenutan om-
olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet föranlett dödsfallannan
eller svårare personskada eller samtidigt drabbat flera arbetstagare.
Problemet anmälningsbenägenheten successivt minskar. Detär att
saknas stimulans och drivkraft eftersom till arbetsskade-rätten
sjukpenning slopats. genomförande kommitténs förslagEtt av om
arbetsskadesjukpenning vid olycksfall förbättraskulle situationen

antalet arbetsskadeanmälningar avseende arbetsolycksfallattgenom
då skulle öka. Möjligheten använda arbetsskadeförsäkringenatt som
drivkraft för anmäla arbetsskada har ändå försämrats ochatt
kommer inte ha styrka tidigare. finns därförDetatt samma som
anledning fråganväcka kompletterande eller rutiner föratt om nya
arbetsskadeanmälningar bör tillskapas
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Arbetarskyddsverket komplettering de fördjupadeattmenar en av
efter frånvaro frågaläkarintygen 28 dagars med eventuellen om

arbetsskada speciell fördjupningsdel med frågor på dettasamt en
område skulle framkomlig få kännedomkunna väg attvara en om
de längre fallen.

Företagshälsovården viktig6.4.11 en-
stödfunktion

rehabiliteringsansvar för arbetsgivaren denEtt art,av som ovan
skisserats kräver arbetsgivaren har tillgång till professionellatt

arbetsmiljö- och rehabiliteringsområdet. Arbetsle-kompetens inom
ofta tillräcklig kompetensdare och andra chefer saknar såväl liksom

tid behövs för leva till kraven. Arbetsgivarenden måsteattsom upp
bygga sådan kompetens eller skaffadärför antingen internt upp en

sig kompetensen från organisation. den mängdenFörextern storaen
arbetsgivare det sannolikt alternativet med köpta tjänsterär externt

blir aktuellt.som
ohälsoförsäkringen kommer det viktigt det förebyggan-För attvara

arbetsplatserna fungerarde och rehabiliterande arbetet på väl.ute
ohälsoförsäkringen det därmed väsentligt detockså inomFör är att

detta område finns professionella organisationer kan stödjasom
arbetsgivaren i detta arbete. sådan organisation företagshälso-En är
vården.

Efter den kraftiga utvecklingen företagshälsovården under 1970av
och 80-talen har det skett stagnation och tillbakagång det.o.m.en en

Företagshälsovårdenåren. har de åren fåttsenaste senaste ett
väsentligt mindre kundunderlag och antalet anställda har minskat.

utredning genomförd StatskontoretI 1994 ned-atten av anges
dragningarna inom företagshälsovården inte i första hand beror på
det uteblivna statsbidraget i stället lågkonjunkturenpå och detutan
faktum centrala arbetsmiljöavtal haratt sagts upp.

Företagshälsovården består idag enligt uppgift från branschen— -
700 enheter och ungefär anställda.7 000 Man omsätterav ca ca

2 miljarder kr2,5 år.per-
allaCa 75 anställda omfattas företagshälsovård iprocent av av

någon form. inkluderasHär sådan företagshälsovårdäven som
enbart består exempelvis företagssköterska. ochStatenav en
kommunerna har täckningsgrad100 medan det privataprocent
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anställda.de Detnäringslivet täcker 70 ärprocentca av
företagshälsovård.huvudsakligen företag står heltsmå utansom

starkFöretagshälsovårdsbranschen har alltså genomgått om-en
försvannoch med statsbidragen bortstrukturering. I att togs ca

dettabranschens intäkter samtidigt innebaroch30 procent enav
alltmer renodladRollen utvecklades till blirollförändring. att en

har emellertid kvalitets-för arbetsgivarna. Samtidigtexpertresurs en
samarbete mellan branschen och desspåbörjats isäkringsprocess

och dåvarande Arbetsmiljöfon-Arbetarskyddstyrelsenyrkesförbund,
arbetslivsforskning.för Sommaren 1995den, Rådetnumera

metodik för kvalitetssäkringregeringsuppdrag rörandeslutfördes ett
"kvalitetssäkrad företagshälso-företagshälsovård. Med begreppetav

utifrån tolknings-certifierats detföretagshälsovårdvård" sommenas
förframtagits inomdokument regeringens uppdrag ramensom
för"Kvalitetssäkringssystemdåvarande Arbetsmiljöfondens projekt

för föraarbetarföretagshälsovården". Branschen utattnu
företagshälsovårdens olika enheter.kvalitetssäkringsmetoden till

verksamhet ochkvalitetssäkradMålsättningen utvecklaär att en
professionelltilldärmed erbjuda arbetsgivarna tillgång en mer

rehabiliteringsområdet. kvalitets-inom arbetsmiljö- och Enresurs
norrngivarekomma fungerasäkrad företagshälsovård kan att som

till förrehabiliteringsverksamhetoch för effektivgarant gagnen
sjukförsäkringen.den allmännasåväl arbetsgivare, arbetstagare som

kvalitetssäkrad företags-Genom etiskt förhållningssätt kanett en
arbetsgivarenshälsovård balansera såväl arbetstagarens som

utfall förintressen avsikt skapa bästa möjliga bådai parter.att
svårt nå till de små företagen.Företagshälsovården har att ut

denna kompetens för klara sittDessa har särskilt behov attett av
också vanligtarbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Det är att

företagshälsovårdenföretagen, de mindre, hellre villi synnerhet att
åtgärdersjukvård med förebyggandeskall tillhandahålla arbetaän

bör dels skapaInriktningen för framtidenoch rehabilitering. attvara
stimulera demincitament företag ansluta sig, delsför små att att som

god kvalitet ochidag anslutna upphandla tjänsterär att av om-
fattning.

företagshälsovården, dekvalificerad förutomEn ärresurs,
företrädesvis finns vid regionsjuk-yrkesmedicinska klinikerna som

husen. bedrivs kvalificerad forskning kringVid dessa kliniker
yrkesrelaterade sjukdomar. också utredningar patienterDe gör av

yrkesrelaterade sjukdomar efter remissmed misstänkta t.ex.av
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länssjukvården. Vid de yrkesmedicinska klinikerna bedrivs också
utbildning för läkare och företagsläkare.

6.5 Slutsatser

Vid genomgång det behandlats erfarenheter ochen av som om
problem finner kommittén brister iatt merpartenovan, avser
arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet arbetsplatserna isamt
relationerna mellan å sidan försäkringskassan och arbetsplatser-ena

och å andra sidan försäkringskassan och yrkesinspektionen, ellerna
villså uttrycka det, i samspelet mellan arbetsmiljölagen ochom man

lagen allmän försäkring.om
Rehabiliteringsreformens intentioner har fått alltför litet genom-

slag. rehabiliteringsarbetetTrots länge inriktats få tillatt mot att
stånd insatser så tidigt möjligt har detta inte skett. Arbets-som
givaransvaret inte tillräckligt preciserat.är Den ekonomiska
ansvarsfördelningen mellan arbetsgivaren och försäkringskassan är
idag oklar främst grund otydlighet i den propositionstextav en-

ligger bakom dagens rehabiliteringsarbete. råderDet ocksåsom
oklarheter i regelverket det gäller för rehabiliterings-när ansvaret
utredningarna, vilket påtalats Riksrevisionsverket.även RRVav

gränslinje mellan försäkringskassans och arbets-attmenar en
givarens måste markeras avkall detgörutan attansvar man

arbetsgivaren har. sådanEn gränslinje borde kanske drasansvar
i de ekonomiska ansvarsfrågorna.även

Åläggandet rehabiliteringsutredning upplevs integöraatt en som
meningsfull arbetsgivaren eftersom denne inte upplever sig haav

utredningen. företagenDe små saknar dessutom oftanytta av
kännedom sin skyldighet genomföra rehabiliteringsutred-attom en
ning. försäkringskassorDe inte arbetar arbetsplatsinriktat får dåsom
svårt tidigt fånga behov rehabilitering.att upp av

företagsekonomiskAv utvärdering rehabiliteringsprogramen av
med ekonomiskt bidrag från Arbetslivsfonden "Sänkt sjukfrånvaro
och snabb återbetalning" genomförts Ulf Johansson vidsom av
företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet
framgår det företagsekonomiskt mycket lönsamtatt är att satsa
tidig rehabilitering. Rapporten bestyrker det finns företagsekono-att
misk lönsamhet i förebyggande arbetsmiljöinsatser, arbetsanpass-
ning och tidiga rehabiliteringsåtgärder. Eftersom detta starktär ett
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problemför företagen i rehabiliteringsarbetet detincitament är attett
företag ochpersonalekonomiska blandi kunskaperbristerna är stora

allmänhet och de företagen i synnerhet. Seförvaltningar i små även
betänkandet.tillbilaga

framför alltMed detHelhetsperspektivet viktigt.är att manmenas
och förändrarindividen förbättrarsamtidigt med rehabiliteringen av

också åtgärderarbetsorganisation. innebärarbetsmiljö och Det att
arbetsplatsen förstånd organisation påvidtas för få tillatt en

skärptaoch rehabilitering.förebyggande arbetsmiljöarbete Trots
partssamarbete har intetillsyn och intensifieratkrav, effektivare man

genomslag för integrerat arbetsmiljö-lyckats få tillräckligt ettett
inslag bak-rehabiliteringstänkande arbetsplatserna. Viktigaoch

arbetsgivarnas förrehabiliteringsreformen att ansvarom var
försäkrings-ökade ocharbetsmiljön och rehabiliteringsinsatserna att

gäller offensivtkassorna fick tydligare roll detnär att mer sam-en
för finna möjligheterverka med arbetsgivare och andra aktörer att

föri arbete. viktig förutsättning lyckasför individen återgå En attatt
med arbetsplatsenrehabiliteringsarbetet skulle bedrivasatt somvar

arbetslinjen skulle tillämpas också inomutgångspunkt och att
socialförsäkringen.

i vad anförts de skilda för-genomgåendeEtt ärtema som ovan
uppfylla rehabiliteringsansvaret for ochutsättningarna små storaatt

företag. små företagen har förutsättningar i de flestaDe sämre
kostnaderavseenden, avseende för åtgärder arbetsplatsen,t.ex.

kompetensen rehabiliteringsutredningar, kunskapen sinagöraatt om
skyldigheter i olika avseenden, omplaceringar,möjligheten göraatt
personalekonomiska kunskaper m.m.

Kommittén kan konstatera de krav ställs arbetsgivarenatt som
det gäller sjukdom fåromplacering anställda grundnär av som av

nedsatt arbetsförmåga relativt långtgående. uppsägningFörär att en
skall kunna sakligt grundad, krävs det enligt praxis arbets-attanses
givaren kan relativit omfattande, ochpresentera en noggrann
omsorgsfull utredning beträffande sina erbjudamöjligheter kunnaatt

omplacering. kan ifrågasättas försäkringskassorna harDeten om
tillräcklig kännedom de arbetsrättsliga aspekterna. finnsHär ettom
fungerande förhandlingsordningeni bör utnyttjas bättresystem som
i samspel mellan de lokala företagshälsovården ochett parterna,
försäkringskassan.

kartläggningAv och probleminventering framgår dagensatt
problem bara till mindre del har sin grund i behov regelän-etten av
dringar. huvudsakliga problemetDet tycks det saknasattvara en
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konsekvent genomförd metodik i rehabiliteringsarbetet. Enligtmera
uppgift från det hälften landets försäkringskassorRRV ären ca av

arbetararbetar arbetsplatsinriktat medan övriga kassorsom mera
individperspektiv organiserade kontakter medutifrån ett utan mera

diskussionsunderlagarbetsplatserna. CESAR-gruppens "Förutsätt-l
Ambitionsnivåer för arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbe-ningar och

bl.a.tet" sägs att

fortfarandevid försäkringskassor präglasarbetssättet många
rehabiliteringsperspektivindividuellt änsnävtett snarareav

eftersträvade helhetssynen arbetsmiljö, förebyggan-denav
förhållningssättde insatser och rehabilitering. Kassornas

tillbeskrivs dessutom alltför defensivt i förhållandesom
arbetsgivarna och dessas rehabiliteringsansvar. Därmed har

vidare frånkommit långt gällt gåinte så detnär attman
omkring individuella rehabiliteringsplaner tillsamarbete

kartläggning arbetsplatsförhållanden och bredare resone-av
for rehabilite-med arbetsgivarna behovet rutinermang om av

bidragitförebyggande arbete. Till detta har bl.a.ring och
nivå" vid fore-kassornas svårigheter komma "rättatt

tagskontakterna. Ledningens har i bl.a. Arbets-engagemang
livsfondens projektverksamhet ofta visat sig avgörande.vara

ochangeläget samverkan mellan försäkringskassanDet är att
informationsut-yrkesinspektionen utvecklas och förbättras och att

bytet dem emellan ökar. kunskap finns kassorna ochDen hossom
yrkesinspektionen ohälsoproblem bör kunna ligga till grund förom
den tillsynsverksamhet de bedriver inom sina respektive
ansvarsområden.

6.6 Kommitténs överväganden
och förslag

redovisade problem finns inte anledning för-Trots någon attovan
ändra de grundläggande linjerna i dagens lagstiftning. Tidig, aktiv
och samordnad rehabilitering bör fortsättningsvis denäven vara
fastslagna inriktningen. finns det förstärka,Däremot skäl och tillatt

del de förutsättningar ligger till grund för dagensompröva,en som
insatser.
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åtgärds- ochArbetsgivarens6.6.1

kostnadsansvar

förslag:Vårt
ha tidig kontakt med denArbetsgivaren skall inom veckor4-

behovet rehabiliteringsin-anställde, prövninggöra en av av
försäkringskassanvid behov ha kontakt medsatser samt

skallanmälan pågående sjukfall arbetsgivarenDen somom-
försäkringskassan efter veckor skall omfattatill 4göra även

dokumentation vidtagna och/eller planerade rehabili-en om
teringsinsatser

efter innebär arbetsgivaren skallAnsvaret veckor4 att-
genomföra de åtgärder behövs för den anställde skallattsom

eller i fortlöpandekunna återgå kvar sitt arbete samtvara
informera försäkringskassan.

innefattaArbetsgivarens rehabiliteringsansvar skall även ett~
ekonomiskt ansvar.

Behov regeländringarav

Förslaget under första punkten medför ändring behöver igörasatt
22 kap. eftersom förslaget arbetsgivaren inte3 § AFL innebär att
längre åläggs rehabiliteringsutredning.göraatt en

ändring sjuklön,En behöver i lagen 1991:1047göras om
beträffande anmälnings- och uppgiftsskyldighet för arbetsgi-

12 §. Arbetsgivarens skyldighet till försäkringskassanattvare
anmäla sjukdomsfall fortsätter efter sjuklöneperiodens utgångsom
bör dokumentation vidtagna och/eller planeradeävenavse en om
rehabiliteringsåtgärder sådana erforderliga.ärom

förtydligandeEtt behöver i kap. beträffan-också 22 3 § AFLgöras
de arbetsgivarens kostnadsansvar.

Åtgärder6.6.1.1 inom 4 veckor

Den allmänna sjukförsäkringen viktigahar två syften delsattsom
medverka till effektivt förebyggande arbetsmiljöarbete, delsett
bedriva aktivatidiga, och rehabiliteringsåtgärder.samordnade
Arbetsplatsema därmed viktig utgångspunkt för sjukförsäk-är en
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ringens verksamhet. Arbetsgivarnas roll och blir betydel-ansvar en
sefull faktor för hur verksamheten kan bedrivas och utvecklas.

målsättning förviktig arbetsgivaren bedrivaEn är att tar attansvar
förebyggande arbetsmiljöarbete byggt helhetssyn,ett somen

såväl fysisk psykisk arbetsmiljö. föreskriftomfattar ASS:ssom om
intemkontroll bygger denna helhetssyn. försäkringens synvin-på Ur

viktig målsättning därmed arbetssätt enligt dessakel är att etten
föreskrifter introduceras arbetsplatserna.ute

syfte med försäkringen arbetsplatserna få tillpåEtt är att uteannat
och rehabiliteringsåtgärder.stånd tidiga och aktiva anpassnings- Det

tidigt möjligt med beaktande kravfråga så påär atten om som av
-identifieraden enskildes integritetsskydd de riskerarpersoner, som

snabbt åtgärder.bli långvarigt sjuka liksom Arbetsgi-sättaattatt
alltså till skapa rutiner för tidigt fångamåste att attvarna se upp

sjukfall och vidta åtgärder för förhindra långtidssjukskrivningatt en
effektivitetsförluster.och därmed minska verksamhetens Den

viktigkvalitetssäkrade företagshälsovården bör bådevara en resurs
gäller dessa rutiner och vid deras praktiskadå det uppläggningen av

tillämpning.
Enligt kommitténs uppfattning bör de krav härvid kan diskute-som

ställa på arbetsgivarna arbetsplatsanknutna och ha tillatt vararas
fånga de sjukfall, riskerar bli långvarigauppgift att samtatt upp som

vid behov tidig och aktiv rehabilitering. Föratt starta attupp en
tydligare markera arbetsgivarnas roll i tidigt skede börett en

företagetdiskussion föras inom krav insatser inom följandeom
områden:

aktiva förberedelser-
medarbetaren identifiera rehabili-tidigt kontakt med samtta—

teringsbehov
genomföra tidiga och aktiva rehabiteringsåtgärder-

försäkringskassankontakt med och information till—

Aktiva förberedelser

kunna vidta tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder krävsFör att att
arbetsgivaren har planering for insatser och väl genomtänktaen
rutiner sjukfall inträffar. Arbetsmiljölagen kompletterad mednär ett
kraven i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter intemkontroll samtom
arbetsanpassning och rehabilitering ställer härvidlag krav på
arbetsgivaren och riktlinjer för arbetsgivarens insatser. Utifrånger
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utgångspunktdärmedperspektiv kan attohälsoförsäkringens varaen
innebär bl.a.uppfyllda. Dettaskallkravgrundläggandedessa vara

frånoch utgåverksamheteniinordnasskallintemkontrollenatt
arbetsmiljönhelhetsbedömning aven

medverksamhetbedrivaochorganiseraskallarbetsgivarenatt
för arbetstagarnarehabiliteringocharbetsanpassning

skallarbetsmiljön upprättasmål föratt
befogenhets- finnsansvarsfördelningochklaratt en

förtillgängligfinnsoch kompetens attkunskapatt resurser,
arbetsmiljöverksamheten.bedriva

kontaktTidig

identifieramöjligtså tidigtförtill stånd insatserfåI syfte attatt som
enskildehjälpa denlångvarigabliriskerarsjukfall samt attattsom
sjukfallvarjesåledes ibörarbetsgivaren. Detkrävs aktivitet av

frånaktivitettidiggenerellt kravochövergripanderiktas ett
sida.arbetsgivarens

arbetsgivarensindividenssåväleffektivasteochbästaDet somur
uppmärksammasohälsoproblemen kannaturligtvissynpunkt är om

mindreochsannolikt enklaredetDåsjukfall uppstått.innan ärett
finnssjukfall uppståttbehövs. Näråtgärderresurskrävande ettsom

sjukanmä-anställdekontakt denförstanaturligmöjlighet till nären
direkt tillsker dettaarbetsplatser närmastemångaler sig. På numera

förutsätt-skapamöjligheterocksåDärmed finnsarbetsledare. att
underupprätthållasskall kunnakontakterför hur fortsattaningar

aktuelltblisjukfalletiexempelviskan attsjukfallet. Det senare
härvid sigkanarbetsplatsen. Det röraåtgärder pådiskutera behov av

ellerföretagshälsovårdenkontakt medtidigetableraatt annanenom
har tillarbetsgivarenrehabiliteringskompetens,arbetsmiljö- och som

tillfälligfinnasigvidareförfogande. kansitt Det röra att enom
anställdes arbets-till denanpassadearbetsuppgifter,förändring av

rehabiliteringsåtgär-eventuellaunderlättaförmåga. kanInsatserna
medarbetarendels hjälpasåledes tillsyftarder. kontakterDessa att

överenskommel-dels möjliggöraarbetsplatsenhålla kontakt medatt
arbete.iunderlätta återgångförlösningar attser om

falla skapasskalldessa kontakterför hurFörutsättningarna ut av
finna i detalltsåarbetsplatsen. Grunden stårförhållandena på att

dialog mellanfungerandearbetsmiljöarbetet.förebyggande En
för diskuteraskapar förutsättningararbetsgivare arbetstagareoch att
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de möjligheter och hinder finns för individens kvarvarandeattsom
arbetsförmåga skall kunna till förhållandetDet individentas attvara.
inte skyldig informera sjukdomsdiagnosenär därmedatt utgörom
inte i normalfallet något hinder. Diagnosen i allmänhet mindreär av
intresse för diskutera hur sjukskrivens kvarvarande arbetsför-att en
måga skall tilltas vara.

Tidiga och aktiva insatser

Om arbetsgivarkontakten under de första dagarna inte visat behov
åtgärder finns naturliga tidpunkt för kontakt efternästa vecka.av en

I samband med medarbetaren skall lämna läkarintyg, torde detatt
lämpligt prövning behovet rehabiliteringsin-göraattvara en av av

liksom sjukdomstidens varaktighet.satser en prognos av
Efter sådana bedömningar arbetsgivarna kommerav gruppen av

sjukskrivna bör bli aktuell för rehabiliterande insatser attsom
ytterligare minska. flestaDe anställda kommer, sjukskriv-trots att
ningen längre vecka, sannolikt inte behövaär än något särskiltatten
stöd för återgå i arbete.att

Även dessa aktiva bedömningar bör del arbets-ses som en av
givarens rehabiliteringsansvar.

En åtgärd kan medverka till fördjupad kontakt mellanattvara en
medarbetaren och arbetsplatsens professionella kompetens i rehabili-
teringsfrågor exempelvis företagshälsovården eller intern ellerannan

kompetens. Detta kan led i bedömningenextern ett ettvara av even-
tuellt rehabiliteringsbehov.

kanDet vidare lämpligt behovet kompletterandeprövaattvara av
utbildningsinsatser och utnyttja sjukdomstiden till detta förutsatt att
det kan inslag i rehabiliteringen.ettvar

Ur såväl den enskildes försäkringens synvinkel det vidareärsom
positivt, arbetsgivaren sig frigöra uppgifteranstränger attom som
stödjer den sjukskrivne och tillvaratar dennes befintliga arbetsförmå-

tidigtEtt erbjudande alternativa arbetsuppgifter kan haga. om
mycket betydelse för kunna undvika långa sjukfall.stor Tidigareatt
erfarenheter arbetsplatsen kan visa för det motiveratvägen när är
med rehabiliteringsinsatser redan första veckan i sjukfall.ett

Arbetstagare har vid sjukdom erhålla sjuklön.rätt förutsätt-att En
ning dock skriftlig försäkranär inlämnats tillatt arbetsgivaren,en av
vilken det framgår sjukdom ned arbetsförmågan förele-att sattsom

Under den första veckan får den anställdegat. bedöma han/honom
så sjuk arbetsförmåganär nedsatt. behövsatt Detär alltså normalt
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utgångspunktmeddock arbetsgivarenläkarintyg. Detinget är som -
utbetalas.skallsjuklönbeslutarförsäkrananställdesfrån den om-

sjukpenningförsäkring be-i dagensliksombörArbetsförmågan
därmedellervanligatill arbetstagarensförhållandeidömas

tordeochmöjlighetdärmedharArbetsgivarenarbete.jämförligt en
arbetsuppgifter.alternativaerbjudaintressehaockså attstortett av

stödjerdetförutsättningundergälladock attskallErbjudandet
tillfrisknande.ochrehabiliteringmedarbetarens

försäkringskassantillinformationmed ochKontakt

harförsäkringskassanocharbetsgivarenmellanKommunikationen
arbetsgivarendärför viktigtbetydelse. Det attgrundläggande ären

sjukfallet kommerbedömning attförsökertidigt göra varaomen
samrådibehovvidfallet börsåsjuklöneperioden. Om ärlängre än

förförsäkringskassanmedkontakt atttidigmedarbetarenmed tasen
fyra veckorefterSenastrehabiliteringsinsatser.behovetdiskutera av

grundläggande dokumenta-tilltillgånghaförsäkringskassanskall en
medtillsammanskassanförförutsättningarfinnsDärmedtion. att

behovettillställningtidigt attarbetsgivarenochindividen ta av
sådantpåbörjafalli sårehabiliteringsplan och ettframarbeta en

arbete.
insatser harplaneradeoch/ellervidtagnaDokumentation av

samladetill företagetsbidrakanarbetsgivaren. Denförbetydelse
tillenskilda fall, kommaiockså,kanrehabiliteringskompetens. Den

rehabiliteringsstödåterkommandebehovanställd harnytta avenom
i arbetet.

ifunktionviktigocksådokumentation harArbetsgivarens samver-
välåtgärderarbetsgivarens ärförsäkringskassan. Ommedkan

försäkrings-medkommunikationendettaunderlättardokumenterade
ochbeslutsfattandeeffektivare atttillmedverkarochkassan ett

börDokumentationenvidtas.snabbt kanrehabiliteringsåtgärder
arbetsgiva-förunderlagväsentlig prövaockså kunna attett omvara

skyldigheter. Ensinafullgjortochrehabiliteringsansvartagit sittren
såledesåtgärder börplaneradeoch/ellervidtagnaredovisning av

rehabiliteringsarbetetför änbetydelsepraktiskfåkunna större
medverka tilldärmedochrehabiliteringsutredningnuvarande en

detsamma.effektivisering av
fyraförsäkringskassantillskall lämnas senastDokumentationen

arbets-skall bifogasochpåbörjadessjukfalletefter detveckor att
sjukdomsfallförsäkringskassantillanmälangivarens somom
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fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång. Dokumentationen skall
innehålla:

redogörelse för kontakter med den sjukskrivneen-
beskrivning vilka åtgärder vidtagitsöver eller planeratsen som-

motiv för inte vidta rehabiliteringsåtgärder.att-

Kraven tidig kontakt, tidiga och aktiva insatser liksom kontakt
med försäkringskassan skall gälla alla sjukfall också demen
individer ofta sjuka, s.k upprepadär korttidsfråitvaro. Därmedsom
skulle dessa krav arbetssätt kunna det allmännaersätta utred-
ningsansvar för närvarande ligger arbetsgivaren.som

Åtgärder6.6.1.2 efter 4 veckor

Efter det arbetsgivaren under de första fyraatt veckorna av en
sjukperiod fullgjort sin skyldighet vidta tidiga och aktiva åtgärderatt
blir försäkringskassans samordningsroll för rehabiliteringsarbetet
aktivare och tydligare.

Detta betyder inte arbetsgivarens rehabiliteringsansvaratt upphör.
Arbetsplatsen fortsättningsvisutgör även viktig bas for rehabilite-en
ringsarbetet. Arbetsgivaren har för aktivt medverka iett attansvar
fortsatt planering och genomförande åtgärder.av

Det därför nödvändigtär arbetsgivaren fortlöpande hålleratt
kontakt med den anställde och aktivt deltar i utformandet ettav
åtgärdsprogram skall skapa förutsättningar för denne återgåsom att
i arbete. Det kan, förutom åtgärder vistelseexterna t.ex rygg-
institut, utbildning o.dyl. foretagsinterna åtgärder. Exempelavse
sådna rehabiliteringsåtgärder kan aktivering eller i anslut-vara
ning till arbetsplatsen eller arbetsträning.

Anpassning arbetet åtgärd alltidär bör övervägasav nären som
individinriktade åtgärder blir aktuella. kanDet sigrörat.ex om
ändringar arbetsplatsen, flyttning ellermanöverorgan,av attav man
skaffar Ändringarnågon arbetshjälpmedel.typ i arbetsorgani-av
sationen kan också behöva aktualiseras.

För bedöma behovet åtgärder,att behöver arbetsgivarna tillgångav
till professionell kompetens exempelvis kvalitetssäkraden genom en
företagshälsovård. Bättre förutsättningar måste därför skapas så att
små och medelstora företag och förvaltningar kan tillgång tillges en
sådan professionell kompetens.
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informerar för-fortlöpandeviktigt arbetsgivarenocksåDet är att
utvecklingen.skall kunna följabl.a för kassansäkringskassan att

arbetsrättsli-punktanförts under 6.4,hänvisning till vadMed som
ställsde kravkommitténaspekter, konstaterar att ensomga

långtgående.relativtanställningsskyddlagenarbetsgivare i ärom
ochutläsa ålderkantill lagenuttalanden i förarbetenaAv attman

uppsägninggrund förgodtas sakligo.dyl. i princip intesjukdom som
prestationsförmågaarbetstagarensbegränsningdenattutan somav

arbets-leda tillmedföra i stället börsjukdom kanålder eller att
arbetet föråtgärder för underlättasärskildavidtargivaren att

ellerarbetsplatsensärskilda anordningararbetstagaren, t.ex.
tillgängligt.finnskrävande arbete sådantförflyttning till mindre om

kostnadsansvar6.6.1.3 Arbetsgivarens

tillräckligtintearbetsgivaransvaretpåpekatshar tidigare ärDet att
mellanminst för kostnaderna,Ansvarsfördelningen, intepreciserat.

främstförsäkringskassa oklar. beroroch Dettaarbetsgivare är en
ligger tillpropositionstexten 1990/91 141i propoklarhet som:

anförderehabiliteringsarbete. propositionenIgrund för dagens
statsrådet:föredragande

försäkringskassan skallföreslåkommer därför"Jag attatt
ersättning för inkomstbort-fatta beslut inte enbartkunna om

andradelfall samband med rehabiliteringi ävenutan om en
rehabilite-nödvändighet följer förkostnader med att ensom

inte faller inomgenomföras ochring skall kunna t.ex.som
ansvarsområde".sjukvårdshuvudmannensarbetsgivarens eller

utvidgade kostnads-statsrådet ansåg det härigenomFöredragande att
förförutsättningarförsäkringskassorna skulleföransvaret enge

framför alltansvarsfördelningen mellanklarare avgränsning av
och arbets-försäkringskassorna å sidansocialförsäkringen och ena

sidan. Försäk-marknadsmyndigheterna och deras anslag å andra
handskulle härmed bli den myndighet i förstaringskassorna som

för rehabiliteringskulle för ekonomiska ersättningar avsvara
med anställning eller i övrigt etablerade påpersoner en som var

arbetsmarknaden. Arbetsmarknadsmyndigheternas betalningsansvar
skulle härigenom i första hand arbetsmarknadspolitiskaavse
åtgärder för inte har anställning.personer som en
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preciseradesDäremot inte vidare arbetsgivarnas kostnadsansvar.
Någon gränslinje drogs inte mellan försäkringskassans och arbets-
givarens i detta avseendeansvar

oklarheter vållar problem och intressekonñikterDessa kring hur
långt arbetsgivaransvaret skall sträcka sig och vilka resurser som
arbetsgivaren rimligen skall ställa till förfogande.

Kommittén det för rehabiliteringsåtgärderatt attanser ansvar
vidtas ålagts arbetsgivaren i kap. skall inne-22 3 § AFL ävensom
fatta ekonomiskt preciseringEn sådan arbetsgivar-ett ansvar. av

behöver inte innebära någon inskränkning i det förhållandetansvaret
försäkringskassan, skall fatta delfinansieringkunna beslutatt om av

kostnader nödvändiga för rehabilitering skall kunnaär attsom en
genomföras. Kommittén dock precisering dennaattanser en
punkt nödvändig för klargöra hur långt arbetsgivaransvaretär att
sträcker sig. Kommitténs avsikt härvid arbetsgivaren skallär att

för de kostnader kan föruppstå rehabiliteringsåtgärder påsvara som
arbetsplatsen och till skälig del för kostnader för rehabiliteringsåt-
gärder behöver vidtas utanför arbetsplatsen. Andelen fårsom

utifrån varje arbetsgivares situation åtgärdernasavgöras samt
kostnad och beskaffenhet. Härvid bör beaktas faktorersådana som
företagets storlek, ekonomiska bärkraft, likviditet och liknande
omständigheter kan påverka arbetsgivarens möjlighet vidtaattsom
nödvändiga åtgärder. Inriktningen skall den anställde skallattvara
beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren och andra alternativatt

först dennes möjligheter uttömda. Beträffandeprövas smånär är
företag skall försäkringskassan också, med hänsyn till angivnaovan
omständigheter, till viss del kunna finansiera kostnader för åtgärder
på arbetsplatsen.

Kommitténs förslag innebär kostnaderna för rehabiliteringsåt-att
gärder blir betydligt förutsebara i dag. Därmed blir de ocksåänmer
möjliga budgetera i arbetsgivares decentraliseradeävenatt stora
organisationer där för verksamhet och lönsamhet spridits tillansvar

Åtgärdernamånga och relativt små enheter. kan vidare lättare ises
personalekonomiskt perspektiv.ett
avsnittI 6.6.3 "Samspelet mellan arbetsmiljölagen och lagen om

allmän försäkring", föreslår kommittén tillsynsansvaret föratt
arbetsgivarens för enskilda rehabilitering skallansvar personers
tillföras yrkesinspektionen. Förslaget innebär i de fall arbets-att
givaren brister i sitt eller finansiera kostnaden förvägrar attansvar

åtgärd eller del den, skall försäkringskassan efter utredningen av av
omständigheterna i fallet via beredning i socialförsäkringsnämn-en
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ochbedömningföryrkesinspektionenärendet tillden överlämna
åtgärd.

Sjuklönesystemet

sjuklöneperiodenhur långskall kommitténdirektivenEnligt pröva
sidanmellan åavvägningenbeaktadärvidskall och enavara

risken försidanoch andraarbetsmiljö åförbättraddrivkrafter för en
arbetsmarknads-försämrarrekryteringenselektering vidökadatt en

skallKommitténfrånvarorisk.högmedförsituationen personer
ochsjukperiodenunderförläggningsjuklöneperiodensvidare pröva

belastasarbetsgivarenden så ävenskäl deladet finns attatt uppom
ökabidra tillvilket kansjukfall,långvarigaför attkostnaderav

rehabilitering.förintresset
april 1993ljanuari 1992. Deninfördes den 1sjuklönLagen om

harkarensdag infördes. Lagenvarvid bl.a.ändringarvissagjordes en
effektivareskall skapasyften. sätthuvudsakliga Den attetttre

skapaocksåbörsjukfrånvaron. Lagenden kortaadministrera
inkomst-kompensation förrättvisförförutsättningar att ge en mer

differentieratpå sättsjukdom. Genomförluster till följd ettattav
tillstimuleraden dessutomkostnader böröka arbetsgivarnas

och aktivatidigatillliksomarbetsmiljöinsatserförebyggande
rehabiliteringsåtgärder.

bl.a.regeringentillhar iRiksförsäkringsverket RFV rapporten
bygger påsjuklönesystemet. Rapportenredovisat erfarenheter av

telefonenkät tillförsäkringskassorna,gjortsuppföljningar, enavsom
arbetsgivareenskildaenkätundersökning till3 000 samt enpersoner

arbetstagarorganisationer.och
administrativsjuklöneperiodenvisarSlutsatsema i attrapporten ur

arbetsgivarnashar ökattillfredställande. Denfungeratsynvinkel
administratio-förenklamedverkat tillochkostnadernaför attansvar

administrerassjukfall,Antaletsjukfallen.de korta avsomavnen
miljoner 1991från 8,4minskatexempelvisharförsäkringskassorna,

miljoner 1994.till 0,9
blivitinkomstkompensationenpåpekar ocksåErfarenheterna att

löneavdra-inkomstbortfalletaktuellaanpassad till det attgenommer
situationen påtillförhållanden ellerbranschvisatillanpassatsgen

enskilda arbetsplatser.
och arbets-arbetsgivaretill enskildaenkätundersökningeniSvaren

måsteeffektersjuklöneperiodensvisartagarorganisationer att ses
blivit alltarbetsmarknadensituationen påbakgrunden attmot av
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hårdare under Korttidsanställningar1990-talet. ha blivit alltanses
vanligare, något dock kan hänföras till sjuklöneperioden utansom

effekt det ekonomiska läget. Däremot påpekar flerasom en av
arbetsgivare och arbetstagarorganisationer arbetsgivarna iatt största
allmänhet grund ökade personalkostnader vidärav noggrannare
rekrytering. Nyrekryteringen dock grund sysselsättningslä-är av

inte så omfattande varför erfarenheterna begränsade.get är
Ökningen antalet korttidsanställningar innebär problem vidav

tillämpningen sjuklönelagen. Hos försäkringskassorna innebär detav
ökat arbete dels antalet sjukfall med sjukpenningett blirattgenom

fler framför allt de diskussioner uppkommermen genom som om
återkommande korttidsanställda skall ha till sjuklön eller sjuk-rätt
penning.

Rätt till sjuklön har den omfattas anställningsförhållan-ettsom av
de. Uppdragstagare och företagare omfattas inte sjuklöne-egna av
reglerna. dessaFör gäller reglerna sjukpenning frångrupper om
första dagen. visatDet har sig inom vissa områden finns svårig-att
heter med klassificera vad arbetstagar- och uppdrags-att ärsom
förhållanden. Utveckling rättspraxis pågår. Enligt RFV:s meningav

dock rättsläget oklart eftersomär någon dom i högsta instans ännu
finns.

Arbetsgivarnas insatser för stärka det förebyggande arbets-att
miljöarbetet och rehabiliteringen verkar inte ha förstärkts på grund

sjuklöneperioden. Varken arbetsgivarna eller arbetstagarnasav
organisationer har i enkätundersökningen entydigt framfört detta.
Däremot 60 arbetsgivarnanästan sjuklöne-procentanser attav
perioden ändå inneburit något ökat intresse för förebyggandeett
åtgärder. Bland arbetstagarorganisationerna dock endast någotanser

10 så varit fallet.över procent att

Samordning mellan sjuklön och tidiga insatser

Erfarenheterna de årens rehabiliteringsarbete pekarsenasteav
entydigt på vikten få till stånd snabbare rehabiliteringsprocess.att en
Målet bör redan efter fyra veckor skallatt systematiskvara en
planering rehabiliteringsarbetet ha För uppnå detta målstartat. attav
bör diskussion föras förstärka drivkraften hos arbetsgivar-atten om

koppla åtgärdsansvaretatt med försörjningsan-na genom samman
Tankar har redovisatssvaret. arbetsgivaren bör haattovan ettom

primärt för initiera och genomföra tidiga ochatt aktivaansvar
rehabiliteringsåtgärder. För stärka arbetsgivarens incitamentatt för
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underarbetsgivarendiskuterasdetböråtgärdervidta sammaomatt
sjuklön.betaladvs.försörjningsansvarhabörtidsperiod också ett

endatillförsäkringskassantillövergångenDärmed koncentreras en
rehabiliteringsfrågan.ersättnings-såvälvad gällertidpunkt som

försäkringskas-mellansamverkaniklarhettorde skapaDetta större
arbets-ökarfallenskiltvarjeGenomarbetsgivaren.och attsan

vidtaförstärka incitamentendet atttordekostnadergivarens
samtidigtåtgärdervidtatidrimligarbetsgivarenåtgärder. attDet ger

rehabiliteringspro-snabbareskapatillmedverkadet bör att ensom
cess.

sjukfrånva-förkostnaderarbetsgivarnaseffektytterligareEn är att
verkabörutsträckning. Dettadifferentieras i störreännu som enron

vidtatillarbetsgivarnastimuleradrivkraft och attekonomisk
rehabili-ochanpassnings-liksomarbetsmiljöåtgärderförebyggande

erfarenheternainvändasdockkandettateringsinsatser. Mot att av
tillstimuleratsarbetsgivarnavisatsjuklöneperiod intenuvarande att

sådana insatser.
sjuklöneperiod förutsättsförlängd attdiskussionernaI enom

harsjuka.ofta Dessaförkvarstår ärskyddnuvarande personer som
förställetsjukpenningförsäkringen itillhöramöjlighetdärmed atten

dessastärkeråtgärdbörDettasjuklönesystemet. somvara en
arbetsmarknaden.förutsättningarpersoners

sjuklöneperiodförlängdnackdelar medochFör- en

kommitténidiskuteratssjuklöneperiod harförlängdFrågan enom
ställningstagande haringetförts framharolika synpunkteroch men

diskussioni dennackdelar harför- ochFöljandegjorts. noterats som
kommittén fört.

aktivatidiga ochför detarbetsgivarnasstärkaFör att ansvar
sjuklöneperiodenförlängamotiv förharrehabiliteringsarbetet attett

försörjningsansvaret.medåtgärdsansvaretkopplavarit att samman
systematiskskallfyra veckorefterredanMålet bör att envara
tidsmässigtGenomrehabiliteringsarbetet haplanering attstartat.av

försörjningsansvar kon-åtgärds- ochsammanföra arbetsgivarens
till enda tidpunkt. Enförsäkringskassantillövergångencentreras en

sammanfaller medtidpunktdennafördel dessutom attvaraanses
lagstiftningendenförsäkringskassan enligtden tidpunkt då nya-

särskild försäkran frånskall få tillgång tillfr.o.m. oktober 1995 en—
läkarutlåtande. Kassan fårfördjupatden försäkrade liksom ett

samlad inforrna-tilltillfälle tillgångdärmed vid ochett ensamma
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tion från den försäkrade, läkaren och arbetsgivaren. Vidare har det
framförts sjuklöneförlängning innebäratt arbetsgivarensatten
kostnader i högre grad blir rörliga och därmed påverkbara. Dettamer
torde stärka incitamenten för vidta åtgärder och därmed bidraatt till

snabbare rehabiliteringsprocess.en
Motiv för inte förlänga sjuklöneperioden har bl.a.att anförts vara

kostnaderna för arbetsgivarna därmed differentierasatt i ännu större
utsträckning. skulleDetta kunna få allvarliga konsekvenser for
högriskföretag och särskilt små företag inte har möjlighet attsom
sprida riskerna. En ökad differentiering kostnaderna skulle ocksåav
relativt innebära konsekvenser för desett större arbetsintensiva
branscherna. Dessa domineras i huvudsak kvinnor, exempelvisav
vård och harDär också jämförelsevis hög sjukfrån-omsorg. man en

solidariskaDen finansieringen försäkringar skulle härige-varo. av
minska. Vidare har framförts drivkrafterna för endastattnom att

anställa dem har låg sjukfrånvaro kommer förstärkas. Iattsom en
diskussionen har också framförts förlängning skulleargument att en
riskera rehabiliteringsinsatserna senareläggs.att Försäkringskassor-

skulle inte enligt intentionerna i den lagstiftningen fr.o.m.na nya-
1 oktober 1995 kunna den fördjupade granskninggöra läkar-av-
utlåtande och bedöma sjukpenningrätten efter fyra veckors sjuk-
skrivning.

Regeringens förslag förlängd sjuklöneperiodom

Då regeringen i proposition 1995/96:209, lagt förslagett attom
förlänga sjuklöneperioden till 4 veckor kommittén löst frånär sitt
uppdrag lägga förslag i dettaatt sammanhang. Kommittén finner
dock, med anledning vad föreslagits under avsnitt 6.6.1,av attsom

ändring behöver i lagen 1991:1047göras sjuklön beträffan-en om
de anmälnings- och uppgiftsskyldighet för arbetsgivare 12 §.
Arbetsgivarens skyldighet till försäkringskassan anmälaatt sjuk-
domsfall fortsätter efter sjuklöneperiodens utgång börsom ävenavse

dokumentation vidtagna och/eller planerade rehabiliteringsåt-en om
gärder sådana erforderliga.ärom
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sjuklönekostnaderFörsäkring mot

januari 1992.den linfördessjuklönkostnader förFörsäkring mot
eller hosförsäkringskassanhostecknaskanFörsäkringen

hararbetsgivarenärvarande harförsäkringsbolag. För ensom
dvs.basbelopp,överstiger 90intelönekostnadsammanlagd casom

försäkring.sådantecknamöjlighetanställda,15 att
minskningsuccesivinneburitharutvecklingFörsäkringens aven

RFVuppföljningsrapportIföretag.anslutna anserantalet en
någotde störredetRiksförsäkringsverket äratt1995:9 uppger

företag13 325juni 1992Iförsäkringen.lämnarföretagen varsom
decemberihadeföretaganslutnaAntaletförsäkringen.tillanslutna

213.sjunkit till 101994
regeringenår 1992förfastställdesför försäkringenAvgiften av

lönekostnaderna.sammanlagdaberäknadedetill 1,6 procent av
avgiften.fastställt1993årfr.o.m.harRiksförsäkringsverket

sammanlagdaberäknadede1995 1,7Avgiften procent avvar
1,6fastställd till1996 procent.förlönekostnaderna och är

Försäkringsskydd1995/962209propositionföreslår iRegeringen
skall höjaslönekostnadsgränsförsäkringenssjukdomvid attm.m.

basbelopp.till 100från 90

Skydd för utsatta grupper

ståndfå tillsjuklöneperiodförlängd ärmed attsyfteEtt enen
fårsjukfrånvaromed högArbetsplatserkostnadsdifferentiering.

kostnadsmed-bör skapavilket störrekostnader,därmed högre ett
ökattillledasinibörDetta ettarbetsgivarna.vetande hos tur

rehabiliteringsåtgär-ochförebyggande insatservidtaförintresse att
sjukfrånvaron.förkostnadernaminskai syfteder att

emellertidkanarbetsgivarnahoskostnadsmedvetenhetökadEn
sjukasånyrekryteringvidselektering attnegativtillledaäven en

påinsigsvårigheterfårfunktionshindrade att tastörreoch
selekte-negativamotverka dennaarbetsmarknaden. För typatt av

försäkringssys-redan i dagensvidtagnaåtgärderfinnsringseffekter
tem.

eller funk-sjukdomgrundförsta kandetFör avsompersoner,
ansökafrån arbetet,frånvarandeofta måstetionsnedsättning vara

innebärvilketska gälla,reglersärskildaförsäkringskassanhos att
sjuklöne-återfårsjukförsäkringenfrånefterhandarbetsgivaren iatt

dockvisarErfarenhetenarbetstagaren.haft förhankostnader som
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denna möjlighet utnyttjas iatt liten omfattning. Det finns därför ett
behov sprida ytterligare kunskapatt denna möjlighet.om

För ytterligare stärka denatt enskildes situation och motverka
negativa effekter har kommittén diskuterat lagstiftningen om
förbud diskriminering sjuka ochmot funktionshindarade i arbets-av
livet. En sådan lagstiftning föreslogs Handikapputredningen iav
dess betänkande SOU 1992:52 Ett samhälle för alla. Vidare har
Handikappombudsmannen tagit uppfrågan i sin årsrapport till
regeringen för 1995.

En diskrimineringslag har relativt liten "träffyta". Endasten per-
med tillräckliga meriter, vad till exempelsoner studiebak-avser

grund och yrkeserfarenhet, kan komma i åtnjutande det skydd,av
diksrirnineringslag Då med funktionsnedsätt-som en ger. personer

ning i regel har utbildningsbakgrundsämre och kortare arbets-en
livserfarenhet befolkningenän i övrigt det långtär ifrån alla, som
har möjlighet använda sig diskrimineringslag.att av en

En diskrimineringslag för funktionshindrade bör innehålla ett
förbud Ävenbåde direkt och indirektmot diskriminering. krav på
aktiva åtgärder från arbetsgivarens sida vad gäller anpassning av
arbetsmiljö bör ingå.

Den svenska lagen anställningsskydd redan idag skyddom ettger
uppsägning eller avskedandemot grund funktionsnedsättning.av

Däremot finns inget adekvat skydd diskriminerade behandlingmot
vid anställning eller vad befordran eller anställningsförrnåner.avser
Det framförär allt på dessa två områden diskrimineringslagsom en
skulle innebära förstärkt ställning för med funktions-en personer
nedsättning.

Det enligt Handikappombudsmannenär viktigt diskrimi-att en
neringslag inte blir enbart symbollagstiftning i praktikenen som
inte det möjligtgör utkräva arbetsgivare,att vilka påansvar av ett
ogrundat och negativt särbehandlarsätt enskilda arbetssökande och
arbetstagare med funktionsnedsättning. Lagens trovärdighet är
beroende verkningsfulla sanktioneratt koppladeär till disk-av ett
rimineringsförbud.

Kommittén konstaterar lag förbud diskrimineringatt en motom
funktionshindrade i arbetslivet inte kommerav någon omedel-att

bar effekt för sjuka och funktionshindrade. Genom sådan tydligen
markering från riksdagen lagstiftning innebär och aktivtsom en ett
uppföljande och utvecklande arbete från Handikappombudsmannen
torde enligt kommitténs uppfattning förbättringar på sikt kunna
uppnås. Ingen skulle kunna medverka till öka uppmärksamhetenatt
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förändras.beteendenleda till attityder ochområde ochdetta att
medfortsättadärför viktigt arbetet kanKomittén det attattsomser
ochdiskriminering i arbetslivetförbudlagutveckla attmot omen

ingår i målgruppen.funktionshindradesjuka ochbåde

roll ochFörsäkringskassans6.6.2 ansvar

Vårt förslag:
rehabili-föråläggsFörsäkringskassan att att enansvara

åtgärdsplangenomförs ochteringsbedömning upprättasen
det.enskilde begärefter veckor eller denomgående 4 när

perspektivet tillför vidgabör skapasMöjligheter attatt
i behovindivider på arbetsplatsbetrakta alla är avsomen

sammanföra dessa ihelhetsperspektiv ochinsatser ettettur
rehabiliteringsprogram.arbetsmiljö- och

delfmansiera deför försäkringskassanMöjligheter skapas att
delskostnader för delsföretagenssmå upprätta,att genom-

och rehabilitering iförebyggande åtgärderföra ett program.
delfmansieraförsäkringskassanMöjligheter skapas för att

dokumenterade besvärharåtgärder föräven personer som
sjukskrivning.risk för återkommandemed

personalekonomisk redovisning ochKommittén attanser:
väsentligt föranvändning personalekonomiska nyckeltal ärav

konse-uppmärksamhet ekonomiskapåverka företagens påatt
Redovisningskommit-kvenser olika personalâtgärder varförav

uppmärksammas frågan.tén bör på

regeländringarBehov av

rehabiliteringsutred-arbetsgivarens skyldighetstället förl göraatt
rehabili-för försäkringskassanning införs attett ansvar en

dettateringsbedömning genomförs och åtgärdsplan Förupprättas.en
behöver ändring i försäkrades22 kap. 6 § AFL. Den rättgöras atten
begära rehabiliteringsbedömning hos försäkringskassan bör ocksåen
införas i kap22 AFL.
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6.6.2.1 Rehabiliteringsutredningar

Som tidigare råder oklarhet i regelverket skallnämnts om vem som
rehabiliteringsutredningarna. 22 kap. i förstal 3 § AFLgöra sägs

stycket arbetsgivaren i samråd med den försäkrade skall föratt svara
dennes behov rehabilitering klarläggs, medan det iatt snarastav

paragrafens sista stycke försäkringskassan skallsägs övertaatt
för rehabiliteringsutredningen det finns skäl till det.ansvaret om

propositionenI 1990/91:14 anför föredragande statsrådet att:
"Medverkan till utredning kan i vissa fall förbli aktuell försäk-även
ringskassan för rehabiliteringsutredningen för denutan att ansvaret
skull lämnas till kassan. Om arbetsgivaren sig behövaöver anser
hjälp med rehabiliteringsutredning bör försäkringskassangöraatt en
undantagsvis kunna lämna sådan". framLängre i betänkandet anför
statsrådet: "Vidare bör försäkringskassan arbetsgivare saknasnär
eller inte fullgör sina åtaganden för rehabiliteringattansvara
kommer till stånd. vissa fall kan det förekommaI försäkrings-att
kassan för rehabiliteringsutredningen." special-övertar Iansvaret
motiveringen anför statsrådet: "Försäkringskassan skall vissai fall

för utredningen. Detta kan bli aktuelltöver detta ansvaret närt.ex.
fråga liten arbetsplats, arbetsgivarenär saknar kompetensnärom en

eller för ändamålet eller därmed jämförbara situationer.resurser
Övertagande kan också bli aktuellt i sådana situationer där arbetsgi-

någon anledning inte, påpekanden, någongörtrotsvaren av
utredning eller där utredning försvåras grund förhållandeten av
mellan arbetsgivare och arbetstagare. Genom bestämmelsen i
paragrafens sista stycke får försäkringskassan skyldighet tillatten se

utredning kommer till stånd."att en
Utredningsansvaret begränsas inte heller till omfatta åtgärderatt

arbetsplatsen. arbetsgivarensI ingår också bedöm-göraattansvar en
ning orsakerna till arbetsoförmågan och utreda behovetav av
åtgärder dessa kan finnas utanför arbetsplatsen.även om

dessaAv skäl andra anförts under punkt 6.5,samt som anser
kommittén det skulle skapa klarhet försäkringskassanatt större om
åläggs för rehabiliteringsbedömning genomförs.att attansvara en
Försäkringskassan har efter fyra veckor tillgång information i form

särskild försäkran från den enskilde, fördjupat läkarutlåtandeav
dokumentation från arbetsgivaren. finns förutsättning-Därmedsamt

för kassan -tillsammans med den försäkrade, arbetsgivarenattar
och andra aktörer rehabiliteringsbedömning och snabbtgöra en-
utforma och påbörja genomförandet åtgärdsplan. Arbetssättetav en
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individer harinnebära deförhållande till nuläget-torde i att som-
identifieras ochsnabbare kanrehabiliteringsinsatserbehov attav
påbörjas. Förslagettidigare kanrehabiliteringsinsatsersystematiska

ochförsvinnergenerella utredningsansvarinnebär arbetsgivarensatt
för fåtill försäkringskassankan vända sigindividen i stället attatt

rehabiliteringsbedömning.en

6.6.2.2 Ekonomiska stimulanser

överväganden ochunder kommitténsdet anförtsAv ovansom
och samspelarbetsgivarensförslag skapas lätt intrycket att ansvar

skallarbetsgivaren denförsäkringskassan innebärmed äratt som
förhål-ocksåkontakter med försäkringskassan. Såför alla ärsvara

förklaringvilket delvis kanlandet med dagens regelsystem, vara en
defensivt ialltförförhållningssätt beskrivstill kassornasatt som

och dessas rehabiliteringsansvar. Dettaförhållande till arbetsgivarna
naturligtvis fallet.skall inte vara

arbetsplatsernarehabiliteringsverksamhetväl fungerandeEn
arbets-sida ochaktivt förhållningssätt från kassornaskräver ett en

frånuppsökande verksamhetmetodik bygger helhetssyn ochsom
samtidigt medförsäkringskassan. Med helhetssyn att manmenas

arbetsmiljöförändrarrehabiliteringen individen förbättrar ochav
vidtas föroch innebär också åtgärderarbetsorganisation. Det attatt

förebyggandefå till arbetsplatsen förstånd organisation påen
arbetsmiljöarbete internkontroll och rehabilitering.

skaparförtydligande ekonomiskaarbetsgivarensEtt ansvarav
tillekonomisk stimulansockså behov i vissa situationerett att geav

arbetsanspassning ocharbetsgivaren vid förebyggande insatser,
företagen harrehabilitering arbetsplatsen. synnerhet de småI

kostnader för åtgärder påförutsättningar de klarasämre än stora att
arbetsplatsen.

diflerentierade avgifterFrågan om

drivkraftfrågan den ekomomiskaKommittén har diskluterat somom
differentierade avgifter till allmänna sjukförsäkring-medett system

skulle Tanken skulle dåoch arbetsskadeförsäkringen utgöra. varaen
förebyggande arbete i företagenframgångsrikt folkhälsoarbete,att

rehabiliteringsarbetearbetslivsinriktat ioch förvaltningarna samt
resultera enligtenligt kommitténs förslag skulle kunnasamverkan

egenavgifter.rabatterade arbetsgivar- Kommmitténvissa regler, och
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har studerat utländska erfarenheter och detäven system som
arbetsmiljökommissionen förde fram. Kommmittén konstaterar dock

utredningsdirektiven frånutgår ohälsoförsäkringens avgifteratt att
skall differentierade.vara

Arbetsgivarinträde

alternativEn åtgärd, också bygger på ekonomisk drivkraft,som en
kan låta sjuklöneperioden följas period medattvara av en
arbetsgivarinträde. innebärDetta arbetsgivarna under ytterligareatt

tid fortsätter betala sjuklön arbetsgivaren i efterhandatt atten men
får kostnaden täckt återbetalning från försäkringskassan.genom en

skulleDet i så fall kunna byggas förutsättning attsom en
återbetalning endast sker från den tidpunkt då arbetsgivaren fullgjort
sitt rehabiliteringsansvar enligt angivna krav.ovan

kommerDetta dock kräva klar definition vad arbetsgivar-en av
i detta avseende omfattar liksom god kompetens hosansvaret

försäkringskassorna fatta dessa beslut. Det kan ifrågasättasatt om
försäkringskassan har kompetens fatta sådana beslut. Det kanatt
dock konstateras försäkringskassorna redan idag har liknandeatt
form beslut möjligheten dra sjukpenning och andraattav genom
ersättningar för enskilda torde inteDet innebära någonpersoner.

skillnad mellan dessa båda beslut.större För upprätthål-typer attav
rättssäkerhet skall naturligtvis arbetsgivaren haen samma

möjlighet, individen idag har, besvära sig försäkrings-överattsom
kassans beslut.

Kommittén frånavstår lägga förslag i denna fråga.att

Arbetsmiljö- och rehabiliteringsprogram arbetsmetodiksom

Med hänsyn bl.a. till de små företagens behov det nödvändigtär att
de samverkande myndigheterna utvecklar effektivare metodik ien

Ävenarbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet. de små företagenom
har behov utveckla sin verksamhetett med arbetsmiljö ochatt
rehabilitering, deras efterfrågan stödär i allmänhet inte särskiltav

En sådan efterfrågan kan barastort. skapas uppsökandegenom
verksamhet. Det också pedagogisk uppgift förär myndigheternaen

företagen kunskap, inte bara deras skyldigheter,att ocksåge utanom
värdet integrera arbetsmiljö, arbetsanpassningatt ochom av

rehabilitering i sin verksamhetsutveckling, liksom välatt en
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och ökardetta område lönsamverksamhet inomutvecklad är
produktivitet.företagets

åtgärds- och kostnads-arbetsgivarensbeskrivitsDet ovan omsom
åtgärder och kontakter medutgångspunkthar somansvar

avsiktenstaka individer och harförsäkringskassan attsomom
ansvarsfrågan.klargöra

Även rehabilitering och anpassning har enskildaarbetet medom
utgångspunkt bör ändå, där så möjligt,individer ärmansom

perspektivet till betraktaarbetsmetodik vidgartillämpa attsomen
i behov insatseralla arbetsplatsindivider på är som ensom aven

sådant arbets-helhet sammanföra dessa i åtgärdsprogram. Ettoch ett
flera fördelar:harsätt

helhetsperspektivetkunna klargörapedagogiska värdetDet attav-
i rehabiliterings- anpassningsverksamhetenoch

företaget med integrerasynliggöra lönsamheten förAtt att-
arbetsmiljö, arbetsorganisation och rehabilitering i företagets
verksamhetsutveckling

Äventidiga insatser. med doku-Skapa möjlighet till personer-
menterade besvär och risk för återkommande sjukskrivningar
skulle omfattas åtgärder i sådant förkunna ett attav program
förebygga framtida sjukskrivning.

nödvändigt för försäkringskassan arbetaMetoden detgör att-
verksamhet. Syftet skall delsuppsökande attvaragenom

underrätta sig arbetsgivarens behov konsultativt stöd iom av
kunskaparbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet, dels med denatt

företagets sjukskrivnakassan har vilka anställda ärom somav
stimulera arbetsgivaren åtgärdsprogram.upprättaatt ett

förutsättningar skapas för föra kunskap förBra att ut ansvaretom-
till företag behöverarbetsmiljö- och rehabiliteringsarbetet som

det.

arbetsmiljö- och rehabiliteringsprogram bör åtgärder förEtt avse
både individer företag. individuellaoch insatserna börDe avse
åtgärder för

dokumenterade besvärmed och risk för återkommandepersoner-
sjukskrivningar

sjukskrivnaupprepat-
långtidssjukskrivna—
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Åtgärder för alla kategorierna betraktasmåstetre som
rehabiliteringsåtgärder. gäller också har besvärDetta personer som

inte blivit sjukskrivna. sjukförsäkringsrättsligI meningännumen
för dessa förebyggande,betraktas idag åtgärder eftersomsom

lag allmän försäkring kräver både sjukdom ochreglerna i nedsattom
skall bli berättigad tillarbetsförmåga för ersättning vidatt man

dock viktigrehabilitering. tidig intervention så det måsteEn är att
delfinansieraangeläget försäkringen kan åtgärdskostnaderattanses

för dessa.även
omfattaskall alltså åtgärder och beräknade kostnaderProgrammet

och utformas ansökan till försäkringskassan. Kassan kansom en
därefter bedömning åtgärderna och träffa överenskom-göra en av en

med företaget vilken omfattning det kan skäligtmelse i attanses
delfinansieringkassan bidrar med sedan genomförtsprogrammeten

redovisats företaget. kan alltsåoch Programmet ettav ses som
kontrakt mellan företaget, den anställde och försäkringskassan.

framarbetet med sådana åtgärdsprogram behöverFör att ta
tidigare tillgång till professionellarbetsgivarna, nämnts,som

kompetens, exempelvis kvalitetssäkrad företagshälsovård.genom en
ändringar föreslås i detta avsnitt och i det föregående fårDe tillsom

följd rehabiliteringsplan kommer åtgärder såväl påatt atten avse
arbetsplatsen åtgärder. innebärDetta rehabiliterings-externa attsom
planen i det praktiska arbetet kommer form arbetsplatsenatt ta
med konsultativt stöd företagshälsovården. orsakEn till attav
kommittén vill skapa stark koppling mellan företagshälsovårdenen

företagenoch de små företagshälsovården sin kvalitets-är att genom.
säkring kan erbjuda den breda kompetens erfordras för medattsom
deras stöd kunna bedriva både arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete
på arbetsplatsen. sådan koppling, kommitténEn eftersträvar,som
kan skapas försäkringskassan möjlighet delfinansi-att attgenom ges

de företagenssmå kostnader för anlita hjälp med framatt att taera
rehabiliteringsprogram för stöd i arbetetsmiljö- och rehabilite-samt
ringsarbetet på arbetsplatsen.

En organiserad samverkan mellan försäkringskassan och yrkes-
inspektionen också förutsättning för sådan uppsökandeär atten en
verksamhet från försäkringskassan skall fungera väl.

Vad gäller finansieringen tilldelas försäkringskassan f.n medel för
köp rehabiliteringstjänster föroch bidrag till arbetshjälpmedel.av

innevarandeFör budgetår räknat årsbasis,på förfogar försäkrings-
kassoma miljoner650 kronor. Medlen för köp rehabilite-över ca av
ringstjänster används endast för åtgärder vistelseexterna t.exsom
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institutioner sådan individuellrygginstitut, behandling på Enm.m.
åtgärd f.n kronor. har kassan ingakostar 40 50 000 Däremotca -

arbetsplatsen för skapamöjligheter delfinansiera åtgärder på attatt
förutsätningar för anställd kunna återgå i arbete. medelDeatten

används för bidrag till arbetshjälpmedel förslår inte långt.som
för hur dessa medel får användas FörordningReglerna 1991:1046

restriktiva och bidragsbeloppen i allmänhet små.ocksåär
arbetslivsfondens verksamheterfarenhetEn att externaav var om

med åtgärder arbetsplatsen, minskadeåtgärder kombinerades på
tjänster. Kostnaderna för rehabiliteringendetta behovet externaav

län handlarblev också lägre. försöksprojekt i JämtlandsEtt om
arbetslivsfondensarbetslivsinriktad rehabilitering och bygger

1994/95 genomfördes i projektetarbetsmetodik. Under budgetåret
omfattadearbetsmiljö rehabiliteringsprogram157 och 583som

uppgick tillgenomsnittliga delfinansieringen 68 000Denpersoner.
kronor berörd individ, alltsåoch kronor18 000per program per en
betydligt lägre kostnad individ vanligt vid enbart köpäränper som

rehabiliteringstjänster.externaav

6.6.2.3 Ett personalekonomiskt synsätt

bilaga till betänkandet UlfI företagsekonomerna Johansonsägeren
och Jan-Erik Gröjer förstärkning det personalekonomiskaatt en av

i syfteperspektivet stimulera satsningar förebyggandepå ochatt
åtgärderrehabiliterande kräver följande problemområdenatt tre

aktivt bearbetas.
Incitamentsprøblemet. förstärkaEtt intresset för åtgärdersätt att av

förebyggande och rehabiliterande förstärka de ekonomis-ärnatur att
ka motiven.
Kunskapsproblemet. förstå betydelsen förebyggandeFör ochatt av

rehabiliterande åtgärder krävs kunskaper dessas ekonomiskaom
betydelse för organisationen.
Åtgärdsproblemet. förändraFör så handlingsmön-att attvanor nya

uppstår krävs någon form startimpuls.ster av
Kommittén vill också framhålla vikten förstärkning detav en av

personalekonomiska perspektivet i syfte stimulera satsningar påatt
förebyggande och rehabiliterande åtgärder arbetsplatserna. För att
förstärka intresset för förebyggandeåtgärder och rehabiliterandeav

och för förstå betydelsen dessa, krävs kunskapernatur att av om
deras ekonomiska betydelse för organisationen.
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Försäkringskasseförbundet har tagit fram utbildningsmaterialett
rehabilitering arbetsplatsen. Ett avsnitt i denna utbildningom

handlar bl.a. personalekonomiska beräkningar ukfrånvaronsom av
kostnader för företagen. Kommittén det bör ingåatt ettanser som

försäkringskassornasled i utåtriktade arbetssätt medverka tillatt att
denna utbildning erbjuds företagen. stimulera de småFör att
företagen kommittén vidare förkalkylkrav ochatt ettanser en en
efterkalkyl sjukfrånvarons kostnader och personaekonomiskaav
effekter kan kopplas till försäkringskassans delfinansiering ettav
arbetsmiljö- och rehabiliteringsprogram. enkel modell medEn
schabloniserade belopp för beräkning kostnaden för sjukfrånvaroav

för beräknad besparing minskad sjukfrånvaro, lägresamt av
personalbehov, minskad övertid, mindre produktionsstörningar etc

därvidkan användas.
Förslaget kravet kalkyl sjukfrånvaronspå kostnader för-om av

stärker det ekonomiska incitamentet för företagen, Förslaget om
informationaktiv och utbildning ökade kunskaper förslagetochger

delfinansiering rehabiliteringsprogram blir impuls till attom av en
vidta åtgärder och med aktivt arbetsmiljö- ochstarta processen
rehabiliteringsarbete i de små företagen.

Personalekonomiska nyckeltal

nämnda bilaga till betänkandetI utvecklar Ulf Johansson ochovan
Jan-Erik Gröjer använda personalekonomiskaett attresonemang om
nyckeltal for påverka företagens uppmärksamhet ekonomiskaatt
konsekvenser olika personalåtgärder och så stimulerasättav
företagens agerande. Nyckeltalen enkelt instrument synlig-är ett att

kostnadsutveckling effekteroch frånvaro, rekrytering,göra t.ex.av
arbetsmiljöförbättring, kompetensutveckling m.m.

Kommittén därför Redovisningskommittén 1991:07JUattanser
inför fortsattasitt arbete bör uppmärksammas denna fråga.
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ochSamspelet mellan arbetsmiljölagen6.6.3

allmän sjukförsäkringlagen om en

Vårt Arbetsmiljölagen bör kompletteras yrkesin-förslag: så att
får tillsynsansvaret för enskilda individersspektionen även

efterrehabilitering vilket innebär försäkringskassan utred-att
beredning i socialförsäkringsnämnden överlämnarning via en

för och åtgärd.fall till yrkesinspektionen bedömning

"Nuvarande för reglernaUnder avsnitt 6.3 regler" redogörelseges en
i arbetsmiljölagen och lagen allmän försäkring. Vidare förtydli-om

ansvarsfrågordel begrepp och förs diskussion ochgas en en om
yrkesinspektionensamverkan mellan och försäkringskassan under

Sammanfattninsvis innebördenavsnittet 6.3.4 "Definitioner". är av
samspelet mellan de båda lagstiftningarna följande.

arbetsgivaren vidtaEnligt arbetsmiljölagen skall alla åtgärder som
behövs för förebygga arbetstagaren för ohälsa ellerutsättsatt att
olycksfall. Vidare skall arbetsgivaren arbets-attgenom anpassa
förhållandena eller vidta lämplig åtgärd hänsyn tilltaannan
arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbetet.

I AFS också arbetsgivaren fortlöpande1994:1 skall redasägs att ta
på vilka behov föråtgärder arbetsanpassning och rehabiliteringav

finns bland arbetstagarna och verksamheten arbetsan-medattsom
passning och rehabilitering skall organiseras så den kan bedrivasatt
i samarbete med försäkringskassan och myndigheter berörda.ärsom

lagenI allmän försäkring 22 kap den3 § AFL sägs attom
försäkrades arbetsgivare skall i samråd försäkrademed den försvara

dennes behov rehabilitering klarläggs och för deatt snarast attav
åtgärder vidtas behövs för effektiv rehabilitering.som en

Med förebyggande åtgärder åtgärder generell medannaturavses av
anpassning och rehabilitering åtgärder med individuell inriktning.är
Yrkesinspektionen har tillsynsansvaret för det förebyggande arbetet
och arbetsanpassning inget tillsynsansvar det gällernärmen en
enskild individs rehabilitering. innefattarDäremot tillsynsansvaret
systemfrågor d.v.s. arbetsgivaren har och rutiner föratt system att
bedriva arbetsmiljö- och rehabiliteringsarbete. Tillsynsansvaret
innebär också med stöd föreläggandeAML eller förbud kanatt av
meddelas, böter eller fängelse till år, förverkande sanktions-ettupp
avgifter kan dömas ut.

616-0907
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Yrkesinspektionens och försäkringskassans roller i anpassnings-
och rehabiliteringsarbetet förutsätts på ochAMLsättsamma som
AFL kompletterande. då nödvändigtDet lägga fast vissaär attvara

mål och handlingslinjer. tidigare redovisadIgemensamma en
skrivelse till regeringen från generaldirektörerna i ASS, RFV,
AMS, SOS och Arbetslivsfonden finns följande förslag till målfor-
mulering:

Andelen arbetsplatser med systematiskt planerade och
uppbyggda rutiner för arbetsmiljöarbete, arbetsanpassnings-
och rehabiliteringsverksamhet skall öka. Insatserna ska
kopplas till arbetsgivarnas för förebyggande verksam-ansvar
het och rehabilitering detta beskrivs AML, AFL ochsom
ASS föreskrifter

Med detta mål grund och den arbetsmetodikgemensamma som som
föreslagits i avsnitt finns förutsättningar6.6.2 goda skapaatt en
effektiv samverkan mellan försäkringskassan och yrkesinspektio-

offensivt uppsökandeEn verksamhet från försäkringskassannen.
kräver samarbete med yrkesinspektionen. Delfinansieringnäraett
från försäkringskassan kostnader för förupprättaatt systemav
internkontroll rehabiliteringoch hos mindre företag bidrar också till

brett förgenomslag lagstiftningen. organiseratEtt samarbeteett
innebär också yrkesinspektionen får uppgift från försäkringskas-att

de arbetsgivare konsekvent brister i sitt rehabili-san om som mera
teringsansvar. Yrkesinspektionen har dock f.n inget tillsynsansvar

det gäller enskild individs rehabilitering. Kommitténnär en anser
arbetsmiljölagen bör kompletteras så yrkesinspektionen fåratt att

tillsynsansvaret i detta avseende. Därmed ökar tydligheten iäven
lagstiftningen. Tillsynsansvaret ligger yrkesinspektionen och
sanktionsmöjligheterna regleras i arbetsmiljölagen. Lagen om en
allmän sjukförsäkring innehåller krav arbetsgivaren i frågamen

sanktioner alltså arbetsmiljölagen över.tarom
Kommittén medveten det kan finnas betänkligheterär att motom

detta förslag bl.a. med motiveringen yrkesinspektionen inte haratt
personella for detta.resurser

bakgrund yrkesinspektionenMot redan idag har tillsyns-attav
for individuell arbetsanpassning kan emellertid denansvaret

situationen uppstå yrkesinspektionen och försäkringskassan kanatt
komma tillsyn i fallärende dvs. i där arbetsgivarenutövaatt samma
brister i åtgärder både for anpassning och rehabilitering.
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ochorganisations-uppgift arbetaYrkesinspektionens är att
kan därförindividuella ärendentillsynsansvar isysteminriktat. Ett

försäkringskassan får tillförutsätterkomma ifråga bara det attom
socialförsäkrings-beredning ifallen och viauppgift utredaatt en

förutsätteryrkesinspektionen. Detöverlämna dem tillnämnden
socialförsäkringsnämndensföljtockså arbetsgivaren inteatt

tvingar framdetrekommendationer. fördel med dettaEn är ettatt
och försäkrings-mellan yrkesinspektionensamarbetesystematiskt

yrkesinspek-ocksåorganiserat samarbete kansådantkassan. Ett ge
bristerföretag konstaterartill tillsyn i därtionen impulser man

individuella planet.det

Arbetslösa sjukskrivna6.6.4

arbetsförmedlingensamarbetet mellanKommittén attanser:
denförstärkas. klarläggaförsäkringskassan behöver Föroch att

behövs tidigasjukskrivnes behov rehabiliteringarbetslöse av
bördärför arbetsförmedlingenkontakter. Kommittén attanser

arbetsgivarenroll för de arbetslösa sjukskrivnaha samma som
har för de anställda.

för samverkan kringkapitel föreslås åtgärder förbättradI 7 utsattaen
arbetsmarkna-dvs. individer saknar fast förankringsomgrupper,

den ofta komplex problematik.och harsom en
arbetslivsinriktade rehabiliteringenSom tidigare måste dennämnts

den rehabiliteringbetraktas utifrån olika perspektiv. gäller delsDet
dels rehabilite-sjukskrivna anställda sker arbetsplatsen,av som

arbetsmarknaden.saknar förankringring utsatta grupper somav
Även bådadessamålet detsamma för rehabiliteringenär avom

metoder.och kräver olikakategorier, deras förutsättningar olikaär
Även komplexde arbetslösa sjukskrivna harbland enom en grupp

de just arbets-problematik, så har enda problemmånga ärattsom
fram försäk-lösa. problem förts bl.a.uppmärksammatEtt avsom

riskerar falla vid sidan denringskassan de arbetslösaär attatt av
arbetslivsinriktade rehabiliteringen.under intensifierade Iårsenare

den sjukskrivnesden arbetslivsinriktade rehabiliteringen sätts
Rehabiliteringen skall be-arbetsgivare iarbetsplats och centrum.

arbetsgivarenarbetsplatsen utgångspunkt och detdrivas med ärsom
för rehabiliteringen. de arbetslösahar huvudansvaret Försom
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sjukskrivna det i stället arbetsmarknadsverket försäkringskas-är och
har ansvaret.san som

bakgrundMot detta kommittén arbetsförmedlingen börattav anser
ha roll för de arbetslösa sjukskrivna arbetsgivaren harsamma som
för de anställda. innebärDetta arbetsförmedlingen bör ha tidigaatt
kontakter med den arbetslöse för prövning behovetgöraatt en av av
rehabilitering ha kontakt med försäkringskassan. önsk-Detsamt är

arbetsförmedlingen liksom arbetsgivarenvärt lämnar doku-att en
mentation till försäkringskassan med bl.a. bedömning denen av
arbetslöses behov och förutsättningar för rehabilitering. För dettaatt
skall fungera behöver försäkringskassan ochupprätta näraett
organiserat samarbete med arbetsförmedlingen.

6.6.5 Individens rättigheter och skyldigheter

Vårt förslag: Som föreslagits under avsnitt 6.6.2 bör den
försäkrades begära rehabiliteringsbedömningrätt att en av
försäkringskassan införas i kap22 AFL.

En ändring bör ske i 22 kap. 4 § AFL innebär denatt attsom
enskilde, eller företrädare för denne, aktivt skall medverka i att
tidigt uppmärksamma hälsoproblem och till tidiga och aktivaatt
rehabiliteringsinsatser vid behov påbörjas.
Principförslag: En särskild kostnadsersättning skall tillutges
den deltar i arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.som

Med beaktande den enskildes integritet och situation ärutsattaav
målet få individen delaktig ochatt istörreta ettmer ansvar
rehabiliteringsarbetet. Inte minst gäller detta uppmärksammaatt
ohälsoproblem initiera tidiga och aktiva insatser. Försäkrings-samt
villkorens utformning bör härvid viktig faktor. Innehållervara en
försäkringsvillkoren ekonomiska och andra incitament, med-som
verkar till effektivt rehabiliteringsarbeteett

Dagens lagstiftning handlar den enskilde möjligheter tillattom ge
rehabilitering, kräva denne aktivt medverkar och lämnar upplys-att
ningar. Lagstiftningen innehåller inget pekar på denattsom
enskilde skall initiativ eller pådrivande. Lagstiftaren verkarta vara
ha de försäkrade skall aktivt medverka i rehabilite-menat att en
ringsprocess, någon driver. Det bör därför finnassom annan
möjlighet förändra lagtexten så målsättningenatt denatt att
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tydliggörs iaktivochpådrivandeinitierande, ännuenskilde mer
lagtexten.

drivkraft blir starkareenskildesdenhärvidfrågaEn är omom
möj-erbjudenrättighet ellerrehabiliteringen som ensom enses

möjligheträttighet ochmellanfråga valetlighet. En är omannan
utformas.kanskyldigheter ochenskildespåverkar hur den ansvar

försäkring-ersättning fråntillförsäkradehar dennuläget rättI en
ellerskadaorsakad sjukdom,arbetsförmågabristande aven om

idag ingenden enskildeharDäremotfunktionshinder föreligger.
Rättighetsbeg-rehabilitering.möjlighet tillenbarttillrätt utan ges

innebärarehabiliteringssammanhang rätttorde i attreppet en
fåellererforderligabedöms rätterhålla insatser sådana attenom

fåprövade interehabilitering rättsina möjligheter till att enmen en
kunnaexempelvis intetorde alltsåinsatser.viss Entyp personav

handlar iställetinstitution. Detkräva vistelse viss attomen
påverka inriktningen påinsatser och kunnakunna kräva aktiva

rehabiliteringsarbetet.
detta innebära denrehabilitering börfåFöreligger rätt attatten

tillgodosedd.för få sin Detaktivt verkaenskilde förväntas rättatt
skall initiativ ochförväntan hanligger alltså därmed taatten

få till ståndinitiativ. Förandra aktörersinte bara passivt invänta att
enskildes roll viktig.rehabiliteringsinsatser denaktivatidiga och är

inåtgärder behöveruppstår ochRedan hälsoproblem sättas ärnär
förhållan-dettaarbetsgivarendet viktigt han uppmärksammaratt

företagsekonomisktalltidarbetsgivare detde. För är nästanen
tidiga insatser. Förutsätt-förebyggande ochlönsamt arbeta medatt

möjligt lösaenkelt och smidigtdå för såningarna bästär att som
skyldighetexempelvisförsäkrade kanproblemen. Den attges en

arbetsuppgiften relevantaeventuella förtidigt uppmärksamma
in.begära åtgärderhälsoproblem och sättsatt

möjlighet, erbjuds denrehabiliteringen iställetOm somses som en
hans aktivitetsansvardetta innebäraenskilde individen, torde att

från arbetsgivarenkrävs åtgärdinledningsvis inte betonas. Först en
rehabiliteringsinsatserförsäkringskassan där erbjudandeeller om

därmed harmöjligheter,redovisas. Utifrån de presenteras,som
inriktningställning till insatsernassedan den enskilde samt attatt ta

åtgärder.planering och genomförandeaktivt medverka i av
stärka roll ochför den enskildesEn första åtgärd att ansvar vore

paragraf talas den22 kap. AFL. dennaförändra IAFLatt om
Paragrafen kan ändras såmöjligheter till rehabilitering.försäkrades

rehabiliteringsbedömning.uttrycker fåden istället rätt attatt en en
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En markering till rehabiliteringrätten innebär dock inte rättav en
till val enskilda rehabiliteringsinsatser. För fä rehabilite-attav en
ringsbedömning skall den försäkrade kunna vända sig till försäk-
ringskassan och begära detta. En markering till rehabilite-rättenav
ring torde innebära det samtidigt kan ställas krav pâ denatt större
enskilde ifråga och skyldigheter.om ansvar

konsekvensEn sådan förändring 1 § ändringär attav en av en
bör ske i angående4 § den försäkradesäven och skyldighe-ansvar

Förutom kraven på lämna upplysningar medverkaoch iter. att att
rehabiliteringen bör tilläggas den försäkrade aktivt skallatt
medverka i tidigt uppmärksamma hälsoproblem och tidigaatt att
och aktiva rehabiliteringsinsatser vid behov påbörjas.

6.6.5.1 Kostnadsersättning vid arbetslivsinriktad
rehabilitering

Att försäkrad del i sin rehabilitering deltar i träning i reellen som en
miljö under sjukpenningtid eller tid med månadsersättning någotär
positivt bör och stödjas. erfarenhetEn beträffandeuppmuntrassom
denna rehabiliteringsform dock deltagande i sådanär att ett en
träning undantagslöst leder till ökade kostnader förnästan den
försäkrade. Till skillnad från passivt uppbära ersättning innebäratt

träning i reell miljö försäkrad generellt får kostnader föratten en
i vissa fall också högre matkostnader. delFör försäkra-samtresor en

de kan också tillkomma kostnader för barnomsorg o.dyl. Visserligen
kan det hävdas detta kostnader alla förvärvsarbetandeär fåratt som
känna frisk befinner sig i arbete harav, men en person som en
ograverad lön till sin disposition för täcka dessa utlägg. Föratt en
sjuk försäkrad återstår, sedan ersättningsnivåerna sänkts i sjukpen-
ningförsäkringen, endast lönen.75 den normala Deprocent av
sänkta ersättningsnivåerna har för försäkrademånga inneburit att
marginalerna för klara utgifter har krympt. harDet därföratt extra
visat sig det i vissa fall varit svårt få försäkradeatt att att reserva-
tionslöst planerna träning i reell miljö. dennaMotacceptera en
bakgrund har kommittén diskuterat möjligheten lämnaatt ett
ekonomiskt bidrag till de försäkrade lön, deltar iutansom, en
träning i reell miljö.

Enligt gällande regler kan särskilt bidrag under reha-utgesnu
biliteringstiden för kostnader uppstår för den försäkrade isom
samband med arbetslivsinriktad rehabilitering. frågaI t.ex.om
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1991:1321förordningenföljande i 5 §resekostnader omanges
rehabilitering pågenomgår"Till denrehabiliteringsersättning: som

mån detdock endast i denersättningarbetsplats lämnasordinariesin
den försäkraderesekostnaderdehänsyn tillskäligt medär som

ordinarie arbete."i sitthade förvärvsarbetathaft hanskulle ha om
rehabiliteringspenningentidtillkom under denBestämmelsen

inkomstförlust. Eftersom deförsäkrades helakompenserade den
i principersättninghadetid alltsåförsäkrade vid denna somen

försäkringen kompen-försaknades anledningmotsvarade lönen att
förknippade med förvärvsarbete.normaltför kostnader ärsomsera

Kommitténs uppfattningsituationen dock är attNu är annan.en
återkommande inslagskallrehabiliteringarbetslivsinriktad ettvara

Även iuppbärde försäkradeförförsäkringen.inom den somnya
medförsäkringskassanskallmånadsersättningkapitel föreslagnall

åtgärderSyftet med sådanaåtgärder.olikainitierajämna mellanrum
försäkradseller påskyndaunderlättatidigareär, attsagts, ensom

arbetslivsinriktadetillfå tillgångMöjlighetenåtergång i arbete. att
positivt denågotdärför uppfattasrehabiliteringsinsatser bör avsom

försäkradesig deförväntabör därför kunnaförsäkrade och attman
stimulans.ekonomisknågonsådana åtgärderskall delta i extrautan

försäkrade ställermångaförståelse förhar dock fullKommittén att
leda till vad ikandelta i åtgärdersig tveksamma till att somsom -

omfattande kostnader.betecknassammanhang kandetta som-
kostnaden itill minskasyftaråtgärdernaEftersom även att

försäkringen börfunnit det rimligtkommitténförsäkringen har att
kostnader iförsäkradsför täckalämna visst bidrag attett en

rehabiliteringsinsatser.arbetslivsinriktademedsamband
kan utformaskommittén diskuterarkostnadsersättningDen nusom

delåta försäkringenalternativpå olika ersättaEttsätt. attvore
ordning skullesådanuppkommer. Ennödvändiga merkostnader som

merkostnaderutreda vilkaförsäkringskassan skallinnebära att som
Efteråtgärden.försäkrade till följdför denuppkommer enav

storleken denfatta beslutdärefterutredning skulle kassan om av
enskilda fallet.betalas i det Ettkostnadsersättning skall annatutsom

för alla, tilllikaschablonbeloppfastställa utges,sätt är ettatt som
arbetslivsinriktad rehabiliteringdem deltar isom

arbetslivsinriktad rehabiliterings-deltaKostnaderna för iatt en
kan detolika försäkrade,variera mellanåtgärd kan t.ex.stort

resekostnader. dettaavsevärda skillnader i Trotsuppkomma anser
detta talar bl.a.schablonbelopp föredra.kommittén Föräratt attett

behöver enskildaadministrativa skäl, inga utredningar göras av
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kostnadsposter och likaså slipper kassorna huruvida vissavgöra
kostnad verkligen nödvändig merkostnad uppkommit tillär en som
följd åtgärden. Därmed undanröjer också risken i hamnaattav man
i konflikt med enskilda försäkrade vilka kostnader är attom som
hänföra till åtgärden i fråga. schablonbeloppFör talar ocksåett
tidsaspekten, den försäkrade kan omedelbart i samband med att
åtgärden initieras få uppgift storleken den kostnadsersättningom

kommer betalas och resultatet någon särskild ochatt ut,som av
tidsödande utredning behöver inte inväntas.

Kommittén föreslår alltså särskild kostnadsersättning skallatt en
till den deltar i arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser.utges som

Denna skall kunna under såväl sjukpenningtid under tidutges som
med månadsersättning. Eftersom arbetslivsinriktade rehabiliterings-
insatser kan pågå dag för dag,sägas grund dent.ex. attav
försäkrades hälsotillstånd eller organisatoriska förhållanden påatt
arbetsplatsen inte tillåter kontinuerlig träning, skall ersättningen

dagbelopp. Ersättning skall insatsernautges ett ävenutgessom om
endast omfattar del arbetsdag. Vissa arbetslivsinriktadeav en
rehabiliteringsinsatser ofta kanske schemabunden.är förhål-Detta
lande påverkar inte kommitténs uppfattning ersättningen skallatt

dagbelopp.utges ettsom
detNär gäller fastslå nivån den schablonmässigt beräknadeatt

ersättningen har kommittén utgått från de försäkrades merkostna-att
flertaletder i fall huvudsakligen kommer kostnader föratt vara resor

till och från arbetsplatsen i viss mån högre kostnader församt även
Kommittén har därvid funnit skattefrimat. kostnadsersättningatt en

kronor40 dag kan skäligt. För den arbetstränar varjeper var som
arbetsdag under månad skulle det innebära bidrag på 800etten ca
kronor. Kommittén medveten vissa försäkrade därmedär inteattom
kommer få full täckning för sina merkostnader medan det föratt
vissa andra kommer innebära kostnaderna blir välatt att änmer
täckta. Kommittén har dock redogjort för sina skäl föreslåattovan

bidraget skall med schablonbelopp.att utges ett

Kostnadsberäkning

beräknaFör kostnaderna har kommitténatt utgått från schablon-att
beloppet på kr/dag40 kommer utbetalas till de, genomgåratt som
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder. tordeDetta innebära att

storlek kan beräknas de idag får rehabilite-motsvaragruppens som
ringspenning. Under 1995 uppgick antal nettodagar med rehabilite-
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därmedskullemiljoner. varje sådan dagringspenning till För4,8ca
årskostnadinnebärakr utbetalas vilketschablonbelopp 40ett en

ochallmänförslag tillkronor. Kommitténsmiljoner190 en nyca
emellertidinnebärrehabiliteringvid sjukdom ochförsäkringaktiv

förväntas bliarbetslivsinriktade insatsermängdstörreatt en
för berördaårskostnadengenomförda. Därmed kan även nu
årskostnaden fördärförberäknarkostnadsersättning öka. Kommittén

med deskall jämförasbeloppmiljoner kronor.till 280 Dettadetta ca
rehabiliteringsbidraget. Dennaföridag finns det s.k.kostnader som

Förslagettill 66 miljoner kronor.uppgick 1995kostnad att utgeca
vid arbets-kr/dagschablonbidrag på 40kostnadsersättning ettsom

kostnadsökning medinnebär alltsårehabiliteringlivsinriktad caen
år.miljoner kronor210 per

sjukfrånvarokortInformation6.6.6 om

arbetsskadoroch

Vårt förslag:
sjukfallskyldighet uppgiftArbetsgivarens lämnaatt somom-

med skyldighetsjuklön kompletterasgivit tillrätt atten
arbetsskada.uppgift sjukfallet orsakatslämna enom av

anmälan arbetsskadaTidpunkten för arbetsgivarens om-
till försäk-till den tidpunkt sjukfallet överlämnasändras när

lagen sjuklön.ringskassan enligt om
dagars sjukfrånvarofördjupade läkarintygen efter 28De-

kompletteras med arbetsskadeinformation.

förbättraförNedan redovisas två alternativa tillvägagångssätt att
arbetsskador. förstainformationen kort sjukfrånvaro och Detom

kvalitétenförbättring dagens såalternativet system attavser en av
alternativet,krav tillgodoses. andrakan höjas och samhällets Det

utarbetats Statistiska Centralbyrån SCB, bygger ensom av
kombination dagens och urvalssystem.system ettav
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Förbättring dagens systemav

förbättringEn dagens bygger i första hand på ökasystem attav
rapporteringsbenägenheten. Riksförsäkringsverket och försäkrings-
kassoma har redan uppsökande verksamhet destartat gentemoten

arbetsplatser100 med fler anställda och inte50än rapporte-ca som
Med erfarenhet vad dessa åtgärder avsiktenärrat. attav ger senare

insatser färrede arbetsplatser har anställda 50.göra även änmot som
Samtidigt pågår inom Riksförsäkringsverket metodutveckling fören

kunna bortfallsuppföljningar och justeringar. Syftetgöraatt är att-
hitta metod det möjligt informationsbris-dagensgör att trotsen som

ändå kunna generell statistisk information täckerter ta ut som
samhällets behov. Med dessa förbättringsåtgärder bör det vara
möjligt skapa effektivare i utsträckningatt störreett system, som
kan leva också till de ursprungliga intentionerna.upp

Kostnaderna för dagens beräknas till följande belopp:system
avgifter för avtalFasta med SCB arbetsgivarregister, Postgirot

avisering och Auriga optisk läsning: 950 000 kr/år.1ca
Produktionskostnaderna vid datacentralen i Sundsvall: ca

1 700 000 kr/år.
Till detta kommer hanteringskostnader arbetsplatserpå ochute

försäkringskassor. sigDet rapportering frånvaroinforma-rör om av
tion blankett eller media kostnader försäkringskas-annat samt

för blanketter och sända dessa vidare för optiskatt ta emotsorna
läsning.

dettaFör alternativ skall fungera tillfredställande tillkommeratt
också kostnader för få rapporteringsbenägenheten hos småatt upp
företag/organisationer för få kontroll hur bortfalletöversamt att ser
ut.

Kombination dagens och urvalssystemsystem ettav

Detta alternativ bygger på samordning den nuvarandeen av
kortperiodiska sysselsättningsstatistiken KS vid SCB och dagens
RFV/FK-system. SCB:s utgångspunkt har varit brytainte deatt upp
delar RFV/FK-systemet väl fungerande. gäller såvälDetärav som
rapporteringen från arbetsplatserna RFV/FK:s organisation.som
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sinasamband med SCBföreslås:Följande arbetsgång I göratt
ArbetsställeregistretochCentralaordinarie urval från Företags-

Sverige medföretag/organisationer iklassificeras allaCFAR,
i följandedelasanställda.avseende på antalet Företagen treupp

kategorier:

med675offentlig sektor,Företag/organisationer inom st caca
miljoner anställda.1,2

eller fler anställda, 4 900inom privat sektor med 50Företag ca
totalt anställdamiljoner anställda 60med 1,3 ca procentst avca

nedanföretag betecknas "storainom privat sektor. Dessa som
företag".privata

anställda,privat sektor med mindre 50inomFöretag än ca
totaltanställdamed miljoner ca 40000 0,9180 procentst avca

kyrkokommunalainom privat sektor denantal anställda samt
anställda.organisationer med Dessasektorn 900 23 000caca

nedan företag/organisationer".betecknas "småsom

och företagOflentlig sektor privatastora

sektorn ochtill den offentligaSCB och RFV/FK går gemensamt ut
fast deoch läggerde privata företagen i december varje årstora

uppgiftslämnan-gälla inför det kommande åretsriktlinjer, skallsom
dessa företag/organi-de. samkör med och tillSCB CFAR attser

företaglorga-sationer näringsgrenssätts i SLAV-registret. dessaFör
tillrapporteringen ske idag RFVnisationer skall sätt somsamma

VarjeSundsvall eller via Postgirot.dvs. antingen direkt till iRFV
information vilka företag, SCBmånad får SCB rapporterat.somom

detill inte Försedan med påminnelse degår rapporterat.ut somen
blankettrutinen såvill använda sigföretag/organisationer som av

ocksåoch skickartill för inscanning SCBskickas blanketten SCB
påminnelse till de inte rapporterat.som

fungerande datasys-företag/organisationer har idagflestaDe stora
lönerapportering.varje månad producerar denna Dettem, typ avsom

särskilt betungandenuvarande upplevs dessa intesystemet somav
därföruppgifterna. finns inteoch de flesta lojalt sända in Detverkar

för dennaurvalsundersökningaranledning övergå tillatt grupp.
lättnad avseendeskulle heller inte upplevas någonDetta som

uppgiftslämnandet.
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företag/organisationerSmå

företag/organisationerBland dessa SCB urval, heltgör ett som sam-
kortperiodiskaordnas med den sysselsättningsstatistiken. SCB

sköter insamling för demäven sänder in på diskett, påmin-som
nelse Samtidigt skall uppgiftslämnarskyldigheten till RFV/FKosv.
upphöra.

Följande urvalsförstärkning kommer inom KS-ramen:görasatt

Tabell 2. SCB:s förslag till urvalsiörstärkning

Storleksklass Nuvarande urvalsfunktion AntalNy
anställda urvalsfunktion i ökat arbetsställenurvalett

1-4 2,3%1 4,7% 7 100ca
2 5-9 3,3% 8,0% 2 900ca

10-193 7,2% 12,0% 2 300ca
20-494 22,0% 30,0% 3 400ca

Urvalen inom denna del undersökningen kommer således attav
förstärkas kraftigt och urvalsstorleken fördubblas. bör påpekasDet

arbetet med komplettering, påminnelser, spårningatt ärmm
betydligt resurskrävande bland de företagen.än storamer

arbetsställenDessa 15 000 delas i varderatreca grupper om ca
000 arbetsställen. Under tremånadersperiod5 rapporteraren en

den första månanden, den andra månad och dentvågrupp gruppen
tredje månad Rapporteringen dels fakta undertre.gruppen avser om
månaden avslutade sjukfall högst dagars längdpâ 14 dels fakta om
de första dagarna14 i de fall blir längre dagar14 dvs.änsom
fortsätter med sjukpenningersättning. regeringensI proposition
1995/961209 föreslås sjuklöneperioden förlängas till veckor.4

innebär företagen/organisationernaDetta med3att procentca av
under anställda50 varje månad blir skyldiga lämna uppgifter,att
vilket alltså innebär kraftig minskning uppgiftslämnarbördan.en av

gångEn månad kommer SCB:s och och materialRFV:s attper
samköras och totalstatistik fram, vilken översänds till RFV:stasen
statistikenhet i Stockholm. Varje månad rullande 12-månaders-görs
skattningar avseende antal nettoberäknade sjuklönedagar i relation
till medelantalet sjuklöneberättigade under perioden.
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nationell nivå:påredovisaskvartalsvisskallvariablerFöljande

undersjuklönberättigade tillanställdamedelantal ärsom-
mätmånaden

dagarsjuklönmedantal ersätta-
dagarnettoberäknadeantal-

kalenderdagarlängd isjukperiodensefterfördeladesjukfallantal-
l-14

normaldelomfattning ikarensdagenskarensdagar;antal av-
arbetsdag

periodenundersjuklönförkostnader-

försäk-redovisaskunnaårligenskallvariablerOvanstående
redo-kunnanivå årligennationellskall ocksåringskassenivå. De

för sig:variablernedanståendevisas fördelade på var

åldersintervall-
kön-

branschnivågrov—
storleksklass-

klasserutbildningsnivå 3-4-

tillgå iperioden finnsunderför sjuklönkostnaderUppgifter attom
sektorprivatlönestatistik förKortperiodiskundersökningSCB:s

ocksektornprivataenbart densåledesUppgifternaKLP. avser
variabler.samband med övrigaiskall samlas

urvals-RFV/FK-systemetsåvälinnebär ocksåFörslaget att som
sjukfalletfrågamedkompletterasundersökningen avseromen

fördelningmotsvarandemedDärmed kanarbetsskada. som ovan--
arbetsskador. Dennaantalerhållasöversiktlig information omen

Yrkesinspektio-ochArbetarskyddsstyrelsensedaninformation kan
enligtinrapportering,denavstämninganvända for mot somennema

myndigheter.till dessalag skall ske

följande:bliberäknasalternativKostnaderna för detta

550 000 kr/åraviseringmed Postgirotavtalkostnader forFasta : ca
Sundsvall fördatacentral ivid RFV:s ärProduktionskostnaderna

beroendealternativ.beräkna för detta De ärnärvarande svåra att av
blikommerförändras. dennaEftersomhur transaktionsmängden att
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lägre de små företagen bortfaller kommer kostnadenattgenom att
bli lägre de 1 700 kr/år,000 redovisatsän i detta avsnittsom ovan .SCB beräknar sina kostnader till 3,4 3,7 miljoner kronor år.per-

tillkommerDessutom enggångsbelopp på 150 kr för000ett ca
systemuppbyggnad.

Till detta kommer hanteringskostnader arbetsplatserna vadute
gäller urvalsundersökningsdelen.

Information arbetsskadorom

förbättraFör uppföljningsmöjligheterna inom arbetsskadeområ-att
det bör, vilket ovanstående förslag väljs, frågaoavsett av som en om
sjukfallet orsakats arbetsskada med. Därmed får Arbetar-tasav en
skyddsstyrelsen och Yrkesinspektionen tillgång till översiktligen
arbetsskadeinformation kan användas avstämning gent-som som

den rapportering skall ske enligt lag.emot som
Alternativet emellertid inte någon detaljinformation dvsger om

skadomas uppkomst och orsak. Därför måste alternativet komplette-
med information. möjlighetEn få tillgång till komplet-attras annan

terande information direkt sjukfallen anmäls tillnärattvore
FK/RFV via automatisk rutin från arbetsgivarna kräva inen
anmälningsblanketten med detaljinformation arbetsskador. Enom

möjlighet fram detaljerad arbetsskadestatistikatt taannan vore
urvalsundersökningar. På uppdrag arbetarskyddsstyrelsengenom av

utreder förSCB närvarande detta alternativ. ytterligareEn möjlighet
komplettera de fördjupade läkarintygen efteratt 28 dagarsvore

frånvaro med fråga eventuell arbetsskada speciellsamten om en
fördjupningsdel med frågor arbetsskadeområdet. Rapporteringenom
till ASS skulle liksom idag kunna ske via försäkringskassan. Ett

alternativ lägga rapporteringsskyldighetenannat är läkarna.att
Redan idag stadgas enligt 2 § arbetsmiljöförordningen läkareatta
till ASS och YI skall anmäla sjukdomar kan ha samband medsom
arbetet och intresse arbetsmiljösynpunkt.är Eftersom denav ur
varken kopplad till speciellär situation eller någon ersättningen
fungerar inte denna rutin idag. Kopplat till läkarutlåtandeett som
ändå skall fram andra skäl, borde förutsättningarna förtas dennaav
rapportering förbättras. flertalavsevärt I andra länder finnsett en
skyldighet för läkarna anmäla arbetsskada. I Danmarkatt utgår
dessutom ersättning till läkarna för uppgiftslämnandet.

Enligt kapitlet8 l § lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring ärom
arbetsgivarna skyldiga till försäkringskassan anmäla arbetsskada.att
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arbetsmiljöförordningenenligt §2arbetsgivarnaskallDärutöver
yrkesinspektionenunderrättadröjsmål1661977: 1SFS omutan

dödsfallföranlettarbetetiinverkanskadligellerolycksfall annan
arbetstagare.drabbat flerasamtidigtellerpersonskadasvårareeller

minskar. Gen-successivtanmälningsbenägenhetenProblemet är att
förändratskraftigtårunderarbetsskadeförsäkringenatt senareom

Införandetförsämrats.arbetsskadaanmäladrivkrafthar dess avatt
saknarförsäkringskassaninneburitocksåharsjuklön attreglerna om
därförfinnsdagar. Det14kortaresjukfall änkännedom ärsomom

arbetsskadeanmälantidpunktdenändring närskäl övervägaatt aven
försäkringskassan.tillskall lämnas

överväganden förslagoch6.6.6.1

dvssjukfrånvaronkortadeninformationgällerVad om
alternativ. Entvåkommitténharsjuklöneperioden presenterat

hittills inteharRFV/FK-systemnuvarandeenligttotalrapportering
Kommittén hartillfredsställande. noterat attfungerakunnavisat sig

bättreståndfå tillförkraftiga insatser ettoch attFKRFV görnu
lägga någotintedärförväljerKommitténfungerande attsystem.

intekommitténkonstaterarställetfråga. I attförslag i denna om
regeringentillfredsställande så harfungerafåskandagens attsystem

kombinationssyste-redovisadekommitténvälja detmöjlighet att av
met.

föreslårväljsslutligenalternativovanståendevilketOavsett somav
arbetsskada läggsorsakatssjukfalletfrågakommittén att avomen
i frågan.ArbetarskyddsstyrelsenmedSamråd har skettin.
anmälningspliktgenerellaarbetsgivarnasKommittén attanser

dockförslagKommitténsbehålls. är attarbetsskadoravseende
ändras såarbetsskadeförsäkring att1976:380lagenkap. §8 1 om

följer påsjukfallskallarbetsskadeanmälan närgöras senast som
stycketförstaenligt 12 §försäkringskassantillöverlämnasskadan

sjuklön.1991:1047lagen om
efterläkarintygenfördjupadedekommitténföreslårSlutligen att

arbetsskadeinformation.medkompletterassjukfrånvarodagars28
Arbetarskyddsstyrelsendärvidförutsätter presenterarKommittén att

yrkes-översändas tillbörInformationenvill ha.uppgifter devilka
försorg.försäkringskassansinspektionen genom
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för utsatta grupper

Arbetsmarknadspolitiskasamråd medutarbetats ikapitel harDetta
ochSjuk-här återges.den grundsyndelarkommittén, somsom

vidareutvecklat ochi sitt fortsatta arbetearbetsskadekommittén har
främst vadi avsnittetinnehålletkonkretiseratytterligare avser

genomföraförutsättningar förlagtekniskaochfinansiella att
förslagen.

försäkringskassan,kommitténsammanfattning föreslårI att
finansiellutvecklararbetsfönnedlingen och kommunen samver-en

arbetslivsinrik-och genomförandeplaneringlokal nivå förkan på av
Kommit-arbetsförberedande insatser.andratade rehabiliterings- och

underersättning skall kunnasärskildföreslår vidaretén att gesen
arbetslivsinriktadedeomfattasåtgärder till demaktiva avsom

sjukpen-berättigade tillinterehabiliteringsinsatserna ärmen som
arbetslöshetsersättning.ning eller

arbetsförrned-arbetsmarknadsinstitutens ochförtydligadelsFör att
beställare, dels Amiproducent respektivelingens roller görasom

med yrkesinrik-arbetartillgänglig för övriga aktörer somsom resurs
länförsöksverksamhet i tvåföreslår kommitténtad rehabilitering, en

arbetsmarknadsverketsinom fördär Ami-verksamheten, ramen
uppdragsorganisation.organisation, bildar egenen

deske i sekretesslagen såändring bör också strängareEn att
försocialförsäkringentillämpas inomsekretessreglema även

samverkansforrnen.ärenden inom
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7.1 Stöd till utsatta grupper

Direktivenl 1
.

En uppgift för Sjuk- och arbetsskadekommitténgemensam
S 1993:07 och Arbetsmarknadspolitiska kommittén A 1994:01

undersöka hur bättre samverkan kanär uppnås mellan olikaatt en
inblandade vad gäller förebyggande insatser och rehabilite-parter
ring. "Enligt Sjuk- och arbetsskadekommitténs direktiv skall en
utgångspunkt för detta arbete förslagen utformas såatt attvara
försäkringarna drivkraft för aktivt förebyggande och rehabilite-ger
rande insatser". direktiven tillI Arbetsmarknadspolitiska kommittén
dir. 1995:33 bl.a. följande: "Kommitténs förslagsägs bör stimulera

utveckling samarbete och samverkan i nätverk änen av snarare
striktare gränsdragningar mellan olika offentliga centralt,organ
regionalt och lokalt. betydelseAv för framtiden också utvecklaär att
samspelet i arbetsmarknadspolitiken med de insatser görssom av

arbetsmarknaden." I 1995/96:25 politikparterna En förprop.
arbete, trygghet och utveckling bl.a. följande arbetsmark-sägs om
nadspolitiken:

Regeringen har tidigare föreslagit ökad roll för kommu-en
i arbetsmarknadspolitiken och det finns skäl övervä-attnerna

ytterligare i den riktningen. Kommunerna spelar i dagstegga
viktig roll inte bara för utvecklingen sysselsättningenen av

också för genomförandet den samladeutan arbetsmark-av
nadspolitiken. Kommunerna har dessutom det försörj-yttersta
ningsansvaret för medborgarna. samverkanEn mellan
kommuner, försäkringskassa och arbetsförmedling skulle
kunna leda till effektivare arbetslöshetsbekämpning.en

Samtidigt decentralisering kan medföra ökadsom en en
samordning och förbättrad effektivitet sådan utvecklingär en
inte invändningsfri. Möjlighet erbjudas arbetsmarknadspo-att
litiska åtgärder liksom kvaliteten i dessa får inte avhäng-vara

bor. Vid upprättande de individuella hand-av var man av
lingsplanerna kan dock samverkan med kommunen men
också med försäkringskassan och arbetslöshetskassan tillvara

fördel. För ytterligarestor decentraliseringprövaatt en av
arbetsmarknadspolitiken regeringen medverka tillatt attavser
särskilda projekt kan genomföras i antal kommuner. Syftetett
med dessa försök skall uppnå bättre samordningattvara en
mellan bland försäkringskassa och arbetsförmedling.annat
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arbetsmarknadspoliti-förankringlokalstarkareEn ännu av
och därmedträffsäkerhettillskulle också bidraken störreen

förutsätt-Enöverutnyttjanderisk förmindre systemen.aven
arbetsmarkna-fuskbekämpandeeffektivtning för är attett av

försvararstarkastmedverkar.aktivt Dendens ettparter som
anledningharvälfardssamhälle denutbyggtväl störstär som

missbrukas."med det inteattatt noggrannvara

utredningarnatill de bådadirektivenförslag byggerKommitténs
iförespråkatregeringentill den linjeansluter sigoch prop.

kom-för bådai förslagenGrundsynen1995/96:25. är gemensam
arbetei fortsattaarbetsskadekommittén har sittSjuk- ochmittéema.

vadinnehållet, främst dåoch konkretiseratvidareutvecklat avser
genomföraförförutsättningarlagtekniskaochfinansiella att

avsnitti 7.3.utvecklasförslagen. De närmare

ansvarsfördelningochNuvarande roll-7.1.2

medicinsk,för alla åtgärdersamlingsbegreppRehabilitering är ett av
målarbetslivsinriktad och harpsykologisk ochsocial, attart som

möjligabästaåtervinnaoch skadadehjälpa sjuka attpersoner
Rehabilite-liv.förutsättningar för normaltochfunktionsförmåga ett

inriktas påskallåtgärderna medvetetdärring attär processen
Rehabiliteringmål.dessaoch tidsmässigt samordnakombinera

socialarbetslivsinriktadmedicinsk,omfattar således såväl som
flyter ofta in iområdeninom dessarehabilitering. Insatsema

ochdelar fungeraintegrerad helhet och alla måstevarandra till en
for lyckat resultat.samspela ett

Försäkringskassan
till desamordna ochuppgiftFk har tillFörsäkringskassan attatt se

effektiv rehabilite-förvidtas behövsrehabiliteringsâtgärder ensom
för samhälletssamordningsansvarövergripandering. Kassans

inskrivna hosrehabiliteringsverksamhet gäller ärsompersoner
samordningsansva-sjukpenning.till Iförsäkringskassan eller har rätt

mellan olikasamarbeteeffektivtorganiseraligger att ettret
rehabiliteringsområdet.med uppgifter inommyndigheter och organ
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Arbetsgivaren
Arbetsgivaren förstahandsansvarethar uppmärksamma ochatt
utreda behov arbetslivsinriktad rehabilitering, till åtgärder-attav se

kommer till stånd och finansiera dem. Ansvaret för finansie-attna
ringen begränsas till det arbetsgivaren har för åtgärderansvar som

kan vidtas inom den verksamheten så den anställdesom attegna
skall kunna kvar i arbete. Vad rimligt krävaär attvara som av
arbetsgivaren i fråga åtgärder efter prövningavgörsom en av
omständigheterna i det enskilda fallet där såväl den anställdes som
arbetsgivarens förutsättningar in.vägs

öretagshälsovårdenF
I regeringens uppdrag till Arbetsmiljöfonden definieras begreppet
företagshälsovård opartisk rådgivande expertfunktion. Bådesom en
från samhällets sida och arbetsmarknadens betonasparter attav
företagshälsovården bör ha överblick och helhetssyn arbetsmiljö-
och rehabiliteringsfrågor.

Företagshälsovården FHV har samlad kompetens detgören som
möjligt identifiera och beskriva för uppdragsgivarenatt de samband

finns mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa,som
dvs. förklara arbetsmiljöns påverkan på medarbetarnas hälsa och
företagens ekonomi. Företagshälsovården erbjuder i dag ofta
kompetens inom områdena beteendevetenskap, medicin och teknik.
På grundval detta helhetsperspektiv lämnar företagshälsovårdenav
förslag till åtgärder och verkar för föreslagna åtgärder genomförs.att

Arbetstagarorganisationer
individfallI de fackliga organisationernaär viktig samarbetspart-en

i rehabiliteringsarbetet på arbetsplatsen. ökaFör drivkraftenner att
i rehabiliteringen bör därför den anställdes fackliga organisation ha

aktiv del i rehabiliteringsarbetet, den anställde begär det.en om

Arbetsmarknadsmyndigheten
Arbetsmarknadsverkets AMV:s främsta uppgift förmedla deär att
lediga platserna till de arbetssökandesamt snabbt fåratt ettse
arbete, så möjligt ansluternära till önskemål och förutsätt-som som
ningar. AMV:s rehabiliteringsverksamhet anslagsfinan-utgörs av en
sierad verksamhet med förvaltningsmedel till myndigheten och
åtgärdsmedel till utbildningsbidrag till deltagare i den yrkesinriktade
rehabiliteringen. Dessutom finns uppdragsverksamhet riktaren som
sig till försäkringskassor och arbetsgivare och verksamhetvars
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intäktsfmansieradebeställare. Dendessafulltfinansieras ut av
försäk-för 25Arbetslivstjänster procentverksamheten avsvarar-—

anslagsfinan-Målet för AMV:stjänster.sådanaköpringskassans av
arbetslösarehabiliteringsverksamhet äryrkesinriktade attsierade

behållafå ochfinna,skallfunktionsnedsättningararbetssökande med
Målet förarbetsmarknaden.reguljäradenhandförstaarbete iett

ochutslagningförhindraverksamhetenintäktsfinansierade ärden att
mål hardessanåanställda. Förföri arbeteunderlätta återgång att

olikai formrehabiliteringyrkesinriktadförverket avresurser
olikainriktningmedbl.a.specialistkompetenser, avgrupper

Arbetsmarknadsstyrelsenuppgift frånEnligtfunktionshindrade.
använd-vidarbetshandikappmedarbetssökandeprioriterasAMS
förfogarverketåtgärderarbetsmarknadspolitiskaningen de somav

arbetshandikappade. Denföråtgärdernasärskildaminst deinteöver,
arbetshandikapp kanmedföranslagsfmansierade servicen personer
platsförmedling ochrehabiliteringyrkesinriktadsåvälbestå somav

arbetsmarknadsinstitutarbetsförmedling elleryrkesvägledning vid
Rehabilite-fallet.enskildai detservicebehovetberoendeAmi

arbetsmarknadsin-sammanhållen inomdockringsverksamheten är
övrigaoch medarbetsförmedlingmedsamspelarstituten närasom

sjukskrivnaarbetslösaaktualiserarAmidirekt hosmyndigheter som
rehabilitering.yrkesinriktadmed behov av

sjukvårdenochHälso-
sjukvårdshuvudmännenhälso- ochsjukvårdslagenoch ettHälso- ger

utformafrihetocksåhälsabefolkningensför attstorenmenansvar
Måletoch behov.förutsättningarregionalaochefter lokalavården

lika villkor.och vård pågod hälsasjukvårdenochför hälso- är enen
erbjudaingårsjukvårdshuvudmannensochhälso- attI ansvar

Sjukvårdensrehabilitering.medicinskochbehandlingmedicinsk
funktionsför-återställamöjligtlångtsårehabiliteringsmål är att som

nedsattförbättrasyfta tillkan ocksåRehabiliteringenmågan. att en
funktion.

Kommunen
Övergri-rehabiliteringen.för den socialaharKommunen ansvaret

ekonomisk och socialsocialtjänsten skapaförpande mål är att
deltagande i samhäl-levnadsvillkor och aktivtjämlikhet itrygghet,

reda påmål kan konkretSocialtjänstenslet. sägas att tavaramera
ochfinns invånarehjälpbehov hos kommunensvilka attsom

tillstår buds.hjälpde möjligheter till ochstödinformera somom
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Ytterligare mål vid behov förmedla kontakterär ochatt insatser från
andra myndigheter och sig och något deatt behovta göraan av
stöd och hjälp inte tillgodoses någon myndighet.som av annan
Kommunen har också för vård alkohol- och narkotika-ansvar av
missbrukare.

Yrkesinspektionen
Yrkesinspektionen regional tillsynsmyndighetär på arbetsmiljö- och
arbetstidsområdet. Yrkesinspektionen bedriver inspektionsverksam-
het och meddelar förelägganden och förbud enligt kap.7 arbets-
miljölagen 1977:1160 AML vidtar i övrigt de åtgärdersamt som
tillsynen anledning till. Yrkesinspektionen följer och bevakarger
således arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet arbetsplatserna och

till arbetsgivaren följer de regleratt gäller beträffandeser som
arbetsmiljön och rehabiliteringsverksamheten sådan. Yrkes-som
inspektionen arbetar i första hand förebyggande så arbetsmiljöris-att
ker upptäcks och avhjälps innan några skador har inträffat. Yrkes-
inspektionen kan ingripa arbetsmiljön behöver åtgärdas förom att,
enligt kraven i AML, efter enskild arbetstagares behov.anpassas en
När det gäller rehabiliteringsarbetet det yrkesinspektionensär
uppgift till arbetsgivaren uppfylleratt kravenatt i AML på detse att
i dennes verksamhet finns på lämpligt organiserad arbets-sätten
anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet vilket innebär detatt
måste finnas bl.a. rutiner, för verksamheten.resurser m.m.

Samhall AB
Samhallkoncemen skall meningsfullt och utvecklandeett arbetege
till grund fysiska, psykiska, intellektuella ellerpersoner som av
socialmedicinska handikapp har svårigheter få fast anställning påatt
den reguljära marknaden. Arbetstillfallena skall lokaliseras till orter
där det finns behov arbete för arbetshandikappade. placeringEnav
hos Samhall kan bli aktuell inga andra arbetsmarknadspolitiskanär
lösningar kan erbjudas lönebidrag eller andra stödåtgärdergenom
den reguljära arbetsmarknaden. Rekryteringen arbetshandikappa-av
de till Samhall sker via Af/Ami.
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individer medGrupper7.1.3 av
särskilt stödbehov av

blandningarbetsförmåganedsattfall orsakasmångaI avav en
arbetsmarknadsrelateradeochsocialapsykologiska,medicinska,

därförolika ersättningssystemenmellan de ärSamspeletproblem.
kansocialförsäkringenavgränsningtydligareviktig.särskilt En av

arbetslöshetsförsäk-arbetsmarknadspolitik,påmedföra kravenatt
mellangränsdragningenSamtidigtsocialbidrag ökar.ring och som

upprätthålladet viktigttydligförsäkringsgrenar är attolika görs en
samspelar såregelsystemochsituationindividenshelhetssyn på att

stånd.tillkommerrehabiliteringarbetslivsinriktadatt en
olikaindivider harolikautgångspunkt frånMed att avgrupper

definiera dessaförstabörinsatser, attbehov stegett grupper.varaav
etablerade arbets-intedemfråndå alla, ärinnefattasHär som

arbets-försäkringskassa,mellanisigoch befinnermarknaden zonen
har arbetedemtillsocialtjänsten,ochförrnedling/Ami ett mensom

långtidssjuk-ellersjukdomsbesvärdokumenterade ärharantingen
Nedanståendearbetsmarknaden.frånriskerar slåsskrivna och utatt

för återställastödmed behovkartläggning attextraavavser grupper
arbetsmark-konkurrensförmåganstärkaoch/ellerarbetsförmågan

naden.

sjukskrivnaArbetslösa
försäkringskas-fram bl.a.förtsproblemuppmärksammatEtt avsom

svårrehabiliteradarbetslösa sjukskrivnade ärär att grupp somensan
intensifieradeården underfalla vid sidanriskerar senareav

rehabiliteringen.arbetslivsinriktade
sjukskrivnesdenrehabiliteringenarbetslivsinriktade sättsdenI

bedri-skallRehabiliteringenioch arbetsgivarearbetsplats centrum.
arbetsgivarendetutgångspunkt ocharbetsplatsen ärmed somvas

rehabili-organiseradfinnsför dethuvudansvarethar att ensom
stånd.tillkommerrehabiliteringenochteringsverksamhet att

försäk-ocharbetsmarknadsverketi ställetarbetslösa detdeFör är
harringskassan ansvaret.som

riksomfat-genomförtnyligenharRiksförsäkringsverket RFV en
rehabilitering.sjukskrivning ochlångvarigundersökningtande om

sjukskrivna ocharbetslösastudiejämförandeharVidare aven
glesbygdJämtlandsStockholm ochianställda sjukskrivna genom-

för socialför-enhetMitthögskolansm.fl. vidförts John Selanderav
bl.a.framgårundersökningarbådasäkringsforskning. dessaAv att
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bland de långtidssjuka finns betydligt högre andel arbetslösa änen
bland befolkningen i övrigt. I RFV:s undersökning uppgick de
arbetslösa till 18 de långtidssjuka och i Selandersprocent studieav
till 20 i Stockholm och 15 iprocent Jämtlands län. Blandprocent
befolkningen i övrigt uppgick de arbetslösa till drygt 8 SCBprocent
1995.

Redan tidigare undersökningar gjorts Riksförsäk-av som av
ringsverket framgår andelen långtidssjuka vid insjuknandetatt som
saknat arbete har varit rehabiliteringsberedningensI betänkandestor.
SOU 1988:41 85 de långtidssjukskrivnaatt procentangavs ca av
har anställningsförhållande.ett

Ökningen andelen arbetslösa sjukskrivna har enligt RFV:sav
undersökning varit från 12 1991-1992stor till 18procent procent
1993-1994. Denna ökning har säkert sin förklaring i den starkt
ökade arbetslösheten under 1990-talets första hälft. Att andelen
arbetslösa betydligt högreär bland de långtidssjuka blandän
befolkningen i övrigt har Ändatroligen också andra förklaringar.
sedan 1980-talets början har 12 de långtidssjukaprocentca av
saknat arbete eller varit placerade i skyddat arbete vid insjuknandet,
vilket betydligtär andel blandstörre befolkningenän i övrigt.en
Mellan 9 och 10 dessa arbetslösaprocent är vid insjuknandet.av
Detta har gällt under hela l980-talet. Under 1980-talet och 1990-
talets första år antalet långtidssjuka 150 000, vilket innebärvar attca
långtidssjukskrivna arbetslösa vid insjuknandet uppgick tillsom var

15 000 De långtidssjukskrivna har sjunkitca tillpersoner. nu ca
100 000 vilket innebär antalet arbetslösa i dennaattpersoner, grupp,
enligt RFV:s undersökning och John Selanders studie uppgår till ca
18 000 Om till innebär dettanumerärenpersoner. antaletman attser
långtidssjuka vid insjuknandet arbetslösa inte förändratssom var

sedannämnvärt 1980-talets början.
Mycket talar för antalet arbetslösa sjukskrivnaatt ganskaär

konstant och inte påverkas konjunkturväxlingarnämnvärt medav
undantag för den djupa lågkonjunkturen under 1990-talets första
hälft.

Andra intressanta resultat i Selanders studie är att

Psykiska diagnoser förekommer betydligt oftare bland de arbets--
lösa bland deän anställda.
De arbetslösas sjukpenningperioder blir diagnos längreoavsett-

de anställdasän och de arbetslösa får längre innanvänta
rehabilitering aktualiseras.
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sjukbidragmedsjukpenningfall avslutas ärRisken ettatt ett-
Stockholm,anställda iarbetslösa för dehögre för debetydligt än

sjukperioderde arbetslösasvanligaredet i Jämtlandmedan är att
glesbygd föreliggersjukskrivning. Jämtlandsi Iövergår en ny

beträffararbetslösa vadmellan anställda ochskillnadingen
sjukbidrag eller förtidspension.övergång i

deblandarbetslösa betydligttill andelenhänsynMed är störreatt
dennabefolkningen i övrigtlångtidssjuka blandän attsamt grupp

ställa sigi storlek kansärskilt mycketinte varierartidenöver man
människordel sigdet här tillfrågan rör somom en gruppom en

bidragsbero-arbetsmarknaden,riktig förankringsaknar ärsomen
samhällets olika stödsystem. Dennavandrar mellanende och runt

Social Försäkring"till ESO "Enhypotes finner stöd i rapporten
undersökt hur bidragsberoendehar1994:81.Ds I rapporten man

tiden för medsjälvförsörjningsförmåga utvecklasoch över personer
bild framkom-Undersökningen bekräftar denolika bakgrund. som

från Danmarkstudier finns från andra länder bl.a.mit i näm-som
försäk-individer tiden dyker iligen det är överatt uppsamma som

förhållandevis litenringssystemens olika Det grupp,avser engrenar.
antali socialförsäkringssystemet. Dåmöjligen 00015 ettpersoner

tidpunkt finns i de andra stödsystemen,vid ocksåpersoner samma
arbetsmarknadspolitiska eller hos socialtjänsten antaletåtgärder är
troligen större.

framhållasmåste nuvarande sektoriserade med olikaDet att system
förutsättningar för statistik probleminventering svår-görm.m. en

samtidigtöverskådlig. kvantifiera denna och andraAtt grupper som
återfinns i olika stödsystem kan därför inte bli antaganden.änannat

med funktionshinder/arbetshandikappPersoner
Handikapprörelsen omfattar riksförbund40 med 450 000änca mer
medlemmar.

Handikapprörelsens definition handikapp innebär den skallattav
handikappad, till följd bestående funktionsned-anses vara som av

sättning betydande svårigheter i sin dagliga livsföring. Medmöter
detta inte bara svårigheter i basfunktioner arbete,såsommenas
boende kommunikationoch också kunnaexempelvis inteutan att ta

information,del konst och litteratur eller inte kunna delta i deattav
fritidssysselsättningar intresseradärsom man av.

handikapputredningensI slutbetänkande SOU 1992:52 attanges
det absoluta flertalet i utredningens målgrupp inte registreradeär
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arbetssökande vid arbetsförmedlingarna. Handikapputredningensom
också betydande del de 400 000attanser en av ca personerna som

uppbär förtidspension eller sjukbidrag bör ha de arbetsförutsättning-
kan jämställas med förutsättningar hos arbetshandikap-t.ex.ar som

pade anställda inom Samhall.
det gäller antaletNär med "arbetshandikapp" regist-personer som
vid arbetsförmedlingarna betydligt vidarereras avser man en per-

sonkrets den handikapprörelsen definierade målgruppen.än av
Enligt uppgift från Arbetsmarknadsstyrelsen har antaletAMS
arbetshandikappade arbetssökande arbete ökat från månads-utan ett
genomsnitt budgetåret28 000 1991/92 till underdrygt 46 000ca
1993/94. dockDetta mindre ökning vad gäller förär änen som
samtliga arbetssökande. AMS emellertid antalet arbetshan-attanser
dikappade med behov stöd från Af/Ami underskattas vilketav anses
bero på många förtidspensioneras medan andra inte registrerasatt

handikappade påtagliga arbetshinder.trotssom
Ungefär 15 de sökande anmälda på arbetsför-procent ärav som

medlingen bedöms ha behov Amizs arbetslivsinriktade rehabilite-av
ring. innebärDetta arbetssökande100 000 behöver tillgång tillatt ca
dessa tjänster. Beräkningarna har baserats på sökande arbete,utan
deltidsarbetslösa sökande med tillfälligt arbete.samt

Bland dessa sökandekategorier har behov arbetslivsinriktadav
bedömtsrehabilitering för handen för 75 de arbets-procentvara av

handikappade och 25 utomnordiska sökande förprocent samtav
ungdomar med särskilt långa anmälningstider.

Trots svårigheterna arbetsmarknaden har antalet arbetshandi-
kappade kunnat beredas arbete eller åtgärd kunnat upprätthållas.som
Den 23 september 1994 iAMS till regeringen,rapport attuppger en
Af/Ami de budgetåren, inte bara "hållit ställningarna"tre senaste
resultatmässigt lyckats hjälpa allt fler arbetshandikappadeävenutan
till arbete. Varje månad under 1993/94 fick i genomsnitt 2 147
arbetshandikappade arbete Af/Ami, jämfört med 1 561genom ar-
betssökande 1991/92. Om frånutgår uppgiftAMS antaletman om
registrerade arbetssökande med arbetshandikapp, det sig i dennarör

45 funktionshindrade/arbetshandikappade000 medgrupp om ca
behov frånstöd Af/Ami.av
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handikappadeUnga
handikappadeAf/Amizs verksamhet med särskilda insatser för unga

i försöksverksamhetutvecklades under åren 1986-1990.en
Målgruppen för försöksverksamheten ungdomar med sjuk-var
bidrag/förtidspension i åldern skulle erbjudas16-29 år som
Af/Ami:s kompetens för sina möjligheter till arbete ochprövaatt
utbildning för socialförsäkringen.helt eller delvis kunna lämnaatt
Försöksverksamheten genomfördes med Af/Ami,i samarbetenära
försäkringskassorna syfteoch andra rehabiliteringsaktörer. I att
förbättra funktionshindradede ungdomarnas möjligheter till arbete
eller yrkesutbildning direkt efter avslutad skolgång och därigenom
förhindra pensionsalternativet inleddes samarbete mellannäraett
Af/Ami och skolan. intensifieraGenom tidigarelägga och väg-att
ledningsinsatser funktionshindradetill elever kunde skolans SYO
kompletteras så dessa elever redan från årskurs 8 fick delatt ta av

specifikaAf/Amizs kompetens funktionshindervad gäller i relation
till Möjligheternaarbete. till tekniska anpassningsåtgärder och
ersättning till arbetsbiträde vid praktisk arbetslivsorientering ökade
möjligheterna för funktionshindrade ungdomar fåäven gravt att
kontakter med arbetslivet. formDenna vägledningsinsatser skerav
i samverkan mellan Af/Ami, skolans SYO-konsulenter, SIH-nära
konsulenter eller särskolans yrkesvalslärare. försöksverksam-Under
heten genomfördes utbildningsinsatser konferen-ochgemensamma

med erfarenhetsutbyte för de olika samverkande aktörerna vilketser
lade grunden för omfattande nätverk. nätverk har varitDettaett
grunden för den fortsatta verksamheten efter försöksperiodens slut.
Erfarenheterna från försöksverksamheten har tagits tillvara och
vidareutvecklats och sedan budgetåret del1990/91 denär en av
reguljära verksamheten vid Af/Ami. Verksamheten har volymmäs-
sigt ökat och antalet ungdomar med sjukbidrag/förtidspension som
omfattas "unga handikappadeverksamheten" har frånökat 3501av
budgetåret 1990/91 till budgetåret2 394 1994/95. Under budgetåret
1994/95 har 53,6 eller 1 284 gått till aktiva åtgärder, dvs.procent
fått arbete, praktik eller utbildning. ungdomarDe kommer tillsom
Af/Ami har oftast aktualiserats via det uppbyggda nätverk som
beskrivs ovan.

Även skolsamverkan har hög volym och har ökat från atten
budgetåret 1990/91 omfatta 1 538 Skolungdomar till budgetå-2 264

1994/95. Samtliga Skolungdomar har fått del väglednings-ret ochav
planeringsinsatser från Af/Ami. 370 ungdomar har fått arbete eller
praktik i anslutning till avslutad utbildning och 339 har fått feriear-
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och för Af/Ami anskaffatbete 268 har särskild PRAO-plats oftast
någon formmed anpassningsåtgärd. ungdomarDrygt 220 harav

deltagit i särskilda vägledningsveckor vid Ami skall ligga tillsom
fortsattagrund för den studie- och yrkesplaneringen.

Psykiskt störda
PsykiatriutredningensI delbetänkande SOU konstateras1992:72

socialförsäkringen mycket viktig del den service, stödäratt en av
och vård riktas till psykiskt störda. Psykiska störningar drabbarsom
ofta människor tidigt i livet och det vanligt sjukdomen lederär att
till funktionshindersvåra blir bestående under lång tid. Mångasom
psykiskt störda därför beroende bidrag från socialförsäkringenär av
för klara sin försörjning. Ersättningar från socialförsäkringenatt

de kostnaderna för den service, stöd och vårdutgör största som
riktas till psykiskt långtidssjuka. Psykiatriutredningens uppdrag
gällde främst de har långvarig och svår psykisk störning. Ursom en
delbetänkandets sammanfattning har följande uppgifter hämtats. De
totala samhällskostnaderna för service, stöd och vård till psykiskt
störda till lägstuppgår 40 miljarder kronor. dessa fallerAv ca
12 miljarder på socialförsäkringen därmed för de störstasom svarar
kostnaderna bland insatserna för psykiskt störda.

Psykiatriutredningen initierade särskild studie besluten av om
förtidspensioner eller sjukbidrag med psykisk första eller andraen
diagnos. Studien gällde beslut under oktober och november 1991.
Utvecklingsstörning har i undersökningen inte psykisksetts som en
störning. Ungefär 7 000-8 000 får varje beslutår nyttpersoner om
sjukbidrag eller förtidspension med psykiatrisk diagnos. Avny en
samtliga förtidspensioner/sjukbidrag de psykiska stör-nya svarar
ningarna för 15 En fjärdedel besluten gällerprocent.ca av personer

har psykosdiagnos fjärdedelaroch gäller den relativttresom en
lindrigare diagnosgruppen neuros.

bearbetningarAv Riksförsäkringsverket utförde förRFVsom
utredningen framgår antalet med psykisk förstaatt personer en
diagnos grund får förtidspension eller sjukbidrag kan beräknassom
uppgå till 85 000 eller samtliga med förtidspension23 procent av
eller sjukbidrag. de psykiatriska sjukdomarnaAtt i utsträckningstor
drabbar människor framgår samtliga45 medatt procentunga av av
förtidspension eller sjukbidrag 45 år harär änsom yngre en
psykiatrisk första diagnos. regionalaDet för förtidspensio-mönstret

med psykiatriska diagnoser skiljer sig också frånmarkant detner
gäller för förtidspensioneringarna i glest befolkadeDestort.som
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förtidspensionärer.i första hand mångadelarna landet harav
förekomsten förtidspensionärerStorstäderna har dock den högsta av

dubbeltGöteborg har i det såmed psykiatriska diagnoser. närmaste
riketmånga i stort.som

studien mycket entydigt rehabiliteringenSammantaget visar att av
de läkare utfärdat depsykiskt störda outvecklad. Enligtär som

arbetsförmåganläkarutlåtanden varit grund för besluten, skullesom
positivt rehabili-hos patienterna kunnat påverkas30 procent omav

utformad. Samtidigt läkarna uttryck förteringen varit bättre ger en
betydande optimism. Enligt deras bedömning bör alla57 procent av

förnyaderhållit förtidspension/sjukbidrag få rehabiliteringsom en
med inriktning arbete. Flertalet- samtliga bör41mot procent av -
enligt läkarna få rehabilitering riktad skyddat arbete,mot etten men
så bör få rehabilitering arbete på denmånga 16 procent motsom en
reguljära arbetsmarknaden. bristerna finns enligt läkarnaDe största
i den arbetslivsinriktade rehabiliteringen och i samordningen av
insatserna. Många också den psykiatriska rehabiliteringenattanser

outvecklad till sitt innehåll vad gäller insatserna till dessaär
patienter. Många aktuellade saknar eller harav personerna svag
kontakt med Eftersom försäkringskassansarbetslivet. åtgärder i den
arbetslivsinriktade rehabiliteringen främst riktade tillär personer
med anställning detta viktig förklaring till kassan iär atten en
mycket liten utsträckning köpthade rehabiliteringstjänster till dessa
patienter.

Vid sidan den psykiatriska sjukdomen bristen anpassatav var
arbete och individens oförmåga klara de sociala kravatt som
arbetslivet ställer, faktorerde haft betydelse för de beslutstörstsom

fattades.som
I både Psykiatriutredningen och Handikapputredningen konsta-

terades det finns med komplex problematik iatt ärgrupper en som
behov betydligt individuellt stöd vad vanligtvisstörre änatt ett som
kan inom för Ami eller de arbetsmarknadspolitiskaövrigages ramen
åtgärderna. harAMS också konstaterat så fallet och föreslogäratt
i anslagsframställningen inför 1992/93 försöksverksamhetatt en
med den amerikanska supported employment-metodiken skulle få

och utformas efter svenska förhållanden och behov.prövas Detta
uppdrag har utvidgats till omfatta län.14att

Målgruppen för försöksverksamheten de med omfattande funk-är
tionsnedsättning inte kan del de arbetsmarknadspo-gängsetasom av
litiska åtgärderna. Det har visat sig psykiskt handikappade denäratt

Verksamheten samverkanstörsta sker i med andranäragruppen.
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rehabiliteringsaktörer och de särskilt anställda stödpersonerna som
skall det individuella stödet till den enskilde och till arbetsplatsenge

oftast anställning hoshar sin kommun, psykiatrisk verksamhet,
organisationer eller andra sin roll i samverka medattsom ser som
arbetsmarknadsmyndigheterna för optimalt stöd till dessaatt ge
funktionshindrade.

uppföljning försöksverksamheten skedde denDen av som per
december visar den komplexitet och behovl 1994 samverkanav

fungerafinns mellan olika aktörer för allt skall för fram-att attsom
för psykiskt arbetshandikappade skall få fotfästeallt ettgruppen

förefallerarbetsmarknaden. dock den svenskaDet upplägg-som om
ningen försöksverksamheten och den modifierade formenav av
supported employment-medodik tillämpas delmotsom svarar en

behov inte varit tillgodosedda i andra stödåtgärder.gruppers som
svenska försöksverksamheten har utgångspunktDen att ettsom vara

Särskilt introduktions- uppföljningsstödoch SIUS vilket innebär
stödet skall långsiktigt. Bristen individuellt långsiktigtatt ettvara

stöd har oftast beskrivits den felande länken det gällernärsom
med psykiskt handikapp och deras möjligheter inteett attpersoner

bara få arbete framför allt kunna kvar. Inomett utan att stanna
för försöksverksamheten måste olika aktörer inomtaramen ansvar

sina kompetensområden och de särskilda stödpersonerna på
arbetsplatsen skall inte ingå i terapeutisk relation sådantutanen om
stödbehov finns skall detta skötas den vårdgivande aktörenav
parallellt med arbetet.

Även kan förSIUS del den felande länken så finnsom svara en av
mångfacetterat behov insatser och inom försöksverksamhetenett av

har konstaterat för vissa måste formattman grupper en annan av
social rehabilitering komma till stånd innan det möjligt kommaär att

på arbetsplats det individuella stödet formiävenut en om ges av
Stödperson. Med det psykiska handikappets komplexitet finns inte
någon given tidpunkt då den enskilde kan fardigrehabili-sägas vara
terad bedömningen måste ske i samverkan mellanutan nära
arbetsmarknadsmyndighetema och andra rehabiliteringsinstanser

för detInom utvecklingsarbete bedrivs med medel förramen som
Åtgärderotraditionella insatser inom anslaget för arbetshandikappa-

de finns flera försöksverksamheter inriktade finnaär attsom
lämpliga samverkansformer där smidig övergång från denen
vårdande/rehabiliterande verksamheten till arbete kan ske vid rätt
tidpunkt och med stödinsatser. Rehabcenter i Växjörätta är ett
exempel på sådan försöksverksamhet liknande verksamhetermen
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olika verk-i Lund ochandra håll Arbetsprojektetpåprövas t.ex.
enskilda företag deltar ilän därsamheter i Gävleborgs även

samverkan.

med psykosocial ohälsaPersoner
populärvetenskapligtpsykosocial ohälsa har iBegreppet ett pers-

kan ha dubbelviss allmän ochpektiv nått sägasacceptans enen
riskfaktorerrefererar dels till sociala i forminnebörd. Begreppet av

problem, viss symtomatologilivssituationer och dels till ivissa en
framför allt psykiska vissa somatiska besvär.form Detävenmenav

begreppet kan således stå förindividens upplevelse ochprimära är
enskildatillstånd och livssituationer i denmångfald män-aven

liv.niskans
istudie gjorts psykosocial ohälsa primär-Malmöhus län harI en av

patienter medallmänläkarnas bedömningvården och avavser
studien helhet intresset inte iproblematik.psykosocial I ärsom

patologiska fenomen, individensförsta hand inriktat på utan
och faktorer påverkar välbefin-livssituationuppfattning sin somom

enkät till samtliga allmänläkareStudien har utförtsnandet. som en
landsting. Enkäten innehöll frågoranställda inom Malmöhus läns

yrkeserfarenhet och specialintresse inomläkarens ålder, kön,om
allmänmedicinen. fanns frågor andelen patienter medDessutom om
psykosocial/existentiell problematik, symtombild, primärvårdens

diagnoskriterier, och samarbete läkarensmöjligheter, åtgärder samt
utbildning med avseende psykosociala frågor.på

de definierade besvären/symtomen delAv storuppger en av
läkarna värk i axlar, nacke, och vanligast. Ytterli-äratt rygg armar

förekommer besvärs-besvär ofta allmän trötthet ochärgare som en
bild samtidigt. psykosociala problematikenmed flera Densymtom

allmänläkarna består främst ensamhet/ isolering.mötersom av
del läkarna patienterna har bekymmerDessutom attstoranger en av

formi familjeproblem och konflikter arbetsplatsen.av
Allmänläkarnas klassificering patienter, grundpåav som av

psykosocial problematik svårligen medicinsk diagnosgår att ge en
Klassificeringenheterogen. sker huvudsakligen inom åttaär

kategorier: symtomdiagnoser, allmän medicinsk undersökning, psy-
kosomatiska besvär, socialmedicinska problem, psykiatriskt
definierade tillstånd. biopsykosociala modellen helhetssyn fårDen

massivt stöd allmänläkarkåren. samtliga ställer sigNästanett av
bakom påståendet det vid fastställandet diagnos likaäratt av en
viktigt beakta psykologiska och sociala biomedicinskaatt som
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problem. visar sig dock läkarna iaspekter på patienternas Det att
patientens symtomdi-hög utsträckning klassificerar besvär i form av

sannolikt läkarna teoretisktinnebärDetta att accepteraragnoser.
helhetssynen den biomedicinska begreppsapparatenattmen

kliniska arbetet.dominerar i det
Studien har stöd tidigare undersökningar visat attgett som

vanligt förekommande i primärvården.psykosocial ohälsa Det ärär
emellertid omöjligt kvantifiera denna studienInärmareatt grupp.
redogörs for antal läkarbesök Kushneranalys 1981.ett storten av
Resultatet visar i hälften antalet besök finneratt ca av man en

hälftenpatologisk orsak, medan den andra patienterna saknarav
objektiva sjukdomstecken. Bland de 50 patienternaprocent av som
saknade objektiva sjukdomstecken dominerade psykosociala
problem 35 procent.

Studien visar också patienter med psykosocial ohälsa iatt
primärvården uppvisar heterogen bild med blandningen en av so-
matiska, psykologiska och psykosociala problem manifesterassom

diffusa Att läkarna i hög utsträckning klassificeratsymtom.genom
patientens besvär i form symtomdiagnoser kan innebära att rotenav
till det onda hamnar utanför det både läkare och patientsom
fokuserar vilket hindrar problemlösningen. bestyrker ocksåDet en
erfarenhet försäkringskassornahos detta svårrehabiliteradäratt en

där rehabiliteringen ofta misslyckas grund patientensattgrupp av
egentliga problem inte klarlagts.

Ovanstående genomgång de behöver särskilt stödav grupper som
för återställa arbetsförmågan dvs. de befinner sigatt personer som
i mellan försäkringskassan, Af/Ami och socialtjänsten, visarzonen

det handlar 65 000 fördeladeatt sammantaget om ca personer,
sjukskrivna arbetslösa, arbetshandikappade och psykiskt störda.
Därtill kommer med psykosocial ohälsa, ärpersoner en grupp som
diffus, svårrehabiliterad och omöjlig kvantiñera. Med tillhänsynatt

del dessa 65 000 samtidigt befinner sig i fleraatt en av personer
stödsystem sannolikt mindre, möjligen 40 000-50 000är gruppen

Det bör också påpekas det inte alla troligenäratt utanpersoner. en
mindre del dessa i behov särskilt stöd och särskildaärav som av
åtgärder för återfå sin arbetsförmåga.att
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samordningBehovet7.1.4 av

Statskontoretden 1994 görauppdrog 17Regeringen att enmars
tyngd-medrehabiliteringsområdetanalyssektorsövergripande av

Statskontoretsrehabiliteringen.arbetslivsinriktadedenpunkt på
rehabilitering"Arbetslivsinriktadslutrapportredovisas iarbete en -

1994: 15.analys"sektorsövergripande
med oklarasammanhängerproblemtydliggjortAnalysen har som

målöverensstämmelsebristandeochansvarsförhållanden av
oklaraoch samverkan,samarbetebrister iemellan,aktörerna

resultatredovisningar ochochi resultatkravincitament, brister
verksamheten.svårigheter att styra

helhetssynhaaktör kaningenStatskontoret sägasatt enanser
samordnande roll.försäkringskassanssituation,individens trots

for individsincitament verkahar olikasinsemellanAktörema att en
finansieringskällor ochhar också olikaAktöremarehabilitering.

utnyttjas.totalt Varför huraktör haringen settansvaret resurserna
kan därigenom vältrasKostnaderinom sinoch överram.ageraren

fmansieringsmodellbefintlig aktörs- ochMedsektor.på en annan
kostnadseffektiviteten.maximeradet svårtär att

rehabiliteringsaktörer i formolikasamverkan mellanLokal av
utsträckningförekommer dock iförsöksverksamheterolika runtstor

bakgrund tillhärlandet. dessa redovisasi Några som enom av
kommitténs ställningstaganden.

Samverkan storstadsregionernai

februari tilldelades AMSbeslut regeringen den 14 1991Genom av
Socialdepartementetarbetsmarknadsdepartementet ochmedel från

antal samverkans-följa och utvärderaför initiera, stödja, ettatt upp
komstorstadsområden. Försöksverksamhetenprojekt i vissa att

Malmö. olikaomfatta elva delprojekt i Stockholm, Göteborg och De
arbetsförmedling, social-samverkan mellanprojekten bygger

olikaförsäkringskassa. delrapporter framgår detjänst och Av att
mycket erfarenhetprojekten kan utvisa goda resultat. viktigEn som

från delprojekt i Rinkeby i Stockholm lokalise-redovisas ärett att
ringen i lokaler har direkt möjliggjort näraettgemensamma mer
samarbete mellan de berörda myndigheterna vad äräntre som
traditionellt. "personalen kan planera tillsam-I sägsrapporten att

leder tilloch utnyttja de vilketmans gemensamma resurserna, en
tidigare och samordnad insats". delrapport från Angered iI en

7|0907
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Göteborg "Grundidén skallvi samla kompetensen frånsägs: är att
de olika samverkande myndigheterna och arbeta samtidigt. olikal de
delprojekten vi olika metoder. Vi kan förkorta vänteti-prövar även
dema det arbete vägledningsgruppen hos andragör utegenom som
myndigheter. Genom vårt arbetssätt överför vi kunskaperäven
mellan myndigheter."

Projekt 4S Stenungsundi

Riksdagen har beslutat lokal försöksverksamhet får bedrivasatt av-
seende finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst prop 1993/94:205, bet. 1993/94 Sfu 19,
rskr 1993/942369. Riksförsäkringsverket fick den juni16 1994
regeringens uppdrag i samråd med Socialstyrelsen, införatt rege-
ringsbeslut, bereda ansökningar medgivande bedrivaattom
försöksverksamhet enligt lag 1994:566 lokal försöksverksamhetom
med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och
sjukvård och socialtjänst.

Regeringen beslutade den 30 juni 1994 medgivande förettom
Bohuslanéstinget, Stenungsunds kommun och Bohusläns allmänna
försäkringskassa med stöd lagen bilda1994:566 beställar-att ettav
förbund och inom för detta bedriva försöksverksamhet medramen
finansiell samordning. Avsikten med projektet är att ett nyttse om
ekonomiskt kanstyrsystem spara pengar.

Till kassa har lagts landstingets för hälso-en ny gemensam pengar
och sjukvård, Stenungsunds kommuns för socialtjänsten ochpengar
försäkringskassans för arbetsskadeförsäkring och sjukförsäk-pengar
ring. Totalt handlar det 300 miljoner kronor under år.ettom ca

Ett helt politiskt har inrättats med politiker harnytt organ som
erfarenhet från de olika arbetsområden ingår i projektet.som
Nämnden fungerar beställarnämnd och tecknar avtal medsom en
landsting, kommun, försäkringskassa, privata företag, kooperativ,
stiftelser och andra kan ställa med de tjänster behövssom upp som
på billigaste och/eller kvalitativt bästa Nämnden förfogarsätt. över
den kassan och har stöd från särskilt kansli, därettgemensamma
olika data invånarnas behov vård och service samlas ochom av
analyseras. gäller bl.a.Det statistik sjukskrivningar, omsorgsbe-om
hov och sjukvårdskonsumtion. Ami/arbetsförmedlingen i Stenung-
sund inte ingår i försöksverksamheten med samfinansiering ärsom
anslutna till projektet samverkansavtal.ettgenom
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Stenungsund harprojektledningen iuppgift frånEnligt ännuman
Även beställamämn-verksamheten.funnit formerna förinte helt om

diskuteras ofta i denbudget,den förfogar över gemensamen
enskiltverksamhetsområdevilken aktörspraktiska verksamheten ett

budgeten, har detföroch därmed, inomfall hör till ramenvem som
lyckats brytai praktiken inteekonomiska Därmed haransvaret. man

sektorsgränserna.

gsprojektetinspånF

försäkringskas-samverkansprojekt mellanFinspångsprojektet är ett
socialtjänsten ocharbetsförmedlingen/arbetsmarknadsinstitutet,san,

Projektet inleddessjukvården inom Finspångs kommun.hälso- och
inte sällan arbetar medförstudie visade myndigheterna1993. En att

insatser-problematik, ibland samtidigt och tidvis så attt mosamma
också konstateramotverka varandra. kundetenderar Man attattna

enskildaförekom en"rundgång", d.v.s.del enskilda ärendeni atten
från de olika myndigheternafår stödinsatser attutan varpersoner

Efter förstudienoch dessa har vetskap varandras insatser.en av om
projektet med bildandetpåbörjades det egentliga våren 1995 ettav

frånför myndigheterna bedömarteam. Någongemensamt rapport
projektet föreligger inte.ännu

7.1.4.1 Samverkan försäkringskassa,mellan
Af/Ami, och socialtjänsten

för arbets-september fick den Centrala Samverkansgruppen1993I
frami uppdragmiljö och rehabilitering CESAR-gruppen att ta

för mellan samverkande myndigheternaunderlag diskussion deen
finnsi fråga vilka förutsättningar under de årennärmasteom som

för och rehabiliteringsarbetet.arbetsmiljö-
diskussioner iUppdraget har genomförts huvudsakligen genom

för arbets-CESAR-gruppen, hearings med företrädare påparterna
marknaden och studier material från berörda myndigheter.av

Beskrivningen samarbetet mellan myndigheterna i detta kapitelav
bygger huvudsak detta underlag.i på

Frågor rörande och samverkansbehov mellanansvarsgränser
arbetslivsinriktad respektive olika former och socialmedicinskav
rehabilitering har och blötts alltsedan den moderna arbetslivs-stötts
inriktade rehabiliteringens tillkomst. Ansträngningarna åstad-att
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komma bättre har bl.a.samordning resulterat i lokala rehab-en
lång rad samverkansprojekt centrala överenskom-samtgrupper, en

melser angående ansvarsfördelning m.m.
Dagens samverkansmodell innebär i påbyggnad tidigarestort en av

inriktning. Mycket har undanröja förseningsorsakersatsats att
och samarbetshinder. detTrots redovisas i dag avsevärda
gränsdragnings- och samordningsproblem.

Andelen långtidssjukskrivna anställning har ökat kraftigt.utan
Avsaknad anknytning till arbetsplats försämrar förutsättning-av en

för framgångsrik rehabilitering. Detta ställer särskilda kravarna en
insatserna.på

Även Af/Ami lyckats väl med prioriteringen arbetssökandeom av
med arbetshandikapp innebär arbetsmarknadsläget både ochnu
framöver självklart ökad konkurrens Af/Ami:s service ochen om
åtgärder. bildDen idag från många försäkringskassor är attsom ges
de arbetslösa också sjukskrivna låg prioritet inomärsom ges
Af/Ami samtidigt de högprioriterad hos kassorna.ärsom en grupp

Vid Af/Ami ifrågasätts knappast det huvudansvaret för deegna
arbetslösa. "Lågprioriteringen" förklaras bl.a. med de sjukskrivnaatt

hänvisas till Af/Ami inte bara redan "har sin försörjningsom
tryggad" också i fallmånga dåligt förberedda och motiveradeärutan
för arbete jämfört med andra arbetssökande. varierandeDe ekono-
miska villkoren för utbildning och andra åtgärder respektive
arbetslöshetsersättning, sjukpenning och socialbidrag kan försvåra

målinriktad planering. Dessutom hänvisas ofta till skildaen
uppfattningar Af-Fk rörande kostnadsfördelning och prioriterings-
frågor olika på motiven för Fk:s rehabinsatser vad gällersamt syn
inriktning och längd m.m.

renodlingEn sjukförsäkringen där medicinska kriterierav ges
tyngd vid prövningen arbetsförmågan, medförstörre ökade kravav

arbetsmarknadspolitiska insatser i de fall den enskildes svårighe-
hänger med sociala förhållanden eller allmäntter mer samman en

position arbetsmarknaden. Med hänvisning till redogörelsensvag
för de det troligt många demutsatta är attovan grupperna, av som

i dag slussas till Af/Ami via försäkringskassan i framtiden kommer
hamna utanför sjukförsäkringen.att

Svårigheterna i ansvarsfördelningen mellan Af/Ami och social-
tjänsten delvis slagär mellan Af/Ami och Fk. Enav samma som
återkommande frågeställning gäller den arbetslöse klienten vidnär
socialkontoret kan bedömas "färdig" för Af/Amizs åtgärder. Intevara
minst för med Socialmedicinsk och psykiatrisk problema-personer
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vård ochmellanvandringständigiresulteradetta kunnattik, har en
kommit tillåtgärdellerplaneringsamladnågonmyndigheter utan att

stånd.
social-anställda visarförrehabiliteringsinsatser attStudier av

orsakplanering. Enmedverkar i någontjänsten sällan gemensam
och utnyttjasekretesshindrenförbi""kommasvårigheterligger i att

Socialtjänstenklienterna.informationrelevantasocialtjänstens om
förutvecklingnegativistadiumoftastkommer ett sent en

arbetsmarknaden.fotfäste påtid saknarlångsedansompersoner
rehabilite-de tidigaroller ilandstingensSåväl kommunernas som

utvecklas.ringsinsatserna bör kunna
delvis medarbetarsocialtjänstenFörsäkringskassan och samma

förstärktsharföljer dettasamverkanbehovmålgrupp. De avsomav
de effektergällerutveckling. Detårensde t.ex. avsenaregenom

komplexaställts imänniskorinneburitlågkonjunkturen attsom
sociala situationer.

ofta finnsAlltförönskvärtdock intefungerar sätt.Samverkan
enskildainnebärvilketkontaktvägar,ochbrister i helhetssyn att

Till det kommertillgodosedda.stödfår sina behovindivider inte av
i relatio-liknande slagansvarsfördelningioklarheter somm.m. av

och Af/Ami.socialtjänstenmellannen
samordning/av-för bättredock vidtagitsåtgärder harhel delEn

samverkande myndighe-finns hur deexempelgränsning. Flera
fastlagtdokumentregionalt, ilokalt ellerterna gemensamma

arbetslösa.olika kategorierförhållande tillansvarsförhållanden i av
omkring deförsäkringskassanochAf/Amiutvecklat samarbeteEtt
projektsats-ståndkommit tillsjukskrivna har bl.a.arbetslösa genom

samfinansie-ochpersonalresurseravdeladeningar med särskilt t.ex.
särskildmedel ireserveringring rehabtjänster pott.enavgenomav

rehabiliteringSamordnad7.2

Utgångspunkter7.2.1

måste harehabiliteringsverksamhetmed framtidensarbetetI man
tillväxtmöjligtutgångspunkt det skapa denäratt att somsom

helhetssynfullför utveckla landet sysselsättning. Enbehövs att mot
perspektiv dåmänniskan och humanitära och ekonomiskapå ger
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goda motiv för rehabiliteringsåtgärder. Den ekonomingemensamma
för de olika skäl inte kan försörja sig direktattsvarar som av av

arbete ändå har försörjning och rimlig levnadsnivå.eget Omen en
de kan komma i arbete åstadkoms mervärde för samhälletett
förutom bättre lösningar för individen.
Med dessa utgångspunkter det lönsamt rehabiliteraär människoratt

Ävenoch stärka deras konkurrenskraft arbetsmarknaden. målom
och inriktning behöver till den rådande arbetsmarknads-anpassas
situationen, finns således starka skäl fortsätta satsningen påatt
arbetslivsinriktad rehabilitering med sikte på framtida bättreen
arbetsmarknad.

Sjuk-I och arbetsskadekommitténs direktiv 1995:94 sägs att

samtidigt gränsdragningen mellan försäkringsgrenar görssom
tydlig, det viktigt upprätthållaär helhetssyn indivi-att en
dens situation och regelsystemen samspelar såatt att en
arbetslivsinriktad rehabilitering kommer till stånd. Därvid bör
Sjuk- och arbetsskadekommittén och Arbetsmarknadspoli-
tiska kommittén tillsammans undersöka hur bättreen samver-
kan kan uppnås mellan olika inblandade vad gällerparter
förebyggande insatser och rehabilitering. Utgångspunkten bör

förslagen skall utformas så försäkringarnaatt attvara ger
drivkrafter för aktivt förebyggande och rehabiliterade in-
satser.

direktivenI till Arbetsmarknadspolitiska kommittén 1995:33 sägs
att

Kommittén skall analysera hur arbetslinjen skall kunna
fullföljas och därvid särskilt hur de yrkesinriktadeöverväga
rehabiliteringsinsatserna för olika sökande med arbetshandi-
kapp bäst skall utformas.

dettaI sammanhang finns anledning belysaäven väg-att
ledningens roll i den rehabiliterande och arbetsförberedande
verksamheten för arbetshandikappade och andra utsatta

sökande.grupper av
Kommittén skall analysera hur effektiviteten i de offentliga

insatserna för de kan höjas och föreslåsvagare grupperna
åtgärder leder till effektivt utnyttjande de samladeettsom av

bl.a. samverkan och tydlig ansvarsför-resurserna genom en
delning.
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renodlingKonsekvenser7.2.2 av en

försäkringssystemenav

ochvid ohälsarenodlade försäkringssystemutvecklingEn mot mer
detta avskaffandetExempelhar redan inletts.arbetslöshet är av

det förtydligandeförtidspensioneringen ochäldrereglema inom av
igenomförts efter förslagsjukdomsbegreppet prop.som
framtidautredningsarbete rörandePågående1994/95: 147. en

innebär ytterligarearbetslöshetsförsäkringensjukförsäkring samt om
arbetsskade-Sjuk- ochförsäkringsformema.de olikarenodling av

sjukdom" SOU"Försäkringsskydd viddelbetänkandekommitténs
149.1995:

befinner sig i gråzonenför defår effekterDetta grupper som
stödsystemen.mellan

Sjukpenningf0rsc1&#39;kringen
förvad kriterierförslagarbetsskadekommitténsoch rättSjuk- avser

följande:ersättning innebärtill
till ersättningförutsättning vid bedömningen ärEn rätt somav

sjukdomförsäkrade liderdendet klarlagttidigare samtär attatt av
ned arbetsförmågan.sjukdomdenna sätteratt

försäkrade intedenrenodlingen innebärföreslagnaDen att, om
få andra arbetsuppgiftervanliga arbete ellerbedöms klara sittkunna

arbetsmark-klara arbetearbetsgivare, bedömshos sin annatmen
sjukpenning.berättigad tillinsatser, han intenaden ärextrautan

verksamhet, ålder,utbildning, tidigareSådana omständigheter som
beaktas vid bedöm-bosättningsförhållanden skall inte längrem.m.

det begreppetersättning. Samtidigt börningen tillrätt attnoterasav
alltkomplext. Utvecklingen pekarsjukdom blivit alltmer större

sjukdomsbilden vilket detfaktorer iinslag psykosociala görav
sjukdomförsäkringsmässiga bedömningendensvårare göraatt om

föreligger.och arbetsoförmåga

Arbetslöshetsförsäkringen
förutsättningarna förtill utredning skall framdirektiven denI tasom

arbetslöshetsförsäkring bl.a. utredarenutforma sägs attatt en ny
tydligersättningens funktion utifrån kravet denskall belysa att ge en

arbetslöshetsförsäkringenroll omställningsersättning samt attsom
hävda arbetslinjen. innebär skall studeraskall Detta att man

principerna för den arbetslöses till arbetslöshetsersättning ellerrätt
motsvarande belopp han eller hon deltar i arbetsmarknadspo-när en
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litisk åtgärd. på harmoniseringKraven försäkringssystemenen av
och behovet ökad rörlighet arbetsmarknaden kan möjligenav en
innebära i arbetslöshetsförsäkringens framtidaävenatt man
utformning mindre hänsyn till förhållandenpersonliga åldertar som
och bosättning vid bedömning till arbetslöshetsersätt-rättenm.m. av
ning.

Riskerna med renodling försäkringssystemen allt flerär atten av
människor inte kan få arbete, inte får till ersättning ochrättsom
antingen hamnar mellan eller blir socialbidragsberoende.systemen
Detta kan rimligtvis inte positiv utveckling avsiktenutanvara en
måste aktiva åtgärder vidtas. bör frågaDetatt attvara vara en om
utifrån helhetssyn på individens situationen

dels bättre samordna och effektivisera den arbetslivsinriktade-
rehabiliteringen
dels fylla den lucka uppstår vid försörjningsom av personer som-
hamnar mellan försäkringssystemen befinner sig i aktivamen
åtgärder under rehabilitering.
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övervägandenKommitténs7.3

och förslag

försäkringskassan,föreslårVårt Kommitténförslag: att
finansiellutvecklaroch kommunenarbetsförmedlingen en

och genomförandeför planering;lokal nivåsamverkan på av
arbetsförberedande insatser.och andrarehabiliterings-

skall kunnaaktiva åtgärderersättning under perioderEn av
rehabiliteringsinsatsematill den omfattaslämnas mensom av

berättigad till sjukpenning eller arbetslöshetsersätt-inte ärsom
ning.

arbetsmarknadsinstitutens arbetsför-förtydliga ochdelsFör att
beställare, delsroller producent respektivemedlingens görasom

aktörer arbetar medtillgänglig för övrigaAmi resurs somsom
försöksverk-rehabilitering, föreslår kommittényrkesinriktad en

Ami-verksamheten, inom förlän därsamhet i två ramen
bildar uppdragsor-arbetsmarknadsverkets organisation, en egen

ganisation.
sekretesslagen så de sekre-ändring bör ske iEn strängareatt

ärendensocialförsäkringen förtessreglema tillämpas inomäven
inom samverkansformen.

beskrivits projekt med samordnadedet föregående har antal1 ett
insatser för i de Resultaten dennautsattapersoner grupperna. av

projektenlokala samverkan måste dock bakgrund ärmot attses av
verksamhetbegränsade och utfallen bedöms kort sikt. Denatt

försökenbedrivits i projekten har ofta inte drivits vidare närsom
Orsaken till detta försöken avslutats i och medavslutats. är att att

projektansvariga till sina ordinarieprojektmedel upphört och återgått
bättrearbetsuppgifter. Kommittén bedömer det angeläget att ensom

rehabiliteringsamordning kommer till stånd i arbetet med av
i de och föreslår därför försäkrings-utsatta attpersoner grupperna

kassan, arbetsförmedlingen finansielloch kommunen utvecklar en
samverkan lokal nivå för planering och genomförande av
rehabiliterings- och andra arbetsförberedande åtgärder.
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Målgrupper7.3.1

del de redovisade med behovEn stor extraav ovan grupperna av
stöd befinner sig mellan sjukförsäkring, arbetslöshetsförsäkring och
socialbidrag. del dem uppfyller inte kriterierna för bliEn attav
berättigade till sjukpenning. Vissa återfinns bland de arbetslösa
sjukskrivna och troligen ganska många dem har psykosocialaav
problem. anknytning ochMånga har till arbetsmarknadenen svag
uppfyller inte medlems- och/eller arbetsvillkor för få tillrättatt
arbetslöshetsersättning. kan exempelvis gälla med hälso-Det unga
eller sociala problem eller med psykosocial ohälsa.personer

handlar aktuella hos olika rehabiliterings-Det ärom personer som
aktörer samtidigt eller vandrar mellan dem. harDe gemensamtsom

de behöver omfattande stödinsatser, ofta under lång tid ochatt av
olika instanser.

Omfattningen dessa olika den i avsnittangettsav grupper som
torde dock7.1.3 det antal i praktiken kommerstörre än attvara som

begära särskilda beviljatsinsatser. förtidspension i dagDe ärsom en
i mycket liten utsträckning aktuella hos arbetsförmedlingen eller
socialtjänsten. Inte heller Fk arbetar i dag aktivt med dem. Imer en
framtida sjukförsäkring kan mindre antal bedömas inte uppfyllaett
villkoren för förlängning försäkringsersättningen och eventu-en av
ellt bli aktuella för arbetsmarknadsåtgärder eller andra insatser.

En utgångspunkt för kommitténs förslag samordnadom en
rehabiliteringsverksamhet de samverkande myndigheternaär att
fortfarande har kvar sina ordinarie uppgifter. Fk arbetar således med
arbetslivsinriktad rehabilitering sjukskrivna anställda, iav samver-
kan med arbetsgivare och ofta Af/AmiFHV. arbetar med arbetslösa
sökande och har kompetens och klara också svårtattresurser
funktionshindrade sökande det behövs omfattandeutan att mer
insatser från Fk eller socialtjänsten. På motsvarande förutsättssätt

socialtjänsten arbetar med sina klienter.att
samverkanDen på lokal nivå kommittén föreslår skall riktasom

sina insatser till grund de haratt sammansattpersoner som av en
problematik har behov stöd och insatser från flera deav av samver-
kande institutionerna.
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Mål verksamhetenför7.3.2

konkurrens-skall syfta till öka derasför dessa sökandeinsatserna att
arbetsför-har nedsattarbetsmarknaden. demförmåga För som en

de kanrehabiliterande insatser såhandlar det dessutommåga attom
funktioner.återfå eller förbättra nedsatta

generaldirektörerna i Arbetar-skrivelse regeringen fråntillI en
Arbetslivsfonden föreslåsochskyddsstyrelsen, AMS, SoSRFV, ett

också bör kunnamyndigheterna,mål för de samverkande som
här. huvudmålmål för den verksamhet föreslås "Ettutgöra ett som

fastsaknarbör därför iatt utsatta grupper somvara personer
möjligt,förankring utsträckningarbetsmarknaden, i så stor som

få arbete".skall befinna sig aktiva åtgärder i syfte Inomi att ramen
för samverkande myndigheternaverksamheten skall de

insatsersökande utreda behovet aktivatillsammans med den av-
och planera dessa insatser,

rehabiliterande ellerbeställa insatser hos lämplig producent aven-
konkurrensstärkande insatser,

undervilken ersättning skall utgå till sökandenbestämma som-
tiden i aktiva åtgärder.

Lokal samverkan7.3.3

En viktig strategisk fråga hur skapas lokal nivå såkanär resurser
de behovet rehabiliterings- ochtäcker såväl försörjningatt av som

frågor hursysselsättningsåtgärder. Vidare måste ställning tilltas om
kostnaderna skall finansieras kostnadsövervältringar mellanså att
olika myndighetsområden undviks. Slutligen behövs också övervä-
ganden hur verksamheten skall lokal nivå.påstyrasom

Sjuk- och arbetsskadekommittén och Arbetsmarknadspolitiska
kommittén har tillsammans diskuterat grundidé bygger på atten som
i första hand försörjningsansvarde har har intresse attettsom av
samverka för få till stånd effektivare rehabiliteringsinsatser ochatt
lägre kostnader. örsäkringskassa, arbetsförmedling och kommunF är

institutioner finns lokal administratörerpå nivå och ärtre som som
i olika skeden försörjning.bidrar till människorssystemav som

flexibel under friareGenom och finansiell samverkannära,en
former i nuläget bör effektivare kunna skapas.verksamhetän en
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Förslaget myndigheterdessa sluter samverkansavtal påär att tre
lokal nivå enligt vilket årsvis eller flerårsbasis:man

kommunvis kartlägger kvantifieraroch storleken den berörda-
målgruppen
beräknar resursbehovet för försörjning rehabiliterings- ochsamt-
sysselsättningsåtgärder
beslutar hur del totalkostnadema varje myndighetstorom av-
skall finansiera
beslutar och organisationsformerna för hur verk-styr-om-
samheten skall bedrivas.

Samverkan föreslås finansieras myndigheterna skjuter tillattgenom
medel utifrån målgruppens utseende och vad den kan beräknas
kosta respektive organisation.

Kostnaderna för verksamheten består av

åtgärdsmedel kursavgifter, köp rehabiliteringstjänster ocht.ex. av-
liknande "engångskostnader" vid upphandling,
åtgärdsmedel i form bidrag till beredskapsarbeten, offentligtav-
skyddat arbete OSA, lönebidrag eller kostnader för annat
subventionerat arbete under rehabiliteringsprocessen.
ersättning till deltagare i aktiv rehabilitering,-
förvaltningskostnader lokaler, utrustning och dylikt.t.ex.-

angelägetDet i samverkansarbetet kan disponeraär att man
åtgärdsmedel så fritt möjligt, så den i det enskilda falletatt mestsom
effektiva åtgärden kan in.sättas

Som utgångspunkt varje myndighet i grunden harnämnts är atten
uppgift sköta sitt sektorsansvar. Förslaget endaströrattsom sam-

verkan kring de individer riskerar befinna sig iattgrupper av som
gränslandet mellan myndigheterna och deras ersättningssystem. Det
ställer därmed krav arbetsförmedling, försäkringskassa ochatt
kommun får frihet under resultatansvar medel for dennaavsättaatt

verksamhet. lokala samverkan blir alltsåDen formtyp av en av
planerings- och beställarfunktion. Den anlitar andra organisationer
med professionell kompetens för rehabiliteringsinsatser den själv
inte har kompetens genomföra. De samverkande institutionernaatt
beslutar vilka skall få tillgång till deras och stödjerom som resurser
individen fram rehabiliteringsplan och tillatt ta attgenom se
åtgärder vidtas. De till uppdrag till professionella rehabilite-attser
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finansieras. Enförsörjningochåtgärderochläggsringsaktörer ut
utvecklarsamverkanverksamhetendel i ärviktig att genomman

kanvägledningskompetensbeställarkompetens, attgod t.ex.en
kanlönebidrag görasOSA,arbetsförmedlingen. etc.viatillföras

organisatio-samtligaarbetsförmedlingen. Att tretillgängliga genom
riskernainnebäratordesamverkan attmed ifinnsnivålokalpåner

minimeras.myndigheternamellankostnadsövervältringför
kanförsöksverksamhetemairedovisatserfarenheterdeAv som

sektoriseringen,brytaförförutsättningarviktiga attutläsa någraman
samverkan. Enfinansiellmål ochharbl.a. gemensamtett enatt man

ochRinkebyiprojektfrånredovisatserfarenhetviktig somannan
direktharlokalerisamlokaliseringAngered är gemensammaatt

institutionerna. Idemellansamarbete tremöjliggjort näraett mer
planerakanpersonalenfördelen attprojektenbåda avmananger

tillledervilketutnyttja deochtillsammans resursernagemensamma
varitprojekten harGrundidén i attsamordnad insats.ochtidigareen

ochmyndigheternasamverkandeolikafrån desamla kompetensen
docksamlokaliseringmed är attfaravisssamtidigt. Enarbeta en

sinamedkontaktenförlorariskenlöperhandläggarna egnaatt
tänka sigantingenkan attdettaundvikaorganisationer. För att man

ellerperioderschemalagda attvissaundertillsammansde arbetar
samverkansarbe-ialternerarorganisationernaolikadepersonal från

själva sådemtillöverlåtaskunnabörfrågadennalöserHurtet. man
förutsättningarna. Enlokalaefter desamverkanutformakanatt man

genomfördocksamverkanförförutsättning är attviktig man
kännedomskapaförutbildningsinsatser störreatt omgemensamma

verksamhetsområden.varandras
behovetpåpekarförsöksprojektenfrånerfarenhetviktigEn annan

okonventio-användasfårmedlen ettde avsattagemensamtattav
invecklas ibehöverochresultatansvarundernellt attutansätt man

fall hörenskiltverksamhetsområdevilken aktörs ettdiskussioner om
detharsamverkan,fördärmed, inomtill och ramenvem som

ekonomiska ansvaret.
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7.3.4 Ny ersättningsform

delEn dem föremål förär åtgärder i den särskildaav samverkansom
kanske sedan tidigare har sjukpenning eller förtidspension/sjuk-
bidrag, andra kanske uppbär arbetslöshetsersättning. En del kommer

ha socialbidrag.att
Kommittén har övervägt så långt möjligt bör låta vanligaom man

ersättningsforrner gälla även föremålnär förär åtgärderen person
i den särskilda samverkan. Det möjligt låtaär fortfaran-att personen
de ha sjukpenning förutsättningarna i övrigt uppfyllda.är Manom
kan också tänka sig får fortsättaatt uppbära arbetslöshets-en person
ersättning eller i fall ersättning medvart belopp. Att låtaen samma

uppbära socialbidrag för sin huvudsakliga försörjningpersoner
under tid för åtgärder däremotär mindre lämpligt. För dessa fall
behöver skapa ersättningsform eller ändra reglerna förman en ny
någon befintlig ersättningsform så den kan i ställetatt förutges
socialbidrag. Kommittén ersättning till sinatt konst-anser en som
ruktion det kontanta arbetsmarknadsstödetmotsvarar skulle vara en
lämplig ersättningsform. Ersättningsnivån bör dock så hög attvara

utfyllnad med socialbidrag inte blir nödvändig.en Ersättningen skall
finansieras inom för den finansiella samverkan.ramen

7.3.5 Behov kompetens och åtgärderav

7.3.5.1 Kompetens

Gemensamt för de skall arbeta med i samverkangrupper som man
är problematik, ofta hälsoproblemsammansatt elleren sociala
problem och ofta anknytning till arbetsmarknaden. Fören svag att
de skall fastare ställning på arbetsmarknaden behövs kvalifice-en
rad rehabiliteringskompetens.

Alla sökande aktualiseras för samverkan kommer dock intesom att
kunna få arbete. Men det går inte i förväg pekaatt särskildaut

och de intesäga kommer fåattgrupper arbete. Det finnsatt
åtskilliga med mycket omfattande funktionsnedsättningarpersoner

fått arbete och klarar fullsom arbetsinsats,att göra med desom en
anpassningar och andra hjälpmedel kan behövas. Andra fårsom
arbete med andra slag stöd lönesubventionert.ex. ochav som
särskilt anordnade arbeten. Samtidigt finns med betydandepersoner
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arbetsmarknaden.påkan kommainterestarbetsförmâga som
påefterfråganDenvarierakantill detta ar-stort.Skälen svaga

ellerbristfälligkanorsakerskäl. Andraviktigtbetskraft varaär ett
korrigera.insatsermycket attkräverutbildning, stora"fel" som

enskilde,denhosmotivation storabristandeskäl kanAndra vara
kombinationerellerhinderkulturellaellerspråkligageografiska, av

denhosmotivationvisarerfarenhetAll att utanhinder.olika
genomföras.rehabilitering intekanindividenenskilde

arbetar idemkravinnebärförhållandendessa storaOckså som
arbetsmarkna-kännedomgodbehövsbeställarfunktionen. Det om

godmycketliksommöjligheter,ochbegränsningardessden,
Påochmotiveramänniskor, uppmuntra.medsamverkaförmåga att

ierfarenhet måsteochkompetenssamladesingrundval manav
lösningarochåtgärderandraföreslåockså kunnasamverkansarbetet

insatser.arbetsförberedandeandraellerrehabiliterandeän
rehabilite-arbetslivsinriktadperspektivenskildes ärdenSett enur

olikaflerainsatseroftabehövsDetkompliceradring avprocess.en
förvända sigskall attsvårtkan vartaktörer. Det att veta manvara

varandrafogas imåsteåtgärderOlikaproblem.olikamedfå hjälp
för intedet svårt sägaenskild attärtidsplaneras. Föroch personen

samhället.iolikafråninsatserkontrollhaomöjligt över organatt
Olikaiochväntetiderpassivaförrisk stoppDet processen.är stor

metodval,mål,rehabiliteringenspåolikakan hamyndigheter syn
havärdefulltdetenskilde attden ärSekretessregler För enm.m.

lämpligtdärförsig till. Detvända ärkontaktpersonsamordnande att
för denkontaktpersonmedmodellinnefattarverksamhetenatt en

sökande.enskilde
desamordningeffektivskapaskall bl.a.Verksamheten aven

beteendeve-socialt arbete,inommed kompetensfinnssomresurser
utbildningsvägar.ocharbetsmarknadarbetsliv,kunskaptenskap, om

arbetslivsinrik-social ochmedicinsk,inomkunnandebehövsVidare
avsnitt 7.1.2.jämförrehabiliteringtad

olika slagfinnssocialtjänstenochförsäkringskassanAf/Ami,Inom
för denstödbrettkankunnande,och utgöra ettkompetenser somav

förförberedelseellerrehabiliteringbehöverenskilde annansom
planeringenbådeunderlättarmellan dessasamverkanarbetslivet. En

dubbelarbetebliintebehövergenomförandet. Detochinsatsernaav
olika instanser.mellanremitterandeonödigtoch

rehabiliterings-medel iallt viktigareblivitharHandlingsplaner ett
arbetslivserfaren-ochutbildningenskildesdenklarläggsarbetet. Där

måletnåbehövs förvadplaneringfinns attVidareheter. somaven
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få förankring på arbetsmarknaden.att Planerna lägger fast vilkaen
åtgärder skall vidtas, de skall genomförasnär och Desom av vem.
klargör för det skall ellergöras genomföras.vem som ansvarar som
Sedan kan, under gång, planerna behöva modifieras ellerprocessens
ändras, beroende erfarenheterna.

Med handlingsplan kan den enskilde få bättre kontroll sinen över
situation och de olika samverkande aktörerna sina uppgifter. Denvet
enskildes aktiva medverkan i planering och genomförandeegna av
rehabiliteringen avgörande betydelse.är av

Detta ställer krav kompetens bl.a. i arbetsvägledning.stora Den
enskilde behöver ofta få information olika handlingsalternativom
och vägledning i valet mellan dem. kompetensenDen finns i dag
inom AMV.

7.3.5.2 Professionella rehabiliteringsorganisationer

Ovan har föreslagits den lokalaatt samverkan skall vara en
planerings- och beställarfunktion disponerar försom resurser
försörjning rehabiliterings- och sysselsättningsåtgärder.samt För att
genomföra aktivt rehabiliteringsarbeteett behöver iman samver-
kansarbetet tillgång till professionella rehabiliteringsaktörer. Det är
då inte fråga eller fåtal producenterett rehabiliteringstjäns-om en av

sannolikt mångfald.ter utan Redan i dag finns många bådeen
offentliga och privata alternativ.

offentligEn institution för arbetslivsinriktad rehabilitering som
finns i dag och utvecklat bred professionell kompetenssom ären
arbetsmarknadsinstituten. Deras uppgift sig arbetssökan-är att ta an
de behöver arbetslivsinriktad rehabilitering eller fördjupadsom
vägledning. Instituten har särskilda och kompetenser förresurser
arbetsprövning, praktisk arbetsorientering, anpassning arbetsplat-av

Personalen bl.a. arbetskonsulenter,utgörs psykologer,ser m.m. av
sjukvårdsutbildad personal, sjukgymnaster, socialt utbildade.

Arbetsmarknadsinstitutets kompletterar arbetsförmedling-resurser
arbetsförberedande insatser för arbetssökandeens har svårt attsom

finna, få och behålla arbete. Arbetsförmedlingenett och arbetsmark-
nadsinstituten starkt koppladeär till varandra. Inom arbetsmark-
nadsverket pågår utvecklingsarbeteett har mål tydlig-attsom som

deras funktionergöra och därvid finna lämplig uppgifts- ochen an-
svarsfördelning.
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samverkanförslag finansiellbakgrund kommitténsMot om enav
lokal planerings- ocharbetsförmedlingen ingår inivå därlokal en

arbetsmarknadsinstitutets ochdärför ocksåbeställarfunktion, bör
förtydligas.och beställarearbetsförmedlingens roller producentsom

för aktörerAmi till tillgänglig övrigaocksåFör göraatt resursen
föreslår kommittényrkesinriktad rehabilitering,arbetar med ensom

fördär Ami-verksamheten, inomförsöksverksamhet i två län ramen
uppdragsorgani-arbetsmarknadsverkets organisation bildar en egen

sation.
arbetsförmedlingen ochFörsöksverksamheten innebär bl.a. att

fråntilldelas medel köpa tjänsterförsäkringskassan i stället skulle att
producentarbetsmarknadsverket bådeAmi. stället förI äratt avnu

skulle dessa bådabeställare tjänsterna,rehabiliteringstjänster och av
funktioner skiljas isär.

arbetslivs-avgiftsfinansierade verksamheten,Tillkomsten denav
myndigheter,tjänster, till arbetsgivare ochvänder sig ärsomsom

bidrar också tillintresserade köpa rehabiliteringstjänster attattav
förändring framtidafinns anledning dendet övervägaatt en av

organisationen hela denna verksamhet.av
försöksverksamheten bör beakta följderna för arbetsfönned-I man

Ami-tjänster vid förmedlingskon-lingen det gäller lämnasnär som
Ami tillhandahåller i dag vissa tjänster direkt på arbetsför-toren.

medlingen, psykologsamtal med sökande, vägledningsgruppert.ex.
försöksverksamheten bör observera vilka följderna blirIm.m. man

sådana tjänster tillhandahålls uppdragsorganisation ochattav av en
inte ingår del i den samlade förmedlingsverksamheten.som en

föreslagitsSom bör vägledningskompetens ingå i det lokalaovan
samverkansarbetet.

försöksverksamheten bör också följa vilka konsekven-I man upp
kan bli för Ami producent rehabiliterings- ochserna som av

vägledningstjänster, skiljande från arbetsmarknadsverketettt.ex. om
kan effektivitetenfå negativa följder för eller kvaliteten i Amizs
verksamhet och eventuella effekter verksamheten kommeratt attav

för konkurrens från andra producenter.utsättas
Försöksverksamheten kan också visa vilka fördelar det innebär

kan uppnå tillgänglighet för Amizs kompetensstörret.ex. om man en
för de övriga aktörer arbetar med rehabilitering utsattasom av
grupper osv.
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Åtgärder7.3.5.3

de flestaHos människor finns och erfarenheter medresurser som
individuellt stöd kan bli till i arbetslivet. Vad gäller berördanytta nu

skiljer sig inte behovet rehabiliteringsinsatser särskiltgrupper av
mellan de individer aktuella hos socialtjänsten, arbetsförmed-ärsom
lingen eller försäkringskassan. behövsDet emellertid kraftigtett
åtgärdsutbud med frihet kan erbjudas individerna ochstorsom

till den individuella situationen. kanDet sigrörat.ex.anpassas om
träning, social kontakt och andra aktiviteter.

viktig delEn skapa möjligheter till alternativaär åtgärder föratt
där traditionella utbildningsinsatser inte möjliga ellerärpersoner

tillräckliga. kanDet funktionshindrade eller socialmedi-t.ex. avse
cinskt handikappade efter långa perioder eller mindresom av mer
påtvingad inaktivitet försöker sig arbetsmarknaden.ta
Arbetsplatsintroduktion exempel på sådan åtgärd.är en

arbetsplatsEn med dess organisation och anpassning viktigär en
förutsättning få människor utvecklas och rehabiliteras. olikaIatt att
prövnings- och rehabiliteringssituationer det viktigt genomföraär att

form rehabiliteringsprövning i reell arbetsmiljö med stöden av av
sakkunniga på arbetslivsområdet. Praktisk prövning och vistelse i
reell arbetsmiljö med erfaren arbetsledning därför ofta nödvändig.är
Ett exempel därför Samhall-koncemenannat är sinasom, genom
rehabiliteringstjänster, under år utvecklat kompetens på attsenare en
erbjuda tidsbegränsade arbetsträningsplatser och konsulttjänster
inom arbetslivsinriktad rehabilitering, personalutveckling och
arbetsorganisation.

En viktig del för täcka kostnaderär påatt uteannan resurser
arbetsplatserna lönebidrag och arbetshjälpmedel.t.ex.

dessaUtöver exempel inskolning till arbetslivet bör det finnas
tillgång till "offentlig sysselsättning" eller särskilda arbeten. Hit hör
beredsskapsarbeten, det bör också finnas pooler med arbetsupp-men
gifter där kraven på systematiserad planering inte likaär stränga

där med kort varsel kan erbjudautan sysselsättning tillman personer
i formerDe för offentliga sysselsättningsstödutsatta grupper. som
finns för närvarande skall tillgängliga för den särskildavara
samverkan, dvs. lönebidrag, skyddat arbete hos offentlig arbetsgiva-

och beredskapsarbete. Sådana förutsättningar kan leda tillre att man
på lokal nivå får ökad möjlighet till sysselsättning för utsatta
grupper.
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läggaMöjligheterna7.3.6 att

ekonomiska resursersamman

kommunenförsäkringskassan,mellanfinansiella samordningenDen
skallförsöksverksamhetingenoch arbetsförmedlingen är utan

tillmedför den,verksamheten. Dettai den ordinarietillämpas att
utformas såförsöksverksamheterna, börskillnad från vad gällersom

överenskom-lokalgodkänna varjeskall behövaregeringen inteatt
verksamhetenbegränsningarErforderligasamordning.melse avom
sker i ställetarbetsförmedlingarnaochförsäkringskassornaför

regleringsbreven.och Därbudgetbehandlingenden vanligagenom
skallvadför samverkan,också föreskrivas villkorkan t.ex. somom

underskott skallöverskott ellerför huri avtalet och principeringå
förinomdel bestäms beloppetregleras. kommunernasFör ramen

ekonomiskaFastställandet denkommunala budgetprocessen.den av
debudgetår inomunderlättas det är treatt numera sammaavramen

sektorerna.
skallför ekonomiskadet då några rättsliga hinderFinns att resurser

Följandefrån de sektorernaläggaskunna övervägan-tresamman
frågan.har vi gjort i denden

7.3.6.1 Kommunen

sådanasjälva ha handkommunallagen får kommunEnligt omen
anknytning till kommu-allmänt intresse harangelägenheter somav

handhasinte skalldess medlemmar ochområde eller somnens
landsting eller någonenbart kommun,staten, ett annan.av en annan

kommunallagenmedmening det i enlighetEnligt vår är om
för utgifterskulle hakommunen medel, använtsavsätter som annars

idetta ändamålför användas för bl.a.inom socialtjänsten, att men
lokalverksamhetenmyndigheter. Eftersomsamverkan med andra är

medlentvekanomfattar just kommunen råder det ingenoch attom
används direktkommuninvånare, dekommer oavsettatt om avavse

med föräkringskassa och arbetsför-kommunen eller i samverkan
Även i varje enskiltmedling. medlen läggs för inteattsammanom

ändåbehöva hänföras till viss sektor måstefall säga attmanen
kansocialtjänståtgärder för kommuninvånare. Manmedlen avser

användas till ändamålinte påstå medlen kommeratt att som
Beslutankommer enbart kommunen bekosta.än attattannan om

den finansiella för delmedel för samverkan bör kommunensavsätta
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kunna ske på vanligt Regler bör dock finnas för kommunenssätt.
insyn i förvaltningen och redovisningen medlen hursamt ettav
överskott/underskott skall regleras.

7.3.6.2 Försäkringskassan

dennaI redogörelse för förutsättningarna lägga ekono-att samman
miska för finansiell samverkan lokal nivå utgångs-ärresurser
punkten de regler idag gäller för finansiering socialförsäk-som av
ringen. Sjuk- och arbetsskadekommittén i kapitel 17, 18 och 19ger
i betänkandet förslag till finansieringsmodell med frånen en
statsbudgeten fristående ställning. Förutsättningarna skullemera
härvid bli andra med nuvarandeän system.

Försäkringskassan har inga budgeterade medel för försäk-egna
ringsutgifter. Sådana medel anvisas för närvarande för riket i form

förslagsanslag. Inom sådant anslag kan däremotettav attanges
medel för vissa angivna utgifter begränsas till högsta belopp.ett

förhållandeDetta gäller för närvarande avseende försäkringskassor-
medel för köp rehabiliteringstjänster. Dessa medel fördelasnas av
RFV försäkringskassorna, i sin kanut delegeraav tursom

beslutanderätten till lokalkontoren.
Kommittén föreslår i kapitel 19 allmän sjukförsäkring skallatt en

innehålla möjligheter finansiera aktiva insatser inom fyraatt om-
råden. gällerDet i dettaden kapitel föreslagna finansiella samverkan
med socialtjänst och arbetsförmedling. gällerDet vidare finansiell
samverkan med hälso- och sjukvården köp arbetslivsinrikta-samt av
de rehabiliteringstjänster enligt nuvarande modell. Dessutom före-
slås försäkringskassan skall kunna stimulera tillatt och stödja såväl
generella individuella förebyggande insatser vid små företag.som

finansieraFör dessa insatser föreslås försäkringskassanatt fåratt ta
i anspråk begränsas totalram. Ramen skallresurser som genom en
sedan fördelas försäkringskassorna därefterut huravgörsom

skall disponeras mellan redovisade områden. Förresurserna attovan
införa denna modell behövs enligt kommittén ingen förändring av
lagstiftningen. Beslut för detta ändamål kan fattasom resurser

den ordinarie budgetprocessen, vilket i nuläget innebär beslutgenom
via regleringsbrev.

Försäkringskassan skall ha möjlighet delegera beslutanderät-atten
vidare till lokal nivåten med angivande I beslutenav resursramar.
hur den lokala skall disponeras det kommitténsom ärresursramen
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socialförsäkringsnämndendetuppfattning är genomsomatt
beslutsansvaret.haskalldelegation

Arbetsförmedlingen7.3.6.3

finansielladenomfattaskommamedel kanOlika att avtyper av
gäller detsida. Närmastarbetsförmedlingensfrånsamordningen

närvarandeföråtgärder,arbetsmarknadspolitiskamedel för som
arbetslöshet-tillbidragochreservationsanslag,formianvisas ettav

förförslagsanslag. Ocksåformianvisassersättning avsomm.m.,
budgetprocessenstatligai dengäller detdelarbetsförmedlingens att

för riketanvisasmedeldekanregleringsbrevetoch i att somanges
arbetsför-särskilt Föranvändasskall få sätt.avseendevissti ett

försäkringskas-förliknandedäreftermedlingen bör systemett som
länsarbetsnämnd börfördelatsMedeltillämpas.kunna ensomsan

i vissarbetsförmedlingenfördelakunnasåledesnämnden
föreslagetanvända på sätt.kommun att

finansiellaavtal denLokala7.3.7 om

samordningen

fårmedeldetankenavsnittföregåendeframgått ärSom att somav
olikamedel försocialförsäkringssektorn ochfrånavsättas av

högsta belopptillbestämmasskallarbetsmarknadsåtgärder ettm.m.
ochvanliga budgetprocessendenskerriket.för hela Detta genom

får sedanAMSsektor. RFVförregleringsbreveni resp.resp.anges
försäkringskassanallmännalänsvis denpåfördela denna resp.ram

vad gäller deskillnaderRegionalalänsarbetsnämnden. grupper som
samverkansärskildomfattasde börsådant stödbehovhar att av

försäkrings-Vad gällerbeaktas.bör därvidsektorernamellan de tre
områden därbetänkande flerai dettaföreslår kommitténkassoma

helhetsbe-för aktiva insatser. Huranvändasskall kunna enresurser
kommit-skallområdenför dessadömning avseende göras tarramar

administrationen".påi kapiteltén 19 "Kravupp
verksamhetenförbestämmas lokaltmedlenHur skall då närmare

bedrivaönskarberörda organisationernai dekommun, där etten
samverkansarbetesärskilt
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För den kommunala sektorn bör de vanliga beslutsreglema isom
kommunen gäller för medel ochavsätta träffaatt samverkansavtal
kunna tillämpas.

Vad gäller de övriga sektorerna kan tänka sig försäkrings-attman
kassan och länsarbetsnämnden motsvarande gällersätt RFVsom
och fördelarAMS för varje kommun med hänsyn till lokalaramar
skillnader. Man skulle då på försäkringskassans lokalkontor eller i
socialförsäkringsnämnden få inflytande vilkaett medelstort som

inom den fastställdaavsätts och hur de används. Motsvaranderamen
skulle gälla för arbetsförmedlingen eller den lokala arbetsförmed-
lingsnämnden.

Avsikten förstås denär finansiella samverkanatt skall leda till
ekonomiska fördelar för de samverkande det kan ändåparterna men
inte uteslutas underskott kan uppstå.att Den lokala försäkringskas-

och arbetsförmedlingen kan knappast fullt stå för sinasan andelarut
underskottet reducera sina förvaltningsanslag.attav Någongenom

reducering medlen för olika förmåner skulle drabba enskildaav som
försäkrade bosatta i kommunen eller länet kan naturligtvis inte
komma i fråga till följd tillfälligt underskott beträffandeettav
medlen avsedda för ifrågavarande Särskilt under de förstagrupper.
åren med finansiellett system samordning, till skillnadav frånsom
liknande försöksverksamheter inte förutsätter regeringens godkän-
nande i varje enskilt fall, torde det därför nödvändigt att ettvara
övergripande för den finansiella samordningen liggeransvar på
regional nivå. Ett skäl för regionalt ocksåär förgränsernaattansvar
försäkringskassornas lokalkontorsområden liksom arbetsförmedling-

inte alltid överensstämmer med kommungränserna.arna Detsamma
kan gälla socialförsäkringsnämnder och arbetsförmedlingsnämnder.
Särskilt kommungränsen inrymmer flera lokalkontor ochom flera
nämnder måste skapa beslutsorgan blirman annars nya som
ekonomiskt ansvariga.

lokalaDet och inflytandetengagemanget avgörande betydelseär av
för samverkan skall fungeraatt och bli lönsam. Man bör därför

både den lokala socialförsäkringsnämndenengagera och arbetsför-
medlingsnämnden i såväl arbetet med inventera omfattningenatt av
ifrågavarande och behovet åtgärder framgrupper att taav ettsom
samverkansavtal och följa det löpandeatt arbetet. förutsätterDetta

delegation från den regionala nivånen till lokal nivå eftersom
för förvaltningsanslagenansvaret åvilar de regionala myndigheterna.

Nämnderna bör således inventeringgöra huren storaav grupper
finns i kommunen och behöversom omfattas den särskildasom av
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individärendeniställningfråga utanintesamverkan. Det att taär om
ochsituationenhurbeskriver ärdragiunderlagdet storaär ett som

inomomfattakande olikaindivider antasmångahur grupperna
pånyttigblirinventeringsådanRedan startrespektive sektor. enen

tankeställare.viktigansvarigade lokaltochsamarbetet enger
utgångs-materialviktigtkommerInventeringen utgöra ettatt som

arbetet.fortsattaför detpunkt
samarbets-träffamåste nämntssamverkande ettDe parterna som

omfattasmedel skalldestorlekenskall framgåavtal. Där avsomav
Samarbets-andelar därav.ochsamverkanfinansielladen parternas

samverkansperioden ärunderändras parternakanavtalet enseom
medlenfaktisktdemöjligt avsattaDetändringarna. är attom

tid tillfrånsituationentill hurmed hänsynvarierakunnabehöver
finansiellaöverskrida dendock utan att ramen somut,serannan

såledesskulleinsatsenfaktiskafastställt. Denorganisationerna
vissunderindividerantaltillförhållandeivarierakunna ensom

samarbetet. Detsärskildadet t.ex.föremål förperiod är vore
antalfärrenågotinledningsvissatsade medlendenaturligt att avser

andelsamarbetet. Partemasstadiumän ett avavsenarepersoner
medeldeandelderasskallförlustellervinst motsvara somavresp.
avtalet.iocksåbörfördelningUppgift denna tasavsatts. om

försäkrings-kanfinansiellagäller denPå sätt ramensomsamma
socialförsäkrings-lämpligenarbetsförmedlingen,ochkassan genom

avtalframförhandlaarbetsfönnedlingsnämnd,respektive ettnämnd
därefter skeavtalet börGodkännandetmellan de tre parterna. av
försäkrings-ochLänsarbetsnämndentills vidare.fallregionalt, i vart

iförhållandenainsiktgoddärvid fåkommerkassan att omen
regionen.

förmålenfastställa deocksåkanlokala planet närmarePå det man
grund för detligga tillbörprinciperochsamverkansarbetet som

för hurställasocksåregler kanAllmännalöpande arbetet. upp
handläggarnabeslutoch huranvändasbörallmänt sett avpengarna

ocksåbörorganisationernadefrånHandläggarnafattas.skall tre
rehabiliteringspla-utformaenskilde individenmed dentillsammans

inriktningen påhuvudsakligagäller denvadåtminstonenen,
tankenSamarbetet börrehabiliteringsåtgärdema. attgenomsyras av

ochsmidigtarbetet såochbyråkratiska inslagavskaffa onödiga göra
möjligt.effektivt som
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7.3.8 Sekretessregler

Sekretessreglernas utformning får särskild betydelse i den finansiella
samordningen dels på grund den planeringav gemensamma av
rehabiliteringen skall ske i enskilda ärenden, delssom attgenom
verksamheten skall bygga på varje inskriven har vissatt person en
handläggare särskild kontaktperson. Frågan sekretess ochsom om
tystnadsplikt ställs sin tjänsteman skall handläg-spets om samme

ärenden inte bara för kommunens räkning också förga utan annan
myndighet eller försäkringskassa.

sekretesslagenI finns bestämmelser sekretess för bl.a. personli-om
och ekonomiska förhållanden. Här främst skyddet förär uppgifterga

enskilds personliga förhållanden intresse. deFörom en treav
sektorerna gäller olika grundläggande principer. De redovisas i det
följande.

7.3.8.1 Socialtjänsten

Sekretessreglerna för socialtjänsten finns främst i kap.7 4 §
sekretesslagen. Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om
enskilds personliga förhållanden, det inte står klart uppgiftenattom
kan röjas hinder denutan enskilde eller någonatt står honomav som

men.lidernära Sekretessen gäller dock inte beslut omhänderta-om
gande eller beslut vård samtycke. Särskilda reglerutan gäller förom
familjerådgivning.

Det såledesär s.k. skaderekvisit.ett omvänt Utgångspunkten vid
bedömningen uppgift skall lämnas alltså sekretessärav utom en att
skall gälla för uppgiften.

7.3.8.2 Socialförsäkringen

försäkringskassornasFör verksamhet regleras sekretessreglema
främst i kap.7 7 § sekretesslagen. Bestämmelserna gäller i ärende
enligt lagstiftningen allmän försäkring eller arbetsskadeförsäk-om
ring eller jämförbar ekonomisk förmån för enskild.om annan
Sekretessen gäller för uppgift någons hälsotillstånd eller andraom
personliga förhållanden, det kan den uppgiftenantas attom rörsom
eller någon närståendeär till honom lider uppgiftensom men om
rojs.



rehabilitering för... 217Samordnad1996:113SOU

således baraskaderekvisit. Sekretessen gällers.k. rakthärDet är ett
närstående tillellerden enskilde någondet kan ärantas att somom
bedömningenuppgiften röjs. innebärlider Dethonom attmen, om

kan i dessaganska vida Skadebedömningeninomkan göras ramar.
själva uppgiften. Frågamed utgångspunkt ifall huvudsaki göras

handdärför i första integäller eller inte behöverhuruvida sekretess
avgörandei enskilda fallet.skadebedömning det Dettillknytas en

utlämnandeuppgiften sådanskall i stället är att ettartavvara om
enskilde.medföra för denkantypiskt ägnat attsett menvara

därförfallerbetraktas harmlösaUppgifter normalt kan somsom
utanför sekretessen.

7.3.8.3 Arbetsförmedlingen

ärendegäller kap. sekretesslagen iSekretess enligt 10 §7 om
för uppgift enskildsarbetsförmedling eller yrkesvägledning om

uppgiften kan röjaspersonliga förhållanden, det inte står klart attom
närstående liderden enskilde eller någon honomattutan men.

gäller i arbetsvård, antagning tillMotsvarande sekretess ärende om
vid arbetslöshet eller andraarbetsmarknadsutbildning, hjälp och stöd

åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för främja enskildsatt
anpassning till arbetslivet. Sekretessen gäller dock beslutinte i
ärendet.

Liksom beträffande socialtjänsten gäller här s.k. omväntett
skaderekvisit, dvs. utgångspunkten sekretess skall gälla förär att
uppgiften.

7.3.8.4 Lämna sekretessbelagda uppgifterut
till andra myndigheter

princip gäller sekretess mellan myndigheter och mellan olikaI
självständiga verksamhetsgrenar inom vissa fallmyndighet. Isamma

dock Sekretessen begränsad. Sekretess hindrar således enligt lär
kap. sekretesslagen inte5 § uppgift lämnas detatt ärut,en om
nödvändigt för den utlämnande myndigheten skall kunna fullgöraatt
sin verksamhet. förarbetenaAv framgår bestämmelsen skallatt
tillämpas restriktivt och den inte får åberopas för hjälpaatt att en

myndighet fullgöra sin verksamhet.attannan
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Enligt kap.14 3 § sekretesslagen hindrar inte sekretess uppgifteratt
lämnas till myndighet, uppgiftsskyldighet följer lagannan om av
eller förordning. Det måste alltså fråga föreskrifteromvara som
innebär uppgifterna skall lämnas Enligt den s.k. generalklau-att ut.
sulen i får14 kap. § sekretessbelagda uppgifter lämnas till3 en

myndighet, det uppenbart intresset uppgiftenär att attannan om av
lämnas har företräde framför det intresse sekretessen skallsom
skydda. Generalklausulen gäller inte i fråga sekretess inomom
hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.

Enligt kap. sekretesslagen14 4 § kan sekretess till skydd för en
enskild helt eller delvis efterges den enskilde själv. myndighetEnav
kan således lämna sekretesskyddade uppgifter tillut en annan
myndighet, den enskilde medger det. sådantEtt samtyckeom
behöver inte alltid uttryckligt. Också s.k.ett tyst, presumeratvara
samtycke får godtas. presumerade samtycket framgåDet kan denav
enskides beteende eller förväntningar.

Överföring7.3.8.5 sekretessav

I sekretesslagen principen sekretess följerinte hemligär att en
uppgift, det finns särskild regel detta. Sekretessänannat om en om

till följd sådan regel förs till myndighetöversom av en en annan
brukar kallas för sekundär sekretess hos den mottagande myndighe-
ten.
Om uppgift lämnas från försäkringskassa till kommunaluten en en
socialförvaltning blir bestämmelserna sekretess inom socialför-om
valtningens område gällande för uppgiften, dvs. sekretessen blir

uppgifterOm lämnas till försäkringskassa frånsträngare. en
myndighet med verksamhet inom socialtjänsten får uppgifterna ett

sekretesskydd hos försäkringskassan dehos myndigheteränsvagare
lämnar dem. På motsvarande får uppgift lämnasut sättsom en som

från länsarbetsnämnden i ärende arbetsförmedling ettom m.m.
sekretesskydd hos försäkringskassan.svagare

överväganden7.3.8.6

Inom socialtjänsten och arbetsförmedlingen enligtråder, vad som
redovisats, betydligt Sekretessregler inomsträngare änovan

socialförsäkringen. För samverkan skall kunna för deatt ägaen rum
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fall här i fråga, förutsätts den enskilde motiveradär är attattsom
medverka och han själv medger samtliga handläggare skall fåatt att

uppgifter för bästatillgång till de honom behövs möjligaattom som
rehabiliteringsplan skall kunna utarbetas. Med denna utgångspunkt
kommer sekretessreglerna inte hinder för samverkansarbe-utgöraatt
tet.

Även handläggarna således problem kommer kunna fåattutanom
del uppgifter det viktigt uppgiftervarandras är attav om personen

överförs till försäkringskassan inte får sekretesskydd,sämreettsom
särskilt vad gäller ifrågavarande där känsliga uppgifter kangrupper
tänkas förekomma omfattningi i övriga ärenden. Istörre än annat
fall kan det tänkas kan fåutomstående del vissaatt personer av
uppgifter via försäkringskassan de grund sekretessregler-som av

Äveninte kan få från socialtjänsten eller arbetsförmedlingen.utna
också försäkringskassan kan hänvisa till sina sekretessregler förom

lämna känsliga uppgifter det ändå skyddetså hosvägraatt ärut att
försäkringskassan blir försvåraFör inte samarbetetattsvagare. av
hänsyn härtill vi det befogat sekretessen följer uppgifterattanser

lämnas från socialtjänsten arbetsförmedlingenoch inomsom ramen
för förevarande samverkansarbete. lagändringEn bör således ske i
sekretesslagen.

Vi vill här erinra Storstadsutredningen i sitt delbetänkandeattom
SOU 1995: 142 generellt föreslår sekretessnivån hosattmer
försäkringskassan uppgifter lämnas från hälso- och sjukvår-som
den, socialtjänsten och arbetsförmedlingen skall ligga samma
nivå de medverkande aktörernas. Enligt utredningen underlättassom
samarbetet därigenom samtidigt tillgodoser denutåtsom man
enskildes behov fullgott integritetsskydd.ettav

7.3.9 Samverkan med sjukvården

Förslaget bygger idén de institutioner olika skälattovan som av
för människors försörjning har särskilt intresse tidigaettansvarar av

rehabiliteringsinsatser och lägre kostnader. förhållandeDetta samt
sjukvården producent och inte iäratt mönstretpassar som

beställare, innebär sjukvården inte föreslås finansiellaingå i denatt
samverkan. innebärDet emellertid inte samverkan mednäraatt en
hälso- och sjukvården obehövlig. Sjukvårdens uppgift framär att ta
underlag för bedömning till olika slag ersättningarrätten ärav av
betydelsefull och påverkar i hög grad kostnaderna för, framför allt,
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försäkringen. också de harörsäkringskassomaden allmänna F är som
sjukvården.kontakterna med hälso- ochflestade

sjukpenningförsäkringen innebär, tidigareRenodlingen somav
till sjukpenning skall baseras medicinskarättennämnts, att

arbetsmarknadsmässiga eller socialasärskildakriterier utan att
kommer ställa krav på, framförförhållanden in. Dettavägs att stora

läkare och försäkringskassan.allt, samverkan mellan behandlande
faktorer i form generella livsproblem får intePsykosociala av

eller täckdiagnosermedikaliseras och döljas under symtom- som
organiseradproblemlösningen. väl utbyggd samverkanhindrar En

försäkringskassan skulle innebära dessamellan sjukvården och att
särskilda formentidigt kan slussas till den den föröverpersoner

och bidra tillsamverkan där kan kartlägga problemen attman
kan också utnyttjaadekvata åtgärder tidigt. På såsätts sätt man

finns.de samverkanskanaler redanoch bygga vidare på som

Uppföljning och utvärdering7.4

förändring ovanståendeMed hänsyn till den genomgripande som
viktigt uppföljningförslag innebär, det med ochär en noggrann

utvärdering verksamheten. Utifrån erfarenheter från försöksverk-av
för genomföran-samhet liknande karaktär kan vissa ramar angesav

det uppföljning och utvärdering denna verksamhet. korthetIav av
innebär de utvärderingsarbetet bör ledas central projekt-att av en

i samarbete utvärderare utformarmed lokalanära ettgrupp som
uppföljnings- och utvärderingsprogram jämsides med:gemensamt

utvärderingsprogrammet inte enbart inriktas förståelse föratt mot-
skall undersökas den klargör hur undersök-vad ävenutan attsom

analyseras,ningar skall genomföras, bearbetas och
för genomförandelokala projektledare medatt utses ansvar av-

lokal datainsamling,
uppföljningsarbetet korrigerande syftensker löpande medatt-

såtillvida det präglas erfarenheter löpandeatt attav vunna
återförs till verksamheter ingår,som

uppföljningsarbetet inriktas upptäckt hinderatt motsnarare av-
och möjligheter bevis för samvarierande faktorer,än
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etableras för erfarenhetsutbyte demellan aktiva iatt arenor-
verksamheten. gälla verksamhetsansvarigaDet må såväl som
centrala och lokala utvärderare samt

särskilda medel till lokala utvärderingsinsatser.avsättsatt-

Ambitionen i utvärderingsarbetet bör ligga i beskriva ochatt
undersöka verksamheten inom olika områden.tre

frågorDet gäller dels hur och vilket inhämtarsättom man
information de behov rehabilitering, hurutsattaom gruppernas av

prioriteras och fördelas hur samarbetet fungerar.samtresurser
Det andra området sådana frågor beställarkompetens,avser som

samverkansansvar i praktiken och eventuella förändringar i arbets-
i och mellan de olika organisationerna.sätt

Slutligen bör utvärderingen frågor kvalitet, resultat ochavse om
effektivitet i utförda insatser. också viktigtDet följa vilketär att upp

finns för metodutveckling.utrymme som

Genomförande7.4. 1

Erfarenheter från pågående försöksverksamheter respekt förger
arbetet med implementeringen verksamhet. tidsåtgångDenav en ny

genomförande i anspråk liksom det lokala organisations-ett tarsom
och förankringsarbetet talar för områden väljs under hand.att ut

För åstadkomma organiserat genomförande, föreslåratt ett
kommittén Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen ochatt
Socialstyrelsen i samråd med Svenska kommunförbundet får i
uppdrag dels genomföra, dels följa och utvärdera denatt upp av
kommittén föreslagna finansiella samverkan lokal nivå.
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Samverkan8 med hälso-

och sjukvården

Kommittén redovisar i detta kapitel sin samverkan mellansyn
Försäkringen och hälso- och sjukvården. Dels dettagörs ettur
organisatoriskt perspektiv, dels finansiellt. det falletIettur senare
föreslår kommittén försäkringskassoma skall få använda delaratt av
inbetalda avgifter till försäkringen för finansiellt kunna stärkaatt
sjukvården inom sådana områden viktiga för försäkringen.ärsom

Vidare föreslår kommittén försäkringen skall kunnaatt ersätta
sjukvårdshuvudmännen för vissa intyg och utlåtanden sättsamma

idag sker privatpraktiserande läkare.gentemotsom
Kommittén föreslår försäkringsmedicin bör ingå iäven ämnetatt

läkarnas grundutbildning och samtliga läkare i sin yrkesut-att som
övning utfärdar intyg och utlåtanden till försäkringen, regelbundet
bör genomgå, försäkringskassorna anordnad, utbildning iav
försäkringsmedicin.

Kapitel förutom8 i ovanstående förslag, i antalutmynnar, ett
rekomendationer kring samverkansfrågor, utvecklingsbehov inom
sjukvården, samspel med företagshälsovård och Riksförsäkringsver-
kets sjukhus m.m.

Inledningsvis bakgrundsbeskrivning avseende sjukvårdensges en
betydelse för försäkringen viss statistik.samt

Därefter följer redovisning erfarenheter och problemöveren
varefter kommitténs överväganden och förslag presenteras.

1 Inledning

Såväl dagens försäkringar vid sjukdom, arbetsskada och förtidspen-
sion sjukförsäkring och förväntas komma förbliärsom atten ny

kopplade till hälso- ochnära sjukvården.
Hälso- och sjukvårdens roll visavi försäkringen tudelad.är
För det första förser den försäkringskassan med beslutsunderlag.

Grunden för ersättning från försäkringarna skall nedsattvara
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funktionshinder. Besluts-ellersjukdom, skadaarbetsförmåga p.g.a.
hälso-och utlåtanden fråndel intygtillunderlagen utgörs stor av

sjukvården."förkortat"nedan oftastsjukvården,och
gällernödvändig aktör detsjukvårdenandradet närFör är en

rehabiliteringsärenden.många
sjukvård ochdialog mellanunderlag förskapaFör ettatt en

ochredovisa de kravdärför skälkommitténförsäkring finner att
sjukvården.bör ställasfrån försäkringens sidaförväntningar som

förändringar i försäk-debakgrundspeciellt viktigtDetta är mot av
under hösten 1995.ringarna ägt rumsom

kompetensfrågorberörainledningsvis någotanledningfinnsDet att
skissade idéernade nedandelförsäkringskassorna. Eninom av

idag. Utgångspunk-inte finnsinom kassomakräver kompetens som
försäkringskassorna måste ochdockför är attten resonemangen —

bl.a.kompetens. handlarskaffa sig erforderlig Detkommer att om-
sjukdom, rehabilitering,byggd kunskaperbeställarkompetens om

kassomabör kunnafolkhälsa Sjukvårdshuvudmännen varam.m.
fördjupadkompetensutveckling.behjälpliga i delar denna Enav

försäkringskassornakompetenskravendiskussion avseende
administrationen".redovisas kommittén i kapitel 19 "Kravav

Bakgrund8.2

arbetsskadeförsäkringarna har alltid haft behovSjuk- och ett stort av
och effektiva diagnostik-,fungerande sjukvård. Tidigavälen

grunden för arbetetoch rehabiliteringsinsatserbehandlings- utgör att
arbete. intresseom-snabbt få människor åter i Många gemensamma

prioriterings-identifiera deråden fmns, bland attannat grupper som
och dvs.V,utredningen avsnitt definierar IVse 8.7.5 som grupp

skäl sjukdom"gränsfall" människor söker vård andraoch änsom av
individer leder tilloch skada. Tidig identifiering dessa storaav

besparingar för både sjukvård och försäkring.på sikt
underlag förLäkarintyg och andra utlåtanden viktigaär göraatt

försäkringsmässiga bedömningar.
Folkhälsoarbete uppgift för hindra sjukdomväsentligär att atten

och skada uppstår.
Genom de satsning arbetslinjen med förebyggandeårenssenaste

rehabiliteringsinsatserinsatser, aktiv sjukfallshantering och tidiga
har behovet effektiv sjukvård Målet fåökat. snabbtattav en
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imänniskor åter arbete innebär fokusering arbetsförmåganen
inte oförrnågan. Vid sidan diagnostik, behandling och rehabili-av
tering har därför frågor sjukskrivning kontakter medsamtom
arbetsplats och företagshälsovård fått ökad betydelse. Arbets-

förgivarens den anställdes arbetslivsinriktade rehabiliteringansvar
och sjukvårdens för den medicinska vården och rehabili-ansvar
teringen kräver samarbete och samsyn.

Samtidigt finns förväntningar starkare samverkan mellanen
sjukvård och försäkringskassa liksom på Förståelse för destörreen
kostnadseffekter kan uppstå i försäkringarna beroende påsom
sjukvårdens styrning, organisering och prioritering. Gemensamma
intresseområden och målsättningar behöver lyftas fram för skapaatt

ökad, integrerad och snabbare samverkan mellan vård ochen mer
försäkring.

Utvecklingen visar patienternas situation blir alltmer komplice-att
rad. Det sig i allt utsträckningrör eller mindrestörre om mer
komplexa samband mellan sjukdom, den enskildes sociala och
ekonomiska situation, individens livsmål och motivation samt
förhållanden arbetsplatsen.

Möjligheterna tillvara individens arbetsförmåga måste därföratt ta
frånutgå helhetssyn och inte enbart från sjukdomsbegreppetten

eller organiskt viktigEn fråga blir därförsynsätt. hur diagnostik,
behandling och rehabilitering skall bedrivas för tillvara ochatt ta
utveckla den arbetsförmåga den enskilde individen kan ha.som

Samtidigt ökad insikt vikten helhetssyn framväxersom om av en
håller sjukförsäkringen renodlas med avseende olikapåatt
faktorers möjligheter påverka till sjukpenning.rättenatt

direktivenI till sjuk- och arbetsskadekommittén dir 1995:54
bl.a.: "Rätten till ersättning från ohälsoförsäkringen skallanges

baseras på medicinska orsaker."rent
Vidare "Beredningen skall hur rehabiliteringsarbetetprövaanges:

bör organiseras för uppnå högre effektivitet ökadatt en genom en
samverkan mellan ohälsoförsäkringen, arbetsmarknadsmyndighe-

hälso- och sjukvården och socialtjänsten."terna,
Av regeringens proposition 1994/95: 147 till förtidspen-rättenom

sion och sjukpenning framgår till ersättning i högrerättenattm.m.
grad idag skall grundasän medicinska faktorer. Kraven på
försäkringskassans beslutsunderlag ökar liksom kraven de
försäkrade och på läkarkåren.

Såväl Riksrevisionsverket Riksförsäkringsverket har vidsom
granskning kassornas underlag för beslut förtidspensionav om

8 16-0907
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Även gjorts beträffandeuppföljningarfunnit hel del brister. somen
visar förhållande.underlag för utbetalning sjukpenning sammaav

medicinska underlaget. BlandOfta finns bristerna i det annat av
särskilda medel förförsäkringskassorna erhållitdetta skäl har att

försäkringsläkarfunktionen. den oktoberförstärka Fr.o.m. 1kunna
försäk-sjukfall pågått fyra veckor granskasskall alla1995 avsom

ringsläkare.
kommeryrkeskategorier inom sjukvårdenBåde läkare och andra

sjukförsäkringen.i samspelet med Dettaställas inför ökade kravatt
utlåtanden, genomförandeintyg ochgäller utfärdande avav

och inte minst aktivbedömningar, behandlingutredningar och
rehabiliteringsarbetet.medverkan i

Viss statistik8.3

sjukfrånvaro inklusiveredovisas sådan statistik avseendeNedan
förhållanden inom dagens försäkringförtidspension speglarsom

till resursbehov inom sjukvården.med direkt koppling m.m.

blir 30, 60, 90, 180 och 365 dagar.Tabell 8.1 Antal sjukfall 15,som
Avslutade fall 1985, 1990 och 1994.

År 1985 1990 1994
Dagar

0001 2008 2 565 108 1 972 609
094 393 598 29015 1 112 607 1

238319 487 433 37830 502
254 663 222 08660 232 449

163 59790 150 764 171 190
926 86 368 99 119180 70

56365 35 947 47 175 777

Siffran uppskattad med ledning de "avtrappnings-mönster" finns förär av som
år ovanståenderespektive i tabell.

Tabellen drastiskt framvisar antalet korta sjukfall minskatattovan
till bör antalet sjukfallår 1994. Här påpekas i kapitel 6att attanges

minst dagar år Siffran 598 29014 650 000 1993.varatsom var ca
dels år 1994, dels fall i minst dagar.15varatovan avser som
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utfärdadesiffrorna för sig några framåt blir antaletOm 1994 står år
från sjukvårdens sida milj.förstagångsintyg år 1.2per ca

blirAntalet fördjupade läkarutlåtanden efter fyra veckor enligt
kommitténs bedömning mellan 350 000-400 000.

tanke uppstramade bedömningen till sjukpen-Med den rättenav
siffranning ikraft den oktober skulle den lägrel 1995trätt varasom

utvecklingen med allt flerden troliga. demografiskaDenmest
eftersommänniskor i åldern år talar dock i riktning55-65 motsatt

finns de fördär riskerna ohälsa.största
Behovet utlåtanden därutöver låter sig inte prognostiseras. Detav

beror bl.a. hur träffsäkra bedömningar tidigt i fallen,görssom
utvecklingen arbetsmarknaden det gäller krav arbetsförmå-när

hos de anställda liksom de olika rehabiliteringsaktörenasga
förmåga nå resultat.att

årTabell 8.2 sjukfallAndel kvarvarande respektive de fallav som
14 dagar.passerat

År 1985 1990 1994
Dagar

30 45,1 44,5 63,2
60 20,1 23,3 37,1
90 13,6 15,6 27,3
180 6,4 7,9 16,6
365 3,2 4,3 9,5

tabellFöregående visar liksom tabell 8.1 svårigheternaatt att- -
avsluta sjukfall ökat under åren. bör dock påpekas siffrornaDet att
för innebar1994 förbättring i förhållande till 1992 och 1993.en
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Avslutade sjukfall fördelade efter diagnosgrupp 1983Tabell 8.3

fallAntal Varav slut Total andel sjuk-
Huvudiagnos 1000-tal inom dgr % penningdagar%7

1983 1990

Infektion 386 83 2.4 2,8m.m.
19 1.8 1,5Tumörer 25

Endokrina 19 50 1.5 1,0
Blodbildande 9 0.20organ -
Mentala 158 26 9.9 9,1

sinnesorg 158 71 2.8 3,6Nervsyst.o
Cirkulationsorg 78 29 6.3 5,1
Andningsorg 3231 89 16.8 14,2
Matsmältningsorg 540 85 5.2 3,7
Uro-genital 2.8 1,8195 57
Gravididetskomp 18 2.3 3,051
Hud 1.6 1,578 59
Muskuloskeletala 721 50 28.3 37,1
Medfödda missbildn 5 0 0.1 -
Symptom 7.0 5,2580 78m.m.

våld förgiftnYttre 50 11.0 l0,54700

Samtliga 6698 100.0 100,0---

inom angivna siffrorna andelen sjukpenningdagarDe parentes avser
diagnosgrupp. Uppgifterna och de tillgäng-1990 är senastper avser

liga.
Siffrorna i hämtade frånövrigt 1983 undersökningär ur en som

publicerats ganska väl med resultatetRFV. De stämmerav av en
undersökning framför1970. 1990 års statistik visar allt andelenatt
sjukfall med muskuloskeletala besvär ökat kraftigt. förhållande tillI
dagens situation jämförbar statistik tillgå måsteutan att man— -
dock fall försäk-många korta inte registreras inotera att numera
ringssystemet och dessutom viss frånvaro döljs bakomatt semester,
kompledigt m.m.

antaletDet sjukfall givetvis det oftast kallar förkylning-rörstora
Fallen avslutas snabbt. Endast 1 denna diagnosgruppprocentar. av

kvarstår efter dagar. har30 Här troligtvis den förändringenstörsta
skett sedan karensdagens införande idag mindreärattgenom man
ofta sjukskriven för förkylning tidigare. Någon nämnvärdän
påverkan för sjukvårdens del innebär dock eftersominte detta fallen
normalt avslutas inom den intygsfria tiden.
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sjukfall inteinnehåller mångadiagnosgrupperAndra mensom
frånintygsskrivande infektioner, besvärsärskilt mycketkräver är

statistikförsdetmatsmältningsorganen symptom.samt somsom
i samband medliksom dedominerari rörelseapparatenBesvär gör

inomfallen avslutasförtidspensionering. 50Trots procentatt enav
forår 1990 37denna diagnosgruppvecka över procent avsvarar

sjukskriv-bör påpekas desjupenningdagar.antalet utbetalade Det att
renodlat medicinsksällanningar blir långvariga är natur utanavsom
arbetsmarknadsmässigochproblem socialhär finns natur.även av

1980-1994, antalfdrtidspensioner/sjukbidragTabell 8.4 Nybeviljade
arbetsmarknadsskäl%. Förtidspensioneroch diagnosfdrdelade p.g.a.

medtagna.

År 1985 1990 19941980
47470Antal 40346 4655141013

Huvuddiagnos

Infektion 0.5 1.01.0 1.0m.m.
2.0 3.04.0 3.0Tumörer

Endokrina 2.0 2.52.5 2.5
0.0 0.0Blodbildande 0.0 0.0organ

Mentala 17.0 20.0 16.0 18.5
sinnesorg. 6.0Nervsyst. 4.5 5.5 5.00

Cirkulationsorg. 18.5 14.0 10.0 10.0
Andningsorg. 3.0 3.04.0 3.5
Matsmältn. 1.5 1.51.5 1.5org.
Uro-genital. 0.5 0.5 0.5 0.5
Hud 1.0 1.0 1.0 1.0
Muskuloskeletala 53.5 46.539.0 41.5
Medfödda missbildn. 0.5 0.51.0 1.0
Symptom 1.0 1.5 1.0 1.5m.m.

våld förgiftn. 3.5 4.5Yttre 4.5 3.5o

Samtliga 100.0 100.0 100.0100.0

kraftigtSom framgår dominerar diagnosgrupper detreovan
nybeviljade förtidspensionema/sjukbidragen. med cirkula-Problem

minskat framtionsorganen har påtagligt pensioneringsorsak tillsom
har andelen Muskuloskeletala besvär1990, därefter stabiliserats.

ökade andel markant ickesin under åttiotalet, därefter har en
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obetydlig minskning De mentala "rubbningarnas"ägt andelrum.
varierar mellan 16 och 20 procent.

Liksom all diagnosstatistik inom socialförsäkringen ovanståendeär
siffror osäkra. Allt talar för andelen människor med psykiskaatt
besvär inklusive missbruk den redovisade.är större än

Ovanstående tabell kompletteras med antalsuppgifter för de van-
ligaste diagnosgruppema.

Tabell 8.5 Antalet nybeviljade förtidspensioner-vissa diagnoser

Huvuddiagnos 1980 1985 1990 1994

Mentala 6887 8055 7353 9047
Cirkulationsorg. 7652 5660 4715 4921
Muskuloskeletala 16038 16665 24887 22493

8.4 Samverkansfrågor

8.4.1 förFormer organisatorisk samverkan

Den viktigaste formen för samverkan enligt kommitténs meningär
den sker i anslutning till patienterna/de försäkrade och derassom
problem. Denna samverkan sker mellan enskilda förrepresentanter
sjukvård försäkringskassa.och

För främsta uppgift, skapa förutsättningaratt, för konst-som en
ruktiv samverkan individnivå krävs berörda samverkaratt parter
också på övergripande nivå. Detta sker såväl lokal, regionalen

nationell nivå.som
Samverkan mellan hälso- och sjukvården och försäkringskassan har

under år utvecklats allt Delvis detta resultat deär ettsenare mer. av
möjligheter till finansiell samverkan tillskapandet de sksom av
särskilda Dagmarmedlen och försöken med F Socsam inne-insam
burit vid sidan dessaäven samverkansformer harmen ettav nya
fördjupat samarbete vuxit fram. Frågan samverkan måste iom ses

brett perspektiv, dvs. iett sådana sammanhangäven där inte
försäkringen bidrar till sjukvårdens finansiering.
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påverka prioriteringar,handlar båda intresseDet parters attom
analysera problem,organisation liksom gemensamtattommm

effekter genomfördahandlingsplaner följaformulera samt att avupp
aktiviteter.

samspel mellan berörda nödvändigt förfungerandeEtt väl ärparter
verksamhet såväl inom försäkringenbedriva effektivatt somen

sjukvården.
regionalaorganiserad samverkan i form centrala, ochIdag finns av

försäkringskassomas regi.lokala samverkansgrupper i
i folkhälsoråd där kommuner ellerfinns också samverkanDet

råd finnshuvudmän. Samhalls regionalalandsting står I somsom
och sjukvårdshuvudmän med. Oftastbåde försäkringskassorregel
med i de s.k. DYR-delegationemafinns dock inte sjukvården

för yrkesinriktad rehabilitering m.m. knutnadelegationer ärsom
till Länsarbetsnämnderna.

förutomför ovanstående samverkansgrupper deGemensamt är att
innefattar andraförsäkringskassor och sjukvårdshuvudmän även

aktörer ohälsoområdet. bred samverkan viktig ochSådan är
frågor "mellannödvändig. finns dock risker vissa hamnarDet att

stolarna" det idag finns fleraoch andra hanteras "dubbelt" attgenom
samverkansorgan med likartade, dock identiska "intresseområ-
den". behov organisationsformerna i avsiktEtt över attattav se
såväl effektivisera tydliggöra syftet med samverkan kanattsom
finnas.

för finansiell samverkan8.4.2 Former

Tillskapandet möjligheterna till finansiell samverkan mellanav
försäkring utveckling-och sjukvård har varit viktigt instrument iett

den organisatoriska samverkan.en av
Hittills för deterfarenheter talar dessutom går göraattattvunna
besparingar i socialförsäkringarna finansiell samverkangenom
mellan dessa och hälso- och sjukvården. samverkan börDenna
därför fortsätta inom för kommande allmän sjuk-även ramen en
försäkring.

för finansiellaFormen den samverkan inte given. Ettär par
modeller för närvarande. beskrivs och diskuterasDessaprövas
nedan.
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Översiktlig8.4.2.1 beskrivning modellerna.av

Båda de modeller nedan redovisas innebär sjukvårdensattsom
ekonomiska stärks.resurser

s.k.Den Dagmarmodellen tillkom och innebär1991 ochatt staten
landstingsförbundet destinerar del de ersättningar Dagmar-en av
medel, betalar till sjukvårdshuvudmännen, för särskildastatensom
behandlings- och rehabiliteringsinsatser. Målet sänka social-är att
försäkringens kostnader i åtminstone omfattning desamma som
specialdestinerade medlen.

sjukvårdens"Pengarna "är betalas inte från försäkringskas-utmen
förrän överenskommelse träffats mellan kassan och sjuk-san en

vårdshuvudmannen hur medlen skall användas.om
Sjukvårdshuvudmannen redovisningsskyldig till försäkringskas-är

med avseende på medelsförbrukning, resultatsan m.m.
insammodellen, liksomF "systermodellen" Socsam, bygger på att

delar försäkringsanslaget får användas till insatser inom hälso-av
och sjukvården i syfte försäkringskostnaderna.sänkaatt

Försäkringskassan och sjukvårdshuvudmannen tar ett gemensamt
för det disponibla beloppet från socialförsäkringen församtansvar

det hälso- och sjukvården budgeterade beloppet för hälso- ochav
sjukvård. Socsam finnsI kommunernas socialtjänst med.även

Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket förgemensamtsvarar
utvärderingen på nationell nivå.

8.4.2.2 Modellernas finansiering m.m.

Dagmarmodellen finansieras och landstingsför-att statengenom
bundet träffar överenskommelse del ersättningatt statensom en av
till sjukvårdshuvudmännen skall avdelas för behandlings- och
rehabiliteringsinsatser.

Respektive landsting får sin andel det totala beloppet.egen av
Eventuell vinst, svår tillfaller statskassan i formän mäta,attom av

minskade försäkringsutgifter och sjukvårdshuvudmännen i form av
lägre framtida kostnader för antal människor rehabiliterats.ett som

F insammodellen finansieras medel från sjukförsäkringsanslagetav
de eventuella omprioriteringar sjukvårdshuvud-samt görssom av

männens I till Dagmarmodellen tillförs ingamotsatsegna resurser.
"utifrån".pengar
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fördelas tillochsvårmätbara deocksåeffekterna mätsHär är men
försäk-ochsjukvårdshuvudmannentillprocent50 samtstaten

Vinstenfördelningen.avtalträffar utgörsringskassan avomsom
sjukförsäkringen.förminskade kostnader

i formytterligare vinstersjukvårdennaturligvisDessutom gör av
sjukvårdskonsumtion.minskad

ochförsäkringskassanskall täckasförlusteventuellEn staten,av
sjukvårdshuvudmannen.

styrningModellernas8.4.2.3

gällerdetställa kravkan ha anledningintressenterMånga näratt
de medelomfattning och inriktningmöjligheterna att styra somav

hälso-och sjukvårdentillförsstaten/sjukförsäkringenfrån
samband medDagmarmodellen fattas imedel enligtBeslut om

företrä-Landstingsförbundetochmellanöverläggningar staten som
fattats årsvis.Hittills har beslutensjukvårdshuvudmannen.dare för

beslutmedelavseende 1996 årsförhandlingarna ävenFr.o.m. tas ett
"beslutsåret".två åren efterminiminivåer för derörande närmaste

tilldelademål för effekterna deharcentralaDe sattparterna avupp
överenskommelsen.med den förstagjordes i sambandmedlen. Detta

vissa inriktningar årsvis.fastställer dessutomMan
Dagmarmedel inteden markeringenTillsammans har gjort attman

vilkaförsäkringskassornafår användas sådant avgörsätt attett
förindivider skall bli föremål insatser.som

deenskilda projekt/satsningar,Uppföljning sker såväl somav
regionala samlade aktiviteterna riksnivå.samt

kunnatUppföljnings-/Litvärderingsintrumenten har hittills inte
eller demåluppfyllelse på riksplanetutvecklas på sådant sättett att
centralatillfredsställande,regionala planen kunnat Denmätas

därför ringa.styrningens betydelse är
från politiska beslutRegionalt varierar styrningsformerna pro-

jektnivå, via politiska inriktningsbeslut till renodlade tjänsteman-
besluten ellernabeslut. Gemensamt påär sätt utgörsatt ett annat av

överenskommelser mellan företrädare för sjukvårdshuvudmännen
och försäkringskassorna.

Mätbara mål formuleras för del projekt.en
del sjukförsäkringsanslaget förHur inomstor av som ramen-

insammodellen fårF disponeras komplement till sjukvår-ettsom-
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dens budget beräknas enligtRFV principer fastställtsegen av som
statsmakterna.av

Beslut användningen fattas sjukvårdshuvudman-gemensamtom av
och försäkringskassan. Den politiska styrningen varierar mellannen

försöksområdena.

8.4.2.4 påModellernas krav organisation

Båda modellerna förutsätter väl utvecklad samverkan mellanen
försäkringsadministrationen och sjukvårdshuvudmannen.

samverkanHur organiseras mindre beroende val modellär änav
valet hur det politiska inflytandet skall gradstortav vara, av

decentralisering m.m.
praktikenI torde dock Finsammodellen ställa högre krav på

beslut och därmed organiserad samverkan ängemensamma
Dagmarmodellen.

8.5 Företagshälsovården

samverkanI mellan försäkringen och hälso- och sjukvården finns
också företagshälsovården F HV med viktigsom en resurs.
Företagshälsovården har undet det decenniet genomlevtsenaste ett

förändringar.storapar
FHV alltsedan 1950-talet angelägenhet för arbetsmarkna-var en

dens i centrala avtal drog riktlinjerparter, för FHV:ssom upp
innehåll. Verksamheten skulle förebyggande och rehabilite-ägnas
rande insatser viss sjukvård förutsattes också och i prakti-men var
ken mycket efterfrågad. samhälletAv betraktades FHV som en
viktig del i den totala hälso- och sjukvården och de statsbidrag som
utgick avsåg sjukvårdande verksamhet eftersom förebyggande
insatser inte kunde Statsbidragen ändradeersättas. sedan karaktär
och styrdes huvudsakligen efter hur många anställda de anslutna
företagen hade. Därigenom poängterades den för FHV viktigasteatt
uppgiften arbetsmiljö och rehabilitering.var

Den januari1 1993 avskaffades statsbidragen. Samtidigt landetvar
drabbat lågkonjunktur. Därtill kom det tongivandeav atten
arbetsmiljöavtalet det mellan SAF, ochLO PTK sades upp.- -
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minskat sintill FHVledde händelserna 1993Sammantaget att
avklingathar dock inteVerksamhetenpersonal med 30 procent.ca

produktivitetshöjning.omfattning vilket pekari ensamma
beskrivs i kapiteloch försäkringSamspelet arbetsplatsFHV,

roll kommer liggaföretagshälsovårdensDärvid förutsätts attatt
rehabilitering. Sjukvårdande in-ochområdena arbetsmiljöinom

denuppgift endast dåi företagshälsovårdensliggasatser er-anses
underlagkunnatidig ohälsa och förfordras för kunna spåra attatt ge

avtalcentralarehabiliterande åtgärder. Deför förebyggande och som
inriktning.företagshälsovård har dennaslutitsnumera om

sjukvården fungerar idagförsäkringskassorna och FHVGentemot
rehabiliteringsarbetet.viktig samarbetspartner i Dessutomsom en

avseende rehabilitering,med intyg, inte enbartförser kassornaFHV
formtill ersättning iofta för kassornas bedömning rättutan avav
och för-rehabiliteringspenning, arbetsskadeersättningsjukpenning,

företagsläkaren andratidspension/sjukbidrag. sällan avlastarInte
sjukskriv-förläkare det gäller intygsskrivande, "attnär ta ansvar

egentligen skallning" Gränsdragningen mellan det som varam.m.
fallenroll i de enskilda kansjukvårdshuvudmannensFHV:s resp

ibland svår.vara

sjukhusRiksförsäkringsverkets8.6

verksamhetRiksförsäkringsverket driver idag sjukhus,två vars som
och behandlingssjukhus startade Sjukhusen liggerutrednings- 1916.

i och Nynäshamn.Tranås
haft viktiga inremitterandeFrån tidigare landstingenatt som

enbart försäkringskassornainstanser har sjukhusen nästannumera
kunder.som

liknandeVerksamheten finansieras statsbudgeten på sättgenom
rehabiliterings-medel avdelas för försäkringskassomas köpsom av

tjänster. medelsfördelning emellan sker dock inteNågon kassorna
finns centralt på Riksförsäkringsverket. Iutan stort settpengarna

betraktas sjukhusen "fria försäkringskassorna.resurser" utesom
fastställdes följande Verksamhetsinriktning.1990 allmänna

Biträda med utredningar avseende den "allmänna patientgrup--
där diagnoserna ofta oklara och där sjukskrivningstidenpen" är

fárdigutredavarit lång. Syftet skall härvid dessa sjukfallattvara
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så de kan avslutas. Ambitionen skall tillsammansatt att,vara
med försäkringskassorna, försöka minska denna patientgrupp.
Genomföra utredningar med huvudsyftet få fram klaratt en-
diagnos, skall underlag för den fortsatta rehabilite-som vara
ringsplaneringen. Denna verksamhet skall väl struktureradvara
och begränsas till vissa nischer, i första hand inom området
muskuloskeletala sjukdomar, där hög kompetens skall byggasen

inom sjukhusen.upp
ÄvenBiträda med aktiva rehabiliteringsinsatser. denna verksam--

het skall riktad speciella där bl.a. intematfor-motvara grupper,
bedöms särskilt värde i rehabiliteringsarbetet.stortmen vara av

Genomföra insatser inom områdena forskning och utveckling,-
främst metodutveckling, inriktad lösa för socialförsäkring-att

viktiga hälsoproblem.en
Erbjuda försäkringsmedicinsk utbildning riktad till i första hand-
personal vid försäkringskassorna, också till läkare ochmen
övriga aktörer inom rehabiliteringsområdet.

Erfarenheter8.7 och problem

Kommittén har valt utgå från försäkringsperspektiv och tillatt ett att
börja med redovisa erfarenheter och problem inom hälso- och
sjukvården därefter fokusera på samverkansfrågor.samt

Sjukvårdens8.7.1 arbetssätt m.m.

Sjukvårdens uppgift diagnostisera sjukdomar, identifieraär att
sjukdomsorsaker bot och lindring. Problemet dennasamt är attge
inriktning felsökeri lätt leder till bortser från patientensmot att man
tillgångar och möjligheter.

Därtill kommer kulturen inom sjukvården omhändertagandeatt är
vilket ibland kan kollidera med behovet enbart relateraattav
sjukskrivning till begreppen arbetsförmåga och sjukdom.

detI praktiska arbetet inte hänsyn till sjukskrivningens riskertas
med vanebildandesätt medicin. Kunskaper dettasamma som om

förhållande finns emellertid.
Tendenser finns inom vården medikalisera sociala och arbets-att

marknadsmässiga problem liksom livskriser bl.a. beroende på pa-
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allmännaochkonstruktionersättningssystemensönskemål,tientens
socialhjälp.uppbäratillattityder att

kunnaarbetsförhållanden för attkunskaperläkaresMånga om
arbetsoförmågatillorsakerbidragandeocharbetsförmågabedöma

klara dettaförutsättningarhatorde attstörstotillräcklig. Deär som
företagsläkarna.är

bedömningarovanståendeihjälpa läkarna typförKompetens avatt
gällerhåll. Dettamångapåutnyttjas inte,alternativtsaknas, exem-

ochrespektive kuratorersjukgymnasterocharbetsterapeuterpelvis
psykologer.

visserligenenheterfrånskersjukskrivningarAlltför många som
förutsätt-alltid harintesjukdomskunnandebesitter stortett men

behovetocharbetsförmåganbedömningarningar avgöraatt av
rehabilitering.

inteförsjukskrivaväljaläkare attkansituationerenskilda attI
fåtal läkarefinnsLikasåframöver.förtroende ettpatientsmista en

skäl.ekonomiskainadekvatsättsjukskriver på ett egnaavsom
diagnostisera,bedöma,undersöka,förtidsutrymmeLäkarnas att

dialog medförautlåtandenskrivarekommendera, samt enm.m.
för litet.sällanintepatienten är

skallinteväntetiderharförsäkringenbehov attDe avsom
iintetillgodosesmycket kortafalleller i allaförekomma vara

sjukvård.dagensutsträckningönskvärd av
avseendemedlandetdelarolikamellanvarierarproblemDetta av

diagnosgrupper.olikaochinsatstyp av
försäkringochsjukvårdmellan"krock"denbörDessutom nämnas

utifrånarbetarnormaltsjukvårdeninombestår i att sanno-mansom
grad förutsätter sanningar.i höglagstiftningenmedanlikheter

godaförebyggande insatser ärvärdetdet gällerKunskaperna när av
emellertidupplevssidaförsäkringskassanssjukvården. Fråninom
kunskaperdetillräckligtintepraktiska arbetetdet genomsyras avatt
exempel-patient,medsvårafrågorVissafinns. är att ta enuppsom

harläkarenkanSkältill dettaalkoholkonsumtion. attvis hög vara
erbjudafinnsstöddet ärkänneroch dessutom atttid attont somom

otillräckligt.
arbetslivsin-med denibland i sambandsaknasläkareBehandlande

rehabiliteringsprocessen.riktade
ibland påtid,sig hainteibland defallet berorAtt så attär anser

till detorsakinblandade. Enövrigachansen""fårde inteatt av
oklartavseendenvissai ärolika aktörernas rollerdeär attsenare

definierade.
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Förutom det finns brist forskningatt inom vissa områden detär
också problem den forskningett stort finnsatt har svårt fåattsom
genomslag. Detta dels för den inte blir kändatt också ävenattmen
kända forskningsresultat inte används i det dagliga arbetet. Nya
mediciner får betydligt genomslagstörre beträffandeän rönnya
sjukskrivning och rehabilitering.

8.7.2 Samverkansfrågor

8.7.2.1 Organisatorisk samverkan

effektivtEtt utnyttjande sjukvårdens för minskaav attresurser
kostnaderna för socialförsäkringen kräver berörda hittaratt parter
optimala former för samverkan. Det gäller för försäkringens

hitta "arena"representanter där kanatt föra fram försäkring-en man
behov till ansvariga inom hälso-och sjukvården ochens dessutom få

genomslag för sina "krav".
Tillskapandet ekonomiska "Smörjmedel" i form Dagmar ochav av

Finsam tyder på försäkringens administrationatt tidigare inte varit
helt framgångsrik i sina ambitioner påverka sjukvårdensatt
prioriteringar i för försäkringen positiv riktning.en

Detta har lett till s.k. helhetsbedömningaratt inte särskilt vanligaär
inom sjukvården, väntetider för konsultationeratt och vissa
operationer onödiga utbetalningargenererat stora, det intesamt att
sällan uppstått vakuum mellanett medicinsk behandling/reha-
bilitering och arbetslivsinriktad rehabilitering.

viktigtEtt skäl till detta försäkringskassomaär iatt många fall inte
lyckats skapa ändamålsenliga former för diskussioner med sjuk-
vårdshuvudmännen det gällernär planering hälso- och sjukvårdav

Andra skäl kan inte lyckatsmm. att påvisa vinsterna förvara man
sjukvården exempelvis tidiga helhetsbedömningar ellerav att
kassoma inte i sin varit bereddatur anpassningargöra i denatt egna
verksamheten utifrån sjukvårdens behov.

Exempel det bl.a. ofta framfördaär krav särskildasenare om
kontaktpersoner från försäkringskassans sida olika enhetergentemot
inom sjukvården. Många sådana behov har tilldodosetts långtmen
ifrån alla.

Sammantaget kommittén dengör bedömningen den organisato-att
riska samverkan successivt förbättras mellan försäkringen och
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håll kanbådakrympandealltdesjukvården resursernamermen
innebäraöverhandenfårperspektivetkortsiktiga tadet en-om-

egentligenskeendet ärdetsamarbetet"nedrustning" när motsattaav
nödvändiga.det

samverkanFinansiell8.7.2.2

effekterutvärderingvetenskapligÄven ekonomisk,någon avom
devissaredovisaanledningfinns attinte avpresenteratsännu

Dagmar-ochdet gällerframkommithittills närslutsatser som
Finsammodellerna.

Dagmarmodellen

varit1990årsedan överenslandstingsförbundet haroch omStaten
ochrehabiliterings-förstärkasyfteimedelårligen attavsättaatt

sjukvården.inombehandlingsinsatserna
kronormiljoner4001991,verksamhetsåret avsattesåret,Första

försäkringskasse-landstingsområdenaolikatill defördeladessom
förhögstkronormiljonertill 485höjdesBeloppetområdena. som

1996.miljonertill 435sänkassedanatt
s.k.för det Dagmarsystemetinomhar skettDetta somramen

sjukvården.ochhälso-tillersättningarsjukförsäkringensreglerar
försäkrings-ochsjukvårdshuvudmännenmellanförhandlingarEfter

projekt/insats-mängd olikatillfördelatsmedlenharkassorna en
År olika073definiera 1kunde1993sjukvården.områden inom man

detrörde1994Dagmarmedel ochmed s.k.gjordessatsningar som
176.sig 1om

konstruktion attuttrycka DagmarsystemetsFormellt kan somman
fårdock intedemedelsjukvårdshuvudmännenbeviljar somstaten

respektivemedkommitförst överensanvända utan att man
såledeskananvändas.skall Pengarnamedlenhurförsäkringskassa
lyckatsintesjukvårdshuvudmännenssägas manmen omvara

ifrågavarandeskullekassanmedanvändningenkomma överens om
tillåterbetalasmedel behöva staten.

medelsförbrukning:årsoch 1995fakta från 1994Några
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Vilka fick hjälp-
Ungefär 50 medlen gick tillprocent människor med besvär iav
rörelseapparaten.
Projekt med inriktning förbättra den psykiskaatt hälsan erhöll ca
25 medlen.procent av

Vem hjälpengav-
Drygt 90 gick till rehabilitering,procent vård och behandling
producerad sjukvårdshuvudmännen själva.av

Vad gjordes-
Merparten medlen användes för direkta rehabiliterings-av och
behandlingsinsatser. Kompetensutveckling viktigtett annatvar
användningsområde.

Fanns något nytänkande—
Under åren har allt delstörre föranvänts introduceraen att nya
arbetssätt/ny verksamhet.

Vilka slutsatser har dragits-
På centralt håll har landstingsförbundet och riksförsäkringsverket

för utvärdera effekternaatt verkamheten.ansvar Ett mål harav
varit de insatta medlenatt skall besparingar i socialförsäkring-ge

minst motsvarande värde.en av
Regionalt har sjukvårdshuvudmännen utvärderingsansvar.ett
Det har dock visat sig svårt effekter imäta formatt minskadeav

försäkringsutgifter. Normalt har inte kunnat använda sigman av
kontrollgrupper i projekten. Där lyckats med detta har dockman
överlag positiva resultat redovisats.

En svårighet i utvärderingen harannan varit de många föränd-
ringar slag inträffatannat och påverkatav sjukfrånva-som som

exempelvis regelförändringar, lågkonjunkturen,ron, arbetsgivar-
för rehabilitering Blandnas såväl försäkringskassor-ansvar m.m.
landstingens ledningar råder docknas som optimistisken

uppfattning det måletatt nåttsuppsatta det inteäven kunnatom
mätas.

Den nationella arbetsgruppen för uppföljning "Dagmar 485"av
drar bl.a. följande slutsatser i samband med utvärderingen av
1993 och 1994 års medel.

samarbetet mellanatt försäkringskassor och landstingens-
fungeratparter genomgående bra och samarbetetatt succes-

sivt utvecklats på positivtett sätt
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det skett viss ändrad inriktning medelsanvändningenatt en av-
med tiden. blir i ökad utsträckning långsik-Insatserna av mer
tig karaktär och innovativamer

det inte bedöma hurgår del den verksamhetatt att stor av som-
genomförts med Dagmarmedel skulle kommit igång ävensom

dessa medelutan
de inblandade positiva bedömningar projek-att parternas av—

effekter dåligt dokumenterade. Betydelsen välärtens av en
dokumenterad målsättning och för följaplan resultatetatt upp
har från början genomgående underskattats

flertalet de besvarat enkätatt ärrepresentanterav som en—
medvetna bristerna i uppföljning och i några länattom man
har vidtagit åtgärder för förbättra rapporteringen frånatt
respektive projekt

kortsiktigheten i medelstilldelningen ett år varit viktigatt en-
faktor flera faktorer försvårat utvärdering effekter-av som av

de särskilda insatserna.na av

Konsultfirman Bohlin och Strömberg har utomståendesom
för socialdepartementets räkning under genomfört1995expert en

utvärdering hittillsvarande erfarenheter. Man drar följandeav
slutsatser:

"Dagmar"-överenskommelserna bör fortsätta, i avvaktan—
lösning utformas t.ex. underatt permanent tre-en mer en

årsperiod. försäkringskassorFör och sjukvårdshu-att ge
vudmän planeringsförutsättningar börrätt längdprogrammets

tydlig.vara
Syfte, mål och inriktning preciseras bättre från sida.statens-
Förutsättningar och inriktning lösningmot permanenten mer-

kan åstadkomma effektiv samverkan mellan "reha-som en
biliteringsaktörerna" utreds och beslut fattas under 1996/97 så

dessa kan avlösa den fortsatta "temporära"att lösningen.

Slutligen citeras avsnitt den överenskommelse gjortsett ur som
mellan och Landstingsförbundet avseendestaten 1996.

Under de åren förväntas förslagnärmaste från sjuk- och
arbetsskadekommittén och arbetsmarknadspolitiska kommit-
tén vilka behandlar rehabiliteringsområdet. Vidare kommer
regeringen riksdagens uppdrag lämna förslagatt attom
utvidga försöksverksamheten med finansiell samordning till
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arbetsmarknadsmyndigheterna ingår.verksamhet där även
under debakgrunddennaMot överensär attparterna om

finns skältillsammans detåren ersättapröva attnärmaste om
stimulans för medicinskaursprungligendenna temporära

långsiktigtbehandlingsinsatser medrehabiliterings- och ett
för sjukvårds-stadigvarande stärker drivkrafternasystem som

och prioritera insatserhuvudmännen uppmärksammaatt av
rehabilitering och lägremedicinskbetydelse för bättreen

ohälsokostnader.
ersättningsbeloppet1996 harFör år attparterna enats om

deoch 1998 bestämsmilj. kr. åren 1997skall 435 Förvara
redanslutgiltiga beloppen överensärparterna nusenare, men

utgiftsramenminst milj kr250 150avsättaatt avresp.om
skalllångsiktiga projektför slutförandetvarje år att av mer

anslutning härtill särskiltsäkerställas. vill ikunna Parterna
välfungerande projektverk-det angelägna iunderstryka att

sjukvårdshuvudmännensefter hand införlivas isamhet
ordinarie verksamhet.

insammodel lenF

förbeslutade regeringenSommaren 1992 pröva systemettatt
sjukvård.socialförsäkring ochfinansiell samordning mellan

Försöket kom kallas F insam.att
de markant ökadeFinsam-försöket kom till med anledning av

Syftetförtidspensioneringen.kostnadema för sjukförsäkringen och
för sjukvård och socialförsäkringmed samordna attatt varresurser

människor skulle fåfå båda fungera effektivare föratt attsystemen
socialförsäkringsamhällets kostnader förbättre vård samtidigt som

itotalt för människoroch hälso- och sjukvård skulle minska
yrkesverksam ålder.

nedanstående i skriften RFVidé har beskrivits påFinsamzs sätt
redovisar 1994:7 "FINSAM"

sjuktaletsgrunden enkel.Den innebäridé iF insamss är att
sjukvårdshuvudmännensbetydelse förutveckling ska få

ekonomi.
användsDärmed förväntas deatt gemensamma resurserna

ökareffektivare vård och rehabiliteringsinsatserså att sam-
Sjukskriv-tidigt samhällsekonomiska vinster uppnås.som

sjukvården i samrådningskostnadema ska således belasta som
vissmed försäkringskassan flexibelt ska kunna använda en

tilldisponibelt beloppdel sjukförsäkringspengama s.k.av
inom rehabilitering.strategiska insatser vård och
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Ett ekonomiskt resultat beräknas för varje försäkringsområ-
de de medel skjutits till från socialförsäkringen. Detsom
samlade kostnadsansvaret förstärka motivationen hosantas
beslutsfattare och verkställare välja de effektivaatt mest
handlingsalternativen huvudmannen försäk-ochattgenom
ringskassan får behålla hälften uppkommet överskott iav
socialförsäkringen jämfört med beräknad kostnadsutveckling

försöket inte genomförts.om

börHärutöver de båda berörda också måstenämnas att parterna ta
för de eventuella förluster kan uppkomma. Systemetett ansvar som

innehåller således både "morot och piska".
Försöksverksamhet bedrivs i fem olika delar landet. Formernaav

för styrning och ledning försöken varierar.av
Under de två år varit möjliga utvärdera har positivtatt ettsom

totalresultat redovisats. Försöken har tillsammans givit överskottett
i försäkringen jämfört med det förväntade utfallet försöken inteom
genomförts. Under 1994 det sig 58 miljoner kronor vilketrör om var

fördubbling jämfört med 1993. Dock har enskilda försökänmer en
redovisat negativa resultat.

Varför resultaten blivit de blivit har dock inte kunnat besvarassom
Från många håll vittnasännu. betydelsen ekonomiskaom av

incitament. tycks förDessa övrigt viktigare för försäkringskas-vara
för sjukvårdshuvudmännen.änsoma

Värdet själva samarbetet i sig med ökade kunskaperav om-
varandras verksamheter har också utpekats positiva resultatsom-

försöken.av
Den centrala styrningens "krav" snabba resultat kan innebära att

alltför satsning sker aktiviteter/projekt med enbartstoren
kortsiktiga effekter.

Socsam bygger på liknande idéer härF ocksåinsam ärsom men
socialtjänsten involverad. Endast försök pågår i landet Sten-ett
ungssund. Det har pågått kort tid varför utvärdering hittillsen en
har presenterats.

8.7.3 F öretagshälsovården

framgåttSom under kapitel har6 befunnitFHV sig, och sågör
fortfarande i viss utsträckning, i kraftig omstruktureringssitua-en
tion. förändringDen statsbidragens inriktning från sjukvård tillav
förebyggande insatser och rehabilitering medförde inte FHV:satt
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roll sjukvårdstjänster upphörde.producent Huruvida finan-som av
siering de har skett de grunder avsedda ärav senare som var
osäkert.

Under den period då fri anslutning till försäkringen rådde i Sverige
kom antal FHV-enheter förse sig med framför allt läkare,ett att men

sjukgymnaster hade försäkringsanslutning. Specialite-även som en
"Företagshälsovård" grundade dock inte till fri anslutning.ten rätt

Genom vissa -enheterFHV hade läkare med etablering i eller iatt -
anslutning till- verksamhetsin och andra inte hade detta påverkades
konkurrensen mellan enheterna. I högre grad innebar vårdavtalän
med sjukvårdshuvudmännen vissa FHV-enheter kunde få heltatt
annorlunda förutsättningar konkurrera kunder deatt änom nya som
inte hade vårdavtal.

situationDenna kvarstår efter avskaffandet den friaäven av
försäkringsanslutningen.

Ett promblemområde avseende förhållandeFHV:s till sjuk-annat
vården för FHV-läkare remittera för provtagning,rör rätten att rönt-

Denna fråga hanteras olika sjukvårdshuvudmännen.gen m.m. av
Delade meningar hos arbetsgivare och inom HV-branschenF råder

fortfarande vilken roll skall ha detFHV gäller hälso- ochnärom
sjukvård, liksom går mellan medicinsk och arbetslivsin-gränsenvar
riktad rehabilitering.

Politisk enighet råder dock skallFHV inomattom vara en resurs
områdena arbetsmiljö och rehabilitering. delasDetta synsätt av
arbetsmarknadens huvudorganisationer.

8.7.4 Riksförsäkringsverkets sjukhus

Riksrevisionsverket har i RRV 1996:31 redovisatrapporten
resultatet sin granskning Riksförsäkringsverkets sjukhus,av av
baserad dokumentgenom gång, statistik, intervjuer och fallgransk-
ning. slutsatserDe drar följande:RRV är

RRV:s analys visar sjukhus harRFV:s otydligatt en
Verksamhetsinriktning, där uppgifts- och ansvarsgränserna
framför allt landstingen oklara. Huvudmannaska-gentemot är

präglas passivitet och underlåtenhet. harpet RFV inteav
preciserat sjukhusens roll i försäkringskassornas arbete med
rehabilitering. Finansieringsformen skapar inga krav på
effektivt utnyttjande sjukhusens Dessutom bidrarav resurser.
finansieringsformen till otydlig ansvarsfördelning mellanen
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sjukvården.ochhälso-och den allmännasjukhusRFV:s
alternativ förkonkurrensneutraltintesjukhusRFVzs är ett

ochlandstingsdrivnaförhållande tilliförsäkringskassorna
privata uppdragstagare.

inför bör,sjukhus stårproblem RFV:soch deVerksamheten
verksamhet måsteSjukhusensisolerade.enligt RRV inte ses

rehabiliteringsar-behovde krav ochbakgrundmot somses av
försäkringskassorna.betet ställer

skall drivamotiv för RFVnågra starkakan inteRRV attse
förfinnsmotivsjukhusverksamhet. De attsomegen

sjukhusdriversocialförsäkringsadministrationen är,egna
viktigthistorisk karaktär. Detenligt RRV, är att ett nyttav

bestäl-i sin rollförsäkringskassomatillleder attsystem som
rehabilitering olikaochden vårdförutsättningslöstlare prövar

lokala ellermöjligt börSå långterbjuda.vårdgivare kan
för sjuk-Starka skäl talaranvändas.regionala lösningar att

vårdgi-med stöd privatamånvårdshuvudmännen i någon av
tillhandahålla de rehabiliteringsinsatserbör kunna somvare

redan fallet.Huvudsakligen såkrävs. är

socialstyrelsen bedömt verk-Till ovanstående kan läggas ävenatt
riktat anmärkningarsjukhus och därvidsamheten vid RFV:s mot

rehabiliteringsarbete bedrivs.bl.a. det som
ellerfrån sjukhusens, RFV:smotsvarande utvärderingNågon

inte redovisad.kassornas sida finns

inomMål, prioriteringar8.7.5 m.m.

sjukvårdenhälso- och

"uttalanden" gjortsdetta avsnitt redovisas några viktigaUnder som
kopplingbeträffande sjukvårdens verksamhet i sådana delar harsom

till försäkringen.
paragraf lyder: Målet för hälso-Hälso-och sjukvårdslagens andra "

befolkning-och lika villkor för helasjukvården god hälsa påär en
en."

ovanstående mål vidSett försäkringsperspektiv kanett rentur
ambitionen bedrivaresursknapphet ibland kollidera med att en

effektiv försäkringsverksamhet.
Paragraf "Hälso- skall arbeta för2b lyder: och sjukvården att

förebygga sjukvårdenohälsa. vänder .till hälso- ochDen sigsom
skall lämpligt metoder fördet upplysningarnär är attges om
förebygga och skada."sjukdom

väl behov.Detta med försäkringensöverensstämmer
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Socialstyrelsens allmänna råd sjukskrivning SOFS 1992:16om
innehåller i försäkringsperspektiväven antalsett ett ett stort- -
viktiga budskap. Några redovisas här, i övrigt hänvisas till rådet
i sin helhet.

Med hänsyn till arbetsgivarens och patientens detäransvar
lämpligt läkaren vid behov tillsammans med eller viaatt
patienten kontakt med arbetsplatsen."tar

"När det framkommer psykosociala problem, där läkaren
bedömer kompetens behövs för kompletteraatt attannan
utredningen, bör psykolog eller kurator kontaktas. Vid behov
bör läkaren också kontakta rehabiliteringspersonal t.ex.annan
sjukgymnast eller arbetsterapeut alternativt rehabiliterings-en
enhet inom sjukvården syncentral eller hörselvårdsavdel-t.ex.
ning."

"Det också viktigt väntetider till undersökningar,är att
behandlingar och funktionsträning så långt möjligtsom
undviks förkortas.eller

Ovanstående påpekanden ligger helt i linje med sjukförsäkringens
intressen.

Socialstyrelsen, Landstingsförbundet och Svenska Kommun-
förbundet har i skriften "Rehabilitering inom hälso- och sjukvård"
angivit god rehabilitering inom hälso- och sjukvården bl.a.att
innebär:

klart formulerade mål realistiska utifrån denärsom-
enskildes förutsättningar och möjligheter,
metoder korrekt bedöma behovenatt-
personal med god kompetens, inklusive beställarkompe--
tens
väl fungerande vårdlänkar och samverkan med andra-
aktörer
adekvata journaluppgifter med relevant information-
möjligheter föja resultat och kostnadseffektivtatt upp-
säkra och utveckla kvaliteten samt
tillgång till hjälpmedel vid tidpunkt, vilketrätt förut-rätt-

hjälpmedlensätter på kompetentatt utprovas ett sätt men
också de inte används längre tid nödvändigt.att än

Citatet rehabilitering människor i alla åldrar. Inriktningenavser av
försäkringsperspektivär viktig för såvälett den medicinskaur- -

rehabiliteringen för sjukvårdens medverkan i den arbetslivsin-som
riktade rehabiliteringen.
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prioritetsgruppering vidföreslår följandePrioriteringsutredningen
begränsade resurser:

och sjukdomarlivshotande sjukdomarvård akutaI av
invalidiserandetill varaktigtbehandling lederutansom

Vård kroniskaför tidig död. svåratillstånd eller av
slutskede.lindrande vård i livetssjukdomar. Palliativ

nedsatt autonomi.människor medVård av
dokumenterad Habilitering/reha-prevention med nytta.

sjukvårdslagensenligt hälso- ochbilitering m.m.
definition.

och kroniska sjukdomar.mindre svåra akutavårdIII av
gränsfallIV

sjukdom och skada.skälvård andraV änav

problemen"fall" finns i III. DeFörsäkringens flesta störstagrupp
fallet forrimligen ocksåoch Såfinns emellertid i IV V. ärgrupperna

konsumerardessa patientersjukvården. berorDetta storaatt
till deninrättningenhänvisas från dendeatt enaresurser genom

helhetsansvar. Med hjälpandra beroende ingen tar ettatt av
"initial" prioritet,dvs. högtidiga, kompetenta utredningsinsatser, en

dessa männi-klarläggas och mångaskulle problematiken kunna av
omhändertagandeadekvatskor skulle kunna hjälpas till ett av
stället för bli kvarsocialtjänsten eller någon iexempelvis attannan

hjälp finnssjukvård och försäkringskassa där ibland ingeninom att
få.

högprioritera dessa i tidigt skede således vinsterAtt ett gergrupper
sikt.på lite längre

allt hårdare ekonomisktfinner dock skälKommittén att anta att en
prioritera utifrån prioriterings-sjukvård kommer tvingasträngd att

ned dedärmed prioriterautredningens förslag och grupper som
ersättning från sjukförsäkringen.uppbär

kortsiktigtske utifrånPrioriteringen kan dessutom komma att ett
vanligt de ekonomiskatidsperspektiv. Detta ärär när resurserna

knappa.
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Försäkringen och läkarna jämförelse8.7.6 en-
någramed andra länder

Försäkringsläkarna har viktig funktion i samspelet mellanen
sjukvård och försäkring, inte minst i förhållande till de behandlande
läkarna. anledningdenna här beskrivning samspeletAv överges en
mellan försäkringsläkaren och den behandlande läkaren i Sverige,
Tyskland och Holland.

8.7.6.1 Sverige

Sverige alla legitimerade berättigadeI läkare utfärda intyg förär att
bedömning till sjukpenning liksom utlåtande för prövningrättenav

till förtidspension/sjukbidrag.rättenav
Tidigare förda diskussioner begränsa utfärda intyg harrättenatt att

hittills inte lett till förslagnågra i denna riktning.
Försäkringens för gardera sig inadekvata sjukskriv-att motresurs

ningar och förtidspensioneringar de s.k. försäkringsläkama. Dessaär
medverkar också i kassornas rehabiliteringsarbete.

Försäkringsläkarna förutom fåtal heltidsanställdaär ett an-- -
ställda deltid försäkringskassorna.på vid Arbetstiden varierar nor-
malt mellan timmar4-20 vecka.per

Försäkringsläkarna har enbart rådgivande funktion. Beslut fattasen
tjänstemän eller socialförsäkringsnämnder.av

Bland arbetsuppgifterna kan följande nämnas:

Bedömning arbetsförmågans nedsättning bakgrundmotav av-
befintlig dokumentation kassan, träffar inte den försäkra-man
de.
Komplettering medicinskt underlag antingen kontaktav genom-
med behandlande läkare eller medicinska kunska-genom egna
per.
Bedömning rehabiliteringsbehov och -insatser.av~
Uppföljning/utvärdering-
Utbildning kassapersonal i medicinska frågorav-
Utbildning bl.a. läkare i försäkringsmedicinska frågor.av-
Medverkan vid förhandlingar inom för ochDagmarramen-
Finsam.
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i förstaförsäkradeinte träffar denförsäkringsläkarentill ärSkälet att
behand-relation till sindendetta skulle kunnahan störaatt senares

regel gällerdennaenda undantagegentligenläkare. Somlande mot
behövs fördettaträffa den försäkradeförsäkringsläkaren kanatt om

dock mycketförbedömningar denne. Dettaförklara sinakunna äratt
förekommande.sällsynt

försäkrings-harden oktober 1995med regeländringarna lochI
vidskall medalltidbl.a. denneroll stärktsläkarens att varagenom

genomföra efter fyraskallbedömning kassomafördjupadeden som
arbeteförsäkringsläkarensharsjukskrivning.veckors Dessutom

bl.a.verksamhet inomkassans övrigamedblivit integreratmer
förändringinnebärrehabiliteringsarbetet. Dettautvecklingen enav

tidigare.rollen gentemotav
läkare ochbehandlandeförekomma mellaniblandKonflikter kan

denbetydligt vanligareförsäkringsläkaren är att senare ses sommen
behandlandedenförsäkringenbarainte ävenutan avaven resurs --

läkaren.

8.7.6.2 Tyskland

försäkring-obligatoriskaskriva intyg till denTysklandI är rätten att
läkare anslutnaflesta begränsad till deomfattar desom ärsomen

försäkringskassor administrerarde mångatill någon somav
försäkringen.

"kassaläkareföreningar".Beslut anslutning fattas lokalaavom
gynekologer svårigheterdagsläget har ortopeder, kirurger ochI att

redan till-försäkringskassornas behovfå ansluta sig ärattp.g.a.
München detgodosedda i Tyskland.utom I näraäröstra nog

anslutningar.totalstopp för nya
anslutning förhar kravet påFörsäkringsorganisationen attgenom

Tyskland.kontroll läkarna i Dennafå skriva intyg viss påen
delvis på-den s.k. "läkartjänsten"förstärks ytterligare somgenom

träffardärutöverminner de svenska försäkringsläkarna men somom
erforderligt och kvalitets-patienter då de bedömer detta ävenvara

behandlingargranskar m.m.
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8.7.6.3 Holland

det holländskaI skiljer helt begreppen behandlandesystemet man
läkare och försäkringsläkare. förre förDen medicinsksvarar
diagnostik, behandling och rehabilitering och den försenare
"sjukskrivning". Båda träffar patienten arbetar alltså med olikamen
delar patientens behov.av

Försäkringsläkarna anställda försäkringsorganisationen.är av
Tillvaron kompliceras ytterligare för bl.a. patienten i de fall arbets-

platsanknuten rehabilitering erfordras. Ansvarig för detta bland
läkarna företagsläkaren.är

Den bristande kommunikationen mellan framför allt försäkringslä-
karna och behandlande läkare uppfattas idag problemett stortsom
för den holländska socialförsäkringen.

8.8 Kommitténs överväganden och

förslag

det följandeI redovisar kommittén sina överväganden förslagoch
avseende den framtida samverkan mellan sjukförsäkringen och
hälso- och sjukvården. Därutöver belyses de roller företagshälsovår-
den och Riksförsäkringsverkets sjukhus kan spela diskuterassamt
läkarnas förhållande till försäkringen inklusive behovet utbild-av
ning.

8.8.1 Sjukvårdens arbetssätt m.m.

Vårt förslag:
Ämnet försäkringsmedicin bör ingå i läkarnas grundutbild--
ning.
Samtliga läkare i sin yrkesutövning utfärdar intyg ochsom-
utlåtanden till försäkringen bör regelbundet genomgå, för-av
säkringskassoma anordnad, utbildning i försäkringsmedicin.
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följandeförslag vill kommittén framföraovanståendeFörutom
åsikter under detta avsnitt:

förebyggande ohälsoar-Hälso- och sjukvårdens insatser inom det-
betet behöver förstärkas.

tillgångarförbättrad helhetssyn avseende människans ochEn-
sjukskrivning rehabilite-hinder krävs i samband med såväl som

ring.
för minska för sjukskrivnakrävs väntetiderInsatser att personer-

behöver behandling, rehabilitering inom hälso- ochsom mm
sjukvården.

ochHälso- sjukvårdens i FoU-frågor inom ohälso-engagemang—
området bör vidareutvecklas tillsammans med försäkringskassor-

na.

arbetsoförmåga8.8.1.1 Förebygga sjukdom och

effektivaste minska den sjukdomsorsakade frånvaronDet sättet att
Åtgärderenligt kommitténs uppfattning den.förebyggaär att som

i efterhand ochmåste regel kostsammasättas är som mer
dessutom riskerar resultaten försämras längre detåtgärderna attav
dröjer deinnan in.sätts

Det förebyggande arbetet kan sig uttryck. det första kantvå Förta
förebygga sjukdom och därmed förhindra arbetsoförmåga. Förman

det andra kan förebygga arbetsoförmåga hos dem harman som en
sjukdom/funktionsnedsättning.

det gäller arbetet med förebygga sjukdom sjukvårdenNär haratt av
hävd viktig roll.en

Från kommitténs sida bedöms framför allt följande insatsområ-att
den behöver prioriteras:

deBruket alkohol och narkotika minska.måste Förutomav-
hänförssjukskrivningar och förtidspensioneringar tillöppetsom

missbruk alkohol ligger väl doltdetta eller mindre iav m.m. mer en
mängd sjuk- och förtidspensionsfall.stor

En studie genomförts vid försäkringskassan i Stockholm visarsom
tredjedel förtidspensioneringarna hade alkoholmissbrukatt ca en av

viktig orsak.som en
satsningar upplysningskampanjer sjukvårdenFörutom på börm.m.

aktivt och alkohol,på tidigare stadium utreda bruketettmer av
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och medicinernarkotika i samband med patienter söker ochvårdatt
uteslutas formdet inte kan någon överkonsumtion föreligger.att av

med andra ord minst lika viktigt förebyggandemed arbete påDet är
individnivå gruppnivå eller befolkningsnivå.som

frågor naturligtvisSådana här mycket känsliga med tanke på denär
enskildes integritet. Sjukvården bör dock den instans harvara som
bäst förutsättningar tackla förebyggandedessa problematt ettur
perspektiv.

Rökning ytterligare riskfaktor det gäller sjukskrivningär nären-
och förtidspensionering. Rökningen påverkar inte bara andnings-

flertal andra och medför försämradävenutan ettorganen organ
kondition och allmänt nedsatt motståndskraft hos kroppen.en

och andra levnadsvanorKost-, motions- påverkar riskerna för-
Ävensjukfrånvaro. sådana frågor bör med patienter itas upp

samband med besök inom sjukvården. komplementDetta ettsom
till allmänt riktade insatser till vissa riskgrupper eller helamer
befolkningen.
Frågor kring patientens känsla leva meningsfullt liv,att ettav-
hans/hennes familjesituation, sociala nätverk behöver intem.m.
sällan ställas. Många sjukdomar dag hai grund bl.a.anses som
känslan inte ha kontroll sitt liv; klara samliv,överattav av
samarbete samhälle,och inte kunna sammanhang, inteatt se
kunna påverka m.m.

inom vården kan byggaOm rutiner för regelmässigaman
diskussioner med patienterna kring ovanstående frågeställningar
innan det står klart patienten verkligen har utvecklat missbrukatt ett
eller riskerar utveckla sjukdom detta till fördel försätt ärannat att
patienten och dessutom torde såväl sjukförsäkringen sjukvårdensom
kunna mycket effektiviserasVården insatser sättsspara pengar. om

tidigt.
Ovannämnda individinriktade insatser behöver naturligtvis komp-

letteras med befolkningsinriktade. ocksåhar kommunernaHär ett
ansvar.

Sjukvården har viktig roll det gäller förebyggaäven när atten
arbetsoförmåga i samband med befintlig sjukdom. inomNär man
vården konstaterar patient har sjukdom eller medicinskatt en en
funktionsnedsättning det viktigtär att:



och sjukvården 253Samverkan med hälso-SOU 1996:113

sjukdomen börde konsekvenserinformeraspatienten om-
inkl. arbeteför levnadsvanorinnebära hans
förmåga själv hantera sinaavseende sinpatienten utbildas att-

förvärrasbesvär så de inteatt
erbjuder sig viainom vården ev.läkaren eller attresursannan-

arbetsplatsen m.fl. aktörer förkontaktaförsäkringskassan att
dessa inte skapararbetsförhållandena för patienten såpåverka att
viktigt detför individen. minstarbetsoförmåga Inteonödig är att

fåi arbetet och försökapsykosociala påfrestningarförreagera
Åtgärdsansvarig primärt arbetsgivaren.reducerade.dessa är

utlåtanden8.8.1.2 Bedömningar och

för bedömning tillSjukvårdens uppgift fram underlag rättenatt ta av
försäkringstillämp-avgörande för såvälolika slags ersättningar är

ningen rehabiliteringen. Nedan diskuteras hur man somsom
ställningstagandenintygsutfárdande läkare bör vid de somresonera

behöver utfärdande intyg skall liggai samband medgöras av som
Vidaretill grund för försäkringskassans beslut sjukpenning.om ev.

redovisas faktorer helhetsbedömningde bör ingå i läkarenssom av
sin patient beskrivning olika "bedömningsnivåer".översamt en

Inledningsvis finner kommittén beskriva denanledning "stegatt -
för modell" i SOU 1995:149 avseendesteg presenterassom- -
arbetsförmågebedömningar. i avsikt belysa behovetDetta att av
medverkan från m.fl.läkare i de olika stegen.

Modellen består nedanstående frågeställningar:av

den försäkrade utföra sitt vanliga arbete efter nödvändig1 Kan
behandling konvalescensoch

besvara den frågan krävs medicinsk kompetens. svårareFör Iatt
fall kompetens.även annan

2 den försäkrade utföra sina nuvarande arbetsuppgifter efterKan
viss rehabilitering eller anpassning arbetsuppgifterav

Medicinsk kompetens behövs vid bedömningen, ibland också
kompetens.annan

3 den försäkrade utföra och arbetsuppgifterKan erhålla andra hos
sin arbetsgivare insatserutan extra

frånMed bortseende den erhållaförsäkrade kan andraom
arbetsuppgifter krävs oftast bedömning från medicinskten en
kompetent person.



254 Samverkan med hälso- och sjukvården SOU 1996:113

4 Kan den försäkrade erhålla andra arbetsuppgifter hos sin
arbetsgivare efter viss utbildning, anpassning arbetsuppgifterav
eller liknande insatser

Lämpligheten i eller förändrade arbetsuppgifter behövernya
ofta bedömas läkare.av

den försäkrade5 Kan klara på arbetsmarknaden normaltannat
förekommande arbete, insatserutan extra
Även här behövs den ansvarige läkarens uppfattning. Det är

dock viktigt han med avseende på hans kompe-att presenteras,
adekvata frågeställningar.tens,

6 den försäkradeKan klara arbetsmarknaden normaltannat
förekommande arbete efter vissa rehabiliterande insatser, t.ex.
utbildning eller omskolning

frågaSe
Är7 den försäkrade varaktigt eller för avsevärd tid arbetsoförm-
ögen

Grunden för ställningstagande i denna fråga bl.a.ett är ett
omfattande läkarutlåtande hälsotillstånd.om

Som framgår behövs medicinsk kompetens i olika omfattningovan
beroende pâ i modellen befinner sig. Störst omfattningvar man
förekommer i samband med frågorna 1 och behovetNär av
medverkan från läkarna minskar ökar dock behovet insatser frånav

kompetens inom sjukvården eller företagshälsovården.annan
besvaraAtt de frågeställningar kan komplice-som anges ovan vara

Nedan beskrivs antal faktorerrat. måste beaktas ochett vilkasom
kompetenser kan behöva komplettera läkaren. Först docksom en
kort redovisning regelsystemet.av

Dagens regler

Sjukpenning vid sjukdom ned arbetsförmåganutges sätter medsom
minst fjärdedel.en

försäkradeDen skall normalt inkomma med läkarintyg för att styr-
ka nedsättningen arbetsförmågan sjukdom fr.o.m. sjundeav p.g.a.
dagen efter sjukanmälningsdagen.
Läkarens roll i första hand uttalaär sig den försäkradesatt om
medicinska och i vad mån och på vilketstatus detta inte barasätt
påverkar fimktionsférmdgan också arbetsförmågan.utan

Försäkringskassan sedan försäkringsjuridisktar ställning till
arbetsförmågans nedsättning och till sjukpenning.rätten
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det vanligt språkbruk ochEnligt praxis sjukdom "som enligtär
läkarvetenskaplig uppfattning sjukdom. Medärgängse att anse som

utgångspunkt torde såsom sjukdom kunna betecknas varjedenna
eller själstillstånd inte sammanhänger medonormalt kropps- som

normala livsprocessen" 5den SOU 1944: l
bedömer arbetsförmågans nedsättning hosläkarenNär en person

individensanställning skall läkarens bedömning utifrånmed göras
arbetsuppgifter.faktiska

utföraskall läkaren beskriva patientens förmågaDessutom att
andra arbetsuppgifter, eller på sikt.nu

till sjukpenningsedan skallFörsäkringskassan avgör rättenom
förmågangrundas oförmågan klara nuvarande arbete ellerpå attatt

rehabiliteringsinsatser klara andra arbetsuppgifter.med eller utan
arbetsförmågan till hela arbetsmarknaden.Vid arbetslöshet relateras

arbetsförmågaBedömning av

Kommittén från läkaren normalt inte har några svårigheterutgår att
patient ellerbedöma förekomsten sjukdom hos huratt av en

ledersjukdomen påverkar funktionsförmågan. bedömningarDessa
sällan till ifrågasättande från försäkringskassans sida. bedömaAtt
arbetsförmåga/arbetsoförmåga svårighet oftadock någotär vars
underskattas.

vad arbetsförmåga hel-Oavsett nedsatt skall relateras till krävs en
hetssyn individen och dennes omgivning i bedömningen.
Helhetssynen bygger på individens hinder och tillgångar vägsatt

varandra.mot
individ har vissa arbetshinder har sannolikt ocksåEn som resurser,

vilka kan tillvara i arbete. upplevsNär större äntas resurserna som
hindren betraktar vi och blir betraktade, arbetsföra.oss, som

Vi har med arbetsförmåga. vi kanskeandra 0rd Detta trots atten
lider sjukdom.av en

Om det förhållandet råder, dvs. arbetshindren störreär änmotsatta
betraktas vi arbetsoförmögna.resurserna, som

Såväl tillgångar hinder kan för indelasenkelhets skullsom

intellektuella-
kunskapsmässiga—
organiska-
psykiska/psykologiska-
sociala-



Samverkan med hälso- och sjukvården256 SOU 1996:113

arbetsförmågebedömningkunna adekvat krävs enligtFör göraatt en
vid varje bedömningstillfälle:kommitténs åsikt

Kunskap individensom resurser-
Kunskap samtliga hinder hänfördessa inte sig tillävenom om-
sjukdom
Kunskap arbetsuppgifterde ingår i det yrke de yrkenom som-

skall relatera arbetsförmågan till.man

fallmånga kan den behandlande läkaren självI de ställnings-göra
taganden behövs det gäller frågor arbetsförmåga,närsom om
nedsatt arbetsförmåga, sjukdomsorsaker, behov rehabiliteringav
m.m.

arbetsförmågebedömningenOm svår eller besvären inteär om
upphör inom förväntad tid någon form naturalförlopp detärav
oerhört viktigt läkaren har tillgång till och utnyttjar sådanatt
kompetens kan hjälpa till med utredning och bedömning. bristIsom
på nedanstående eller dåligt utnyttjande dem, riskenärresurser, av

läkaren tvingas ställning ofullständigtochstor att ta ensam
underlag vilket kan leda till patienten antingen felaktigt erhålleratt
ersättning eller felaktigt går miste sådan.om

förstaI hand krävs tillgång till formi sjukgymnast,resurser av
arbetsterapeut, psykolog och kurator för läkare tjänstgör inomsom
den hälso- och sjukvården. denFrån hälso- och sjuk-öppna öppna
vården bör för övrigt alla intyg och utlåtanden tillmerparten av
försäkringen komma. Finns inte där kan ofta företagshäl-resurserna
sovården bör utnyttjas.vara en resurs som

Ibland räcker inte detta. Ytterligare kompetens behövs.ens
Svårigheten sällan bedöma sjukdomshindret övrigaär att utan
arbetshinder och framför allt individens tillgångar hur desamt

kan utvecklas. analyseraFör individens tillgångar kanattsenare
exempelvis Arbetsförmedling/Arbetsmarknadsinstitut/Arbetslivs-
tjänst användas. behövsDessa dessutom ofta för kunna bedömaatt

restarbetsförmåga går utnyttja på den reguljäraattom en persons
arbetsmarknaden.

Slutligen bör Riksförsäkringsverkets sjukhus sinasom en av
funktioner kunna genomföra utredningar och bedömningar deav
allra svårbedömda patienterna/patientgrupperna.mest
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8.8.1.3 Medicinsk behandling och rehabilitering

s.k. rehabiliteringspotentialen sjunkerDen tiden vid passivöver
sjukskrivning. gäller i de flesta fall.Detta Onödig innebärväntan
således inte bara kostnader under väntetiden också resultatetutan att

den genomförda åtgärden riskerar bli sämre.attav
sjukförsäkringen, liksom givetvis för patienten,För onödigaär

väntetider ondo. Med begränsade och med hänsyn tagenav resurser
till behovandra försäkringens finns risk för oplanerade köerän att
alltid kommer finnas inom vården.att

studierGenom de skrivits rörande vårdgarantinrapporterav som
och snabbenkät till antal försäkringskassor framstårettgenom en
nedanstående områden särskilt angelägna prioriteraatt ettsom ur
försäkringsperspektiv. härDvs. står flest försäkrade i kö härresp.
finns de längsta väntetiderna. Relativt variationer finns mellanstora
olika regioner.

"Helhetsbedömningar"
Konsultationer inom specialiteterna ortopedi, reumatologi,-
neurologi och psykiatri
Psykiatrisk behandling, såväl läkare personalav som annan-
Operationer knän, diskbråck inom ortopedin, ävenav m.m.-
handkirurgi
Medicinsk rehabilitering-
Sjukgymnastik-

Härutöver följer några citat det enkätsvar försäkringskassaur som en
avgivit:

Vårt lokalkontor i har själva under 1995 följtxx sommaren
sjukfall hade pågått månader. Av deänupp som mer sex

aktuella 183 långa fallen bedömdes 67 utredningpåväntast
eller operation. dessaAv avsåg 23 ortopedärenden.."st

"Förturen avser besök hos ortoped, reumatolog och på
smärtklinik med hjälp Dagmarmedel innebär vi kanskeattav
kan korta väntetiden till första besök med 6-12ettav
månader

Ovanstående två lokala ögonblicksbilder torde kännas igen
många håll i landet.

9 16-0907
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rehabiliteringMedverkan vid arbetslivsinriktad8.8.1.4

rehabilitering ellersker hel del arbetslivsinriktad meddagI utan,en
behandlande läkaren. roll får dockliten, medverkan den Dennesav
sammanhang.inte underskattas i detta

för åtgärder planeras förLäkaren klartecken" demåste "ge attsom
till följd rehabilite-de inte skall till patienten försämrasleda att av

efter rehabilitering.eller olämpligt arbeteringen ettav
de krav rehabilitering-behöver läkaren kunskapDessutom om som

individen för kunna motivera denne fortsättaställer ävenattatten
kan leda tilldet känns ibland. Brist på kunskaptungt attannarsom

rehabilite-"för skull" meddelar övriga aktörerläkaren säkerhets att
orkarringen bör avbrytas eftersom patienten inte med.

således viktiga funktioner. Dels förhindraLäkaren har två att
lämpligaolämpliga rehabiliteringsåtgärder, dels tillatt attse

åtgärder inte stoppas.

utveckling8.8.1.5 Forskning och

FoU-frågor kring den allmänna sjukförsäkringen kräver intresse
Ökadefrån sjukvården. insatser detta områdeoch medverkan inom

från sjukförsäkringens sida.bör krav på sjukvårdenettvara
exempel forskningsområden viktiga:Några på ärsom

Kvinnors ohälsa dagens medicinska forskning bygger i hög-
kvinnor harutsträckning på studier män, atttrotsav en mer

omfattande ohälsa.
Effekter rehabiliteringsinsatser.olika typerav av-

verksamhet.Effekter folkhälsoarbete och förebyggandeav annan-

8.8.1.6 Läkarrollen

sjukpenning basisFörsäkringens beslut utgivande på gom av av
kr,läkarintyg medför ofta försäkringsutgift på 10 000 dvs.ca enen

ledamånads ersättning. utlåtande för förtidspension kan tillEtt
utbetalning miljoner kronor. och utlåtanden medIntyg ärettav par

enskilde ochandra ord mycket viktiga handlingar för både den
sjukvårdspersonalsamhället. utbildning läkare ochDen som annan
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får i försäkringsmedicinska frågor står inte i proportion till de
konsekvenser intygsskrivandet har.

respektive bör försäkringsmedicinI grundutbildning ingå som en
del flertaleti olika kursavsnitt. räcker dock inte.Detta

bör enligt kommitténs uppfattningDet i princip bli obligatoriskt för
få utfärda intyg och utlåtanden grund för försäkrings-rättatt att som

mässig utbetalning regelbundet genomgå försäkringskassornaatt av
anordnad vidareutbildning. visserligenskapar kostnader i formDet

produktionsbortfall enda intyg iettav m.m. men genererar genom-
snitt högre utbetalning vad läkares medverkan underän en en
utbildningsdag kostar.

ställer kravDetta försäkringskassorna, både avseendestora
och kompetens. Kommittén detta måste prioriterasattresurser anser

Utbildningsmaterial bör kunna fram och kassornaRFVtasm.m. av
i samverkan med Riksförsäkringsverkets sjukhus och Socialstyrel-

sen.
det gäller fråganNär obligatorisk utbildning kan detta rentom

praktiskt hanteras så kassorna får intyg från läkare inteatt om som
genomgått adekvat utbildning bör kassorna i normalfallet begära en
medbedömning för ändamålet utbildad, "certifierad", läkare.av en

också viktigtDet handledarfunktion skapas inom sjukvår-är att en
den det gäller arbetsförmågebedömningar så oerfama läkarenär att

erforderligt stöd från kompetenta kollegor. Möjligen kangaranteras
kassans försäkringsläkarfunktion utvecklas till handledarrollen

harKommittén delar de tyska eller holländskaövervägt om av
bör införas i Sverige det gäller den formellasystemen när rätten att

utfärda intyg till försäkringen utformningen försäkringslä-samt av
karrollen. Utgångspunkten för läkarkårens samverkan med försäk-
ringen bör emellertid val läkare, inte försäkring-patientensvara av

Normalt innebär detta inte problemnågra sådananärens. men
inträffar bör lösningen normalt medbedömningar andravara av
läkare.
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Samverkansfrågor8.8.2

Vårt förslag:
förstärka den organisatoriskaFör samverkan och säker-att——

ställa tillgången till vissa nyckelresurser inom sjukvården bör
försäkringskassorna ha möjlighet finansiera insatser inomatt
sjukvården.

detta skeförsta hand bör via generella insatser.I Formen
för finansiella samverkan skall modellden denvara som
beskrivs i kapitel 19.
Försäkringskassorna bör få sjukvårdshuvudmännenersätta-

utlåtanden.för kvalificerade intyg och
beställningarFörsäkringskassornas intyg från sjukvårdenav-

bör antalsmässigt minska samtidigt sjukvården måstesom
höja kvaliteten de intyg och utlåtanden försäkringensom
behöver.

dessa förslag vill kommittén framhållaUtöver att:

Försäkringskassorna och sjukvårdshuvudmännen bör ytterligare-
utveckla enskildasamverkan kring individer, organisation, plane-
ring, utbildning, utvärdering och forskning.

8.8.2.1 Organisatorisk samverkan

bredUtöver samverkan mellan flera aktörer inom ohälsoområdeten
behövs också i vissa frågor direkt tvåpartssamverkan mellanen
hälso- och sjukvård och sjukförsäkringen.

de områden nedan beskrivs underFörutom avsnittet "Finansi-som
ell samverkan" kommittén följande frågor kräverattanser en
strukturerad, tydlig samverkansfonn mellan försäkringen och hälso-
och sjukvården:

Praktiskt samarbete i individärenden. Kommittén vill här-
framhålla vikten det praktiska samarbetet sker utifrånattav
patientens/den försäkrades behov. för behand-Gemensamma mål
ling/rehabilitering behöver tillsammans med densättas upp
enskilde, fördelas och resultat följas strukturerDeansvar upp.
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för samarbetet bör tydliga det gällerskapas närsom vara
gällerinriktning och mål flexibla det arbetsformer.närsamt

behov optimalt fungerandeVårdplanering. Försäkringens av en—
och sjukvård bör del sjukvårdshuvudmännenshälso- vara en av

planerings- beslutsunderlag.och
område där försäkringenFolkhälsoarbete. har starkaDetta är ett-

skäl öka så sker erfordras intressesitt Näratt ettengagemang.
från försäkringen fåövriga låta bli delaktig i arbetetparter att

få möjlighet påverka.samt att
Försäkringsläkarrollen. fårFörsäkringsläkarna allt viktigareen-
roll inom sjukförsäkringen. Rollen viktig för sjuk-är även
vårdshuvudmännen med tanke på den viktiga funktion försäk-
ringsläkaren för utveckla samarbetet försäkring-mellanutgör att

och vården. Såväl hälso- och sjukvården försäkrings-en som
kassoma torde ha mycket vinna samverkan detnäratt en
gäller vidareutveckla försäkringsläkarrollen inomatt som resurs
de områden intresse för båda organi-är gemensamtsom av

Ävensationerna. anställningsförhållanden, meritvärdering m.m.
bör kunna föremål för diskussioner. Dettavara gemensamma
gäller också utvärdering försäkringsläkarverksamheten,av
etikfrågor och liknande. minstInte angeläget det försäk-är att
ringsläkarna sina kollegor uppfattas trovärdiga ochav som
kompetenta.
Utbildningsfrågor. Läkare m.fl. inom vården har behov såvälav—
grundläggande utbildning kontinuerlig påbyggnad försäk-isom
ringsmedinska frågor. Personal försäkringskassornapå behöver
fördjupa sitt kunnande i medicinska frågor för bl.a. kunnaatt
förstå hur olika sjukdomar påverkar arbetfönnåga och rehabi-
literingsmöjligheter. Det enligt kommitténs mening angelägetär

planering sker för hur kompetensutvecklings-att en gemensam
behoven skall tillgodoses.

gällerDetta såväl lokal, regional nationell nivå.som
Utvärderingsfrågor, forkning och utveckling. Gemensamma sats--
ningar inom dessa områden bör kunna leda till ohälsoarbetetatt
bedrivs ändamålsenligt och de samlade kanattmer resurserna
utnyttjas optimalt. hälso-Inom och sjukvården finns kom-stor

och erfarenhet forskning medan försäkringskassornapetens av
har datamängder inom ohälsoområdet och därtillstora mängden
praktisk erfarenhet bör kunna tillvara.tassom
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ovanstående vill kommittén särskilt framhållaUtöver vikten attav
det skapas effektiva och smidiga samverkansformer mellan sjukvår-
den och dem arbetar med de speciellt utsattasom grupper som
beskrivs i kapitel Något behov centralt fastställa formernaattav
för detta bedöms föreligga.inte

8.8.2.2 Finansiell samverkan

tredje modell alternativ till ochEn Dagmar F insamsom-

Enligt uppfattning bör den finansiellakommitténs samverkan bygga
de tankar och vägledande principer för sammanhållen budgeten
försäkringsutgifterför och "rehabiliteringsinvesteringar" som pre-

perspektiv i kapiteli 19 "Krav administra-störresenteras ett
tionen".

Modellen innebär i korthet försäkringskassorna "fritt" förfogaratt
medel sjukförsäkringsanslaget för bl.a. finansierakunnaöver attur

insatser inom hälso- och sjukvården. skall skeDetta med ett
resultatansvar och inom för utgiftstak, vilket förutsättsettramen

åtminstone treårigt.vara
Försäkringskassan ansvarig för medlen. förutsättsinsatserär ensam
förstai hand upphandlas från den sjukvårdshuvudman finns isom

region alternativa producenter bör möjliga.samma men vara
förAnsvarig utvärdering kassan. börDenna integreradär vara en

del komplett utvärderingsmodell rörande kassans ohälsoarbete.av en
enligt kommitténs uppfattningDet värde sjukvårds-är stortav om

huvudmännen medverkar i kassornas utvärderingsarbete.
Vinst i form minskade sjukförsäkringskostnader kan antingenav

användas stöd för politiska beslut avgifternaminska ellerattsom
användas för ytterligare investeringsändamål. i fallDet så försenare

försäkringens vinst längre fram. Möjligheter förgöraatt ännu större
sjukvårdshuvudmännen få del försäkringens vinster böratt av
eventuellt tillskapas.

Kommittén vikten försäkringskassorna formulerarpoängterar attav
mätbara mål avseende effekterde överföring försäkrings-som en av
medel till sjukvården kan förväntas Någon central styrning finnsge.
inte den självklart skall finnas det gäller deutöver närsom
övergripande målen för ohälsoarbetet i Med vilka medelstort.
kassorna når målen regleras inte centralt.
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finns naturligtvis intresse frånDäremot statsmakternaett att som
komplettering till kassornas utvärderingar effekteregna av m.m.
föranstalta fristående analyser utvärderingar frånoch exempelvisom
Riksrevisionsverket.

politiska styrelser fastställer den interna beslutsordning-Kassomas
styrforrnernapå respektive kassa. innebär kan kommaDetta atten

mellan ansvariga kassornas styrelser.variera kassorna. Ytterst äratt
krav resultatredovisning"investeringskalkyler" och börHöga

finnas.
för kassornas insatser inom hälso- och sjukvården m.fl.Ramar

områden skapas enligt kommittén automatiskt införandetgenom av
flerårigtdecentraliserat utgiftstak.ett —-

kommitténs mening bör fördelning medlenEnligt någon av
sjukvården, köp arbetslivsinriktadeexempelvis satsningar inom av

rehabiliteringstjänster, stöd till arbetsmiljöprojekt inte görasmm
bedöms försäkringskassa.centralt. Behoven bäst av resp

Val modellav

Enligt kommitténs uppfattning det angeläget försäkringskas-är att
så långt möjligt blir självständiga, mål- resultatstyrdaochsorna

organisationer. bör vidareutveckla beställarfunktionKassorna en
inom rehabiliteringen och det förebyggande arbetet liksom vård och
behandling. effektivt kassorna kan arbeta med förebyggandeJu mer
insatser och rehabilitering dessto förutsättningar harstörre attman
medverka till människor kan försörja sig arbete ochatt egetgenom
därigenom minskar försäkringens kostnader.

Den modell för finansiell försäkringskassornasamordning som ger
det starkaste inflytandet- och därmed möjlighet effektivi-störst att

verksamheten den i kapitel beskrivna modellen.19 Kom-ärsera -
mittén förordar därför kassorna får disponera anslagsmedel inomatt

för utgiftstak i syfte bl.a. kunna finansiera insatserett attramen
inom hälso- och sjukvården. erfarenheter vunnits ochDe som
kommer vinnas från Dagmar- och Finsammodellerna skallatt -
enligt kommittén tillvara i det framtida samarbetet.-tas

hindrar förInget övrigt regionalt eller lokalt "slår ihop"att man
försäkringens investeringsmedel med vissa sjukvårdens medel tillav

och därmed arbetar ungefär idagpott gören gemensam som man
inom Finsam.

Kommittén vill i detta sammanhang understryka ävenatt om
försäkringskassorna får det inflytandetstörsta över vart pengarna
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skall kommer naturligtvis effektivitetsvinster sjukvårds-styras även
huvudmännen tillgodo. kortas, patienter blirKöer välutreddamer
från början osv.

Samverkansområden

vilka områden behovetInom finansiell samverkanär störst attav
finns Vilka insatser kan aktuella Diskussionen nedan handlarvara
dels generella, dels individuella insatser.om om

Kommittén vill framhålla utgångspunkten i första hand böratt vara
generella insatser skall användas samtidigtatt attmen anser

individuellt riktade insatser måste förekomma de försäk-när
ringsmässiga konsekvenserna blir alltför stötande.annars

risk medEn låta försäkringskassorna finansiera sjukvård, bådeatt
generellt och individuellt sjukvården omprioriterarär sinatt
verksamhet och "lägger ned" sådant inser försäkringenattsom man

i behov På det viset "tvingar" försäkringenär finansieraattav. man
sådan verksamhet rimligen måste sjukvårdens sak attsom anses vara
själv stå för.

Detta gäller för övrigt alla de modellertreresonemang som
diskuterats för överföring medel från försäkringen till sjukvården.av

Riskerna för detta måste elimineras båda utvecklaratt partergenom
konstruktivt samarbete där sektortänkandet minimeras och därett

utgångspunkten i stället de enskilda människornas behov.är

Generella insatser

förstaI hand det sig riktade insatser till vissa delarrör om av
sjukvården. Försäkringen har här inte något direkt inflytande över

kommer i åtnjutande insatserna.vem som av
Kommittén detta det viktigaste ändamålet med försäk-ärattanser

ringskassornas "investeringar" i hälso- och sjukvård.
Exempel insatsområden kommittén angelägna är:som anser

Kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och psykologer bör——
tillgängliga för varje primärvårdsmottagningvara

Ökade för psykoterapiresurser m.m.-
Minskade väntetider för konsultationer/medbedömningar-—

förkortade operationsköer.samt
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varierar mellan de olika försäkringskassorna beroende påBehoven
sjukvården i övrigt disponerar sinahur resurser.

hälso-försäkringen generell grund finansierar insatser inomAtt
sjukvården bedöms inte svårförenligt med hälso- ochoch vara

krav eller prioriteringsutredningens förslag.sjukvårdslagens

Individuella insatser

ovanstående riktade resursförstärkningar viaFörutom typ av
försäkringsmedel till sjukvården behöver försäkringskassoma ibland
kunna "aktivera" försäkringsmedel individnivå.

Alla behov och framför allt omfattningen dessa kan inteav- -
förutsägas förlångt i förväg, något nödvändigt kunnaär attsom
arbeta med generellt perspektiv.ett

väl känt den nuvarande socialförsäkringen åsamkasDet är att stora
kostnader för uppbärde individer sjukpenning och står i kö försom

insats inom sjukvården.någon
Om inom sjukvården nämnvärda väntetider handutan togman om

förväntas kunna återgå i arbete kommer ekono-storapersoner som
miska kunna frigöras.attresurser

Exempel sådant försäkringen skulle kunna komma attsom
finansiera individnivå, dvs. med remissförfarande:eget

Medbedömningar specialistav-
Teambedömningar vid exempelvis diagnostiska ochcentra-
motsvarande
Utlåtanden från behandlande läkare denne arbetar inomäven när-
offentlig vård betalning till arbetsgivaren förutsätts.
Psykoterapi-
Behandling, inklusive operation-

När det gäller de första exemplen torde de knappasttre vara
kontroversiella med avseende hälso- och sjukvårdslagen eller
prioriteringsutredningen.

De båda sista exemplen kan dock i konfliktstå med såväl hälso-och
sjukvårdslagens krav god vård på lika villkor priorite-som
ringsutredningens tankar. strider dessutomDe den uppfattningmot

och Landstingsförbundet undantagitstaten närpresenteratsom man
individuellt riktade insatser från Dagmarmedel.

Med tanke det mänskliga lidandet och de ibland mycket stora
kostnader onödiga väntetider kan föra med sig för försäkringensom
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möjligtundantagsvis skallkommittén detdock attatt varaanser
operation förutsattfinansierar exempelvisförsäkringskassan atten

positivt. handlarväntetider Detdetta påverkar andra patienters om
inte finansierade.redan finns Denutnyttja äratt menresurser som

enskild situationbedömningen måste i varjeetiska göras av
medicinskt ansvarig läkare.

åtgärderovanstående och övrigaKommittén att sommenar
återförabetänkande bidrar tillföreslagit i dettakommittén att

och därmed skatteun-produktionenmänniskor i arbete vilket ökar
utvecklingförutsättningar föri sin bättrederlaget vilket tur enger

sjukvården.av
känslig krävsindividuella insatserfråganMed tanke äratt om

effekterna.löpande utvärdering av

utlåtandenoch8.8.2.3 Intyg

rehabilite-ersättning dessSåväl försäkringskassans beslut om som
hälso- och sjukvår-intyg och utlåtanden frånringsarbete bygger

den.
under-i dessa handlingar kan inteVikten god kvalitet nogav

strykas.
de intygpeka förbättra kvalitetenKommittén vill vägartre att

vadoch utlåtanden utfärdas inom vården utöver ovansomsom
redovisats.

kan bli bättre.Försäkringskassornas beställarkompetens Genom
vill användaställa adekvata frågor och motivera vadatt man

till själva till förbättring. Allmäntkan kassorna bidra ensvaren
hållna, och därmedhållna frågeställningar ofta allmäntger

mindre användbara, svar.
arbete börintyg kunna minska.Antalet måste Kassomas mer

formstöd under någoninrikta sig på ersättningatt utge avsom
planerade ochaktivitet passiv försörjning. Så längeän avsom

behandlings- och rehabili-kassan accepterade aktiviteter i
teringshänseende bör krav "förlängningsintyg" minime-pågår

arbetslivsinriktad rehabiliteringdag det i princip endastI ärras.
med till intygsfrihet".rehabiliteringsersättning "berättigarsom

framtiden aktiv del i allbör kassorna efterI sträva att ta meren
form behandling/rehabilitering också kunna betalaoch därvidav

medverkar iersättning grundval den försäkradeut attav
planerade åtgärder, inte stöd "sjukintyg".medett ettav
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"känna efter hur dåligt dede försäkrade slipperFörutom att
intygsförlängninginför läkarbesök i samband medmår" ett -

rehabiliteringssynpunkt finnsvilket kan direkt negativtvara ur -
utfärdasjukvården slippainom attstora att spara genomresurser

användas tillonödiga intyg. kan i ställetDessa attresurser
nödvändigaförbättra kvaliteten de intyg och utlåtanden ärsom

för försäkringen.
utlåtanden behöverför ersättning intyg ochFormerna sesav

över
försäkringskassanprivatläkare får idag ersättning frånEn separat

dock ickeför antal intygstyper. Försäkringen ersätterett stort
utfärdade offentligt anställd läkare. inteintyg Detta ärav en

och börkonkurrensneutralt primärvårdsläkarperspektivsett ettur
sjukvårdhshuvudman-ändras. Förändringen bör innebära ävenatt

kan få betalt för kvalificerade intyg och utlåtanden.nen

Företagshälsovården8.8.3

Kommittén att:anser
reguljära hälso- och tillvara densjukvården bör bättreDen ta-

kompetens och de finns inom företagshälsovården medresurser som
avseende arbetsförmågebedömningar och rehabiliteringsarbete.på

former försäkringskas-bör ske olika avtal därDetta ävengenom av
bör finnas med part.san som

utsträck-Sjukvården måste, enligt kommitténs uppfattning i ökad
ning för kunna ställning till arbetsoförmåga och behovatt ta av-
rehabilitering utveckla sitt samarbete med arbetsplatserna. Härvid-

arbetsplats.utmärkt länk mellan vård ochFHVär en resurs som
primärvårdendet inte finns erforderlig inomden mån kompetensI

arbetsförmåga i förhållande tillför kunna bedöma individs ettatt en
hjälp kunna frånspecifikt yrke bör erhållas FHV.

parallelltde fall individ kräver fortsatt medicinsk behandlingI en
med arbetslivsinriktad arbetsplatsen ochrehabilitering pågåratt

involverad i den väl fungerandeFHV är ärsenare processen en
nödvändig.samverkan mellan behandlande läkare och FHV

och möjligheter bör alltid beaktas sjukvårdshu-FHV:s närresurser
vudmännen planerar sin verksamhet för undvika såväl överlapp-att
ning luckor.som

inte skerförutsätter samverkan med enbartDetta FHV runtatt
övergripandeenskilda patienter nivå.ävenutan en
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samarbeteförbättrat mellan företagshälsovård och övrigEtt hälso-
och sjukvård ligger i sjukförsäkringens intresse.

Försäkringen bör själva kunna nyttja företagshälsovårdenäven som
det gäller arbetsförmågebedömningar,när göraatten resurs

identifiera rehabiliteringsbehov mm.
dessaKostnadsansvaret bör i situationer diskuteras. detNär gäller

FHV:s rehabiliteringsinsatser torde arbetsgivarens kostnadsansvar
odiskutabelt. det gäller bedömningarNär olika slag ställervara av

det sig annorlunda.Enligt kommitténs förslag i kapitel 6 skall
försäkringskassorna för erforderliga bedömningaratt görs.ansvara
Även sjukvården ha förmåste detta, kopplat tillettanses ansvar
"rätten sjukskriva".att

Med tanke på hur den ekonomiska verkligheten idag inomutser
sjukvården torde dock få tänka sig dessa bedömningar kanattman
komma bli viktigt område för finansiell samverkan mellanatt ett
sjukvård och försäkring.

mellanTrepartsavtal sjukvård och försäkringFHV, avseende den
förstnämndes roll och samspel med de övriga torde sättett attvara
strukturera verksamheten.

Riksförsäkringsverkets8.8.4 sjukhus

Kommitténs bedömning är att:

Försäkringskassorna behöver ha tillgång till speciella resurser av—
den beskrivs nedan och inte förväntas kunnatyp som som
tillhandahållas den reguljära hälso- och sjukvården.av

behovDe sjukförsäkringen i framtiden behöver ha tillgodo-som
sedda Riksförsäkringsverkets sjukhus eller i formav annan- —
kan i korthet följande:sägas vara
Bedömning försäkradesvårutredda såväl detnärextremtav-
gäller arbetsförmågans nedsättning behovet och möjlig-som av
heterna till rehabilitering.
Vissa stödinsatser för dessa försäkrade i form behandling ochav-
rehabilitering. Många gånger handlar motivationshöjandedet om
åtgärder.
Metodutveckling det gäller "nya" patientgruppernär som mer-
identifieras i sjukförsäkringen inom den ordinarie sjukvården.än

kanDet också gälla patientgrupper inte därärsom nya men
behovet metoder framför allt uppmärksammas inomav nya
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exempelvisHittills haradministration.sjukförsäkringens man
hjärtinfarkt.ochfibromyalgiövervikt,medmed patienterarbetat
formerolikasjukdomar ipsykosomatiskatordeframtidenI vara

sjukförsäkringen.förinsatsområdenprioriterade
utvärderasnaturligtvisbörutvecklas veten-metoderDe som-

vården förordinarietill denspridasbörErfarenheternaskapligt.
aktuella patientgrupperhand ettskall kunnadär taatt omman

RiksförsäkringsverketsviktigtdetSamtidigt attbättre ärsätt.
inriktar sigochpatientgrupperdessasläpper"sjukhus " nya

försäkringen.inomuppkommerbehov som
utvecklingsinsatserde görsochverksamhetenGenom att som-

personalutbildningerfarenhet kommerochkunskaperskapar av
föruppgiftlämpligförsäkringskassornabl.a.inom att vara en

utbildningtillmaterialframLikasåverkets sjukhus. att ta av
yrkeskategorier.mflläkare

bliförväntaskan intearbetsuppgifternaförväntadedeFlertalet av
första handivården. Patientgruppernaordinarieden ärutförda inom

sjukvården.försäkringen, intedrabbarfrämstdär bekymrensådana
kantilltillgånghaförsäkringenskälet bördetAv somresurser

deinsatsområden därförsäkringsadministrationen till destyras av
sjukförsäkringen.förtillfälletför gör mest nytta

sida kansjukhusensinsatser frånbehovFörsäkringskassornas av
ijanuarii 1995försäkrade köantaleti formbeskrivas som varav

genomsnitt-vidvilketvårdplatser 430Antalet880 är1 enpersoner.
motsvarandeårskapacitetveckorvårdtid uppemotlig 5 gerca en

patienter4 000

Avslutande kommentarer8.9

upprätthål-kontaktinformeravill avslutningsvisKommittén attom
ochorganisationsjukvårdensochhälso-med utredningenlits om

finansiering, HSU 2000.
vidmedverkatharsekretariatkommitténsförRepresentanter ett av

försäk-därvid diskuteratochhållitsammanträdena HSU 2000som
desjukvårdochfungerande hälso-välringens behov samtenav

problem finns i dag.som
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En promemoria med bl.a. beskrivna problem och behov harovan
kommitténs ordförande överlämnats till HSU 2000 den 25av mars

1996.
Slutligen har preliminär icke slutjusterad versionen av-

ovanstående kapitel lämnats till HSU 2000 den 28 juni 1996.——
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tillförKriterier rätt9

ersättning

heltillhurpåkommittén sin rättenredovisarkapiteldettaI syn
inkomsterföreslårKommitténbedömas.skallmånadsersättning att

till fullpåverkaskallintebasbeloppet rättenunder 24 procent av
ersättning.

förslagTidigare9.1

redovisat sina1995:149delbetänkandet SOUhar iKommittén
sjukför-ersättning frånför tillkriteriergällerdet rättförslag när

säkringen.

arbetsoförmågaHel9.2

helframgårlagstiftningföreslagen attsåväl gällandeAv som
kort ochVidnedsatt.heltarbetsförmågandåersättning ärutges

allmänhetenoch förklarttorde detsjukfrånvaromeddelång vara -
ske.tillämpningen skallförståeligt hur-

månadser-kommandeochförtidspensionnuvarandegällerdetNär
på denredovisa sinanledningkommittén dockfinnersättning att syn
varfördelbetänkandetiintegjordestillämpningen. Dettapraktiska

avseendekomplettering i detta görs.nuen

Bakgrund9.2. l

medförtidspension/sjukbidragutgickföre den juli 1993tid 1För
bevilja-pensionsförmånHeltredjedelar och halv.hel, tvånivåerna

endastellergrad inteti sådanarbetsförmågan nedsattdes attnär var
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ringa del därav återstod. Med stöd förarbetena tolkadesen attav en
försäkrad kunde ha sjättedels arbetsförmåga kvar och ändåen
beviljas hel pension.

Fr.o.m. den juli1 1993 infördes nivåerna fjärdedels och treen
fjärdedels förtidspension/sjukbidrag. I samband med detta besluta-
des för till heläven pension skulleatt rätt hel arbetsoförmåga
föreligga. Förarbetena inte stöd för detta skulleänannat attgav
tolkas bokstavligt.

harSå emellertid inte skett visst mått ideellt arbete liksomutan av
mycket måttliga inkomster har, med stöd Riksförsäkringsverketsav
allmänna råd, inom för till hel förtidspen-accepterats rättenramen
sion.

Som maximal inkomst har i detta sammanhang angivits 6 kr000
år. Motivet för just det beloppet 6 000 krär för denper att är gänsen

lägsta möjliga sjukpenninggrundande inkomsten. Detta innebär att
sådana inkomster inte föranleder till sjukpenningrätt inte hellersom
reducerar ersättning i form förtidspension/sjukbidrag.av

9.2.2 Erfarenheter och problem

Tiden efter dennärmast då de bestämmelserna införts känne-nya
tecknades hos många försäkrade liksom antal intresseorga-av oro ett
nisationer osäkerhet på försäkringskassornasamt hur de nya
bestämmelserna i praktiken skulle komma tolkas. Kommittén villatt
peka på olika områden där svårighetertre förelegat.

detFör första gäller det arbete i hemmet, inte minst vård av egna
bam. Enligt RFV 1995: föreligger12 skillnader i Länsrättemasanser

på hur sådant arbete skall bedömas i förhållande tillsyn rätten att
uppbära förtidspension. RFV klarläggande i dettaattmenar
avseende inte kommer ske förrän ärenden haratt i högstaprövats
instans, vilket inte skett.ännu

detFör andra det sig oavlönatrör ideellt arbete. Här framfördesom
inte minst från handikapporganisationernas sida förstor attoro
människor ersättning verksammautan inom handikapp-som var
rörelsen skulle bli beviljade reducerad pension i framtiden.

Några faktiska ärenden har dock i kontakterna med RFV inteman
pekat Från försäkringskassornasut. sida har inte heller kunnatman

fram exempelta på reduceradnär pension kommit ifråga p.g.a.
ideellt arbete i fåtal fall.än Enligtannat ett RFV 1995:12 skallanser
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inget falldessa ha överklagats. Oron bland allmänheten torde iav
utsträckning ha avklingat, dock inte helt.stor

Slutligen skall tredje problemområde arbete medett nämnassom
viss inkomst. Här finns kanske idag de problemen, inte istörsta
första hand tillämpningsmässigt, däremot det gäller allmänhe-när

bristande förståelse. Många det orättfärdigttens äratt attmenar
inkomster från exempelvis politiska uppdrag haft närsom man man
arbetat heltid reducerar förtidspension klarar ävenatten om man
efter pensioneringen fullgöra sina uppdrag. del människorEn har
efter beslut fjärdedels pension sig sina uppdrag iett tre avsagtom
förvissningen hel pension då skulle kunna beviljas. Såatt ärom
emellertid inte fallet eftersom till förtidspension grundar sigrätten

arbetsförmågans nedsättning, inte eventuell restarbets-om en
förmåga utnyttjas eller

Kommittén vill i detta sammanhang redovisa den bedömning
socialförsäkringsutskottet gjort i denna fråga i sitt betänkande
1993/94:SfU 12:

Utskottet"- vill i detta sammanhang framhålla detatt- -
ligger värde i handikappad förtidspensioneradett stort att en

kan sig ideellt. Härigenom kan han eller honperson engagera
få möjligheter till deltagande i samhällslivet och ha sociala
kontakter. därförDet viktigt tillämpningenär bestäm-att av
melserna redan vid försäkringskassorna blir i enlighet
härmed. - ——

Riksförsäkringsverket har den 24 1994 förtydligatmars———
sina Allmänna råd i vilken omfattning ideellt arbeteom
påverkar frågan försäkrad kan beviljas hel förtidspen-om en
sion enligt de bestämmelserna. Rekommendationennya om

försäkringskassan vid bedömningenatt arbetsförmåganav
bortser från arbetsinkomst understiger lägsta sjukpen-som
ninggrundande inkomst enligt har förtydligatsAFL med att
försäkringskassan bör beakta den försäkradeäven utanom
ersättning regelbundet utför arbete sådan omfattning ochav
sådant värde för arbetsgivaren/uppdragsgivaren att en person
skulle behöva anställas den försäkrade eller någonom annan
motsvarande inte utförde arbetsuppgiften.person

Vid bedömningen arbetsförmågan rekommenderasav
försäkringskassorna bortse från aktiviteter kan jämställassom
med sådana fritidsaktiviteter yrkesverksam isom en person
normalfallet utför sin fritid. Deltagande i sådant förenings-
liv eller kursverksamhet vad yrkes-motsvararm.m. som en
verksam vanligen utför sin fritid bör därför inteperson
beaktas vid bedömningen arbetsförmågan. Rätten tillav
pension påverkas däremot den försäkrades aktiviteterom
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utförsvanligensådana arbetsinsatsermotsvarar avsom
förvärvsarbetande. - - -

förtydligandenutskottets uppfattning bör dessaEnligt- - -
förtidspension ochhandikappade sökerleda till att somsom

förarbetsförmåga behöver kännahar helt nedsatt inte oroen
leder tillinom förtidspensioneringende nivåernaatt ennya
således deHärigenom tillgodoseslägre förtidspension.
för försäk-i motionerna möjligheterönskemål finns omsom

omfattning ochmindrerade med hel förtidspension i utanatt
arbetsmarkna-den ordinariedet arbetsinsatsersätteratt en

Möjlighet finnsi föreningslivet.den ideella insatsergöra
verksamhet normaltdelta i sådan politiskockså att som

kvarstårarvoderas med högst kr år. Ett6 000 utrymmeper
utförapensionen reducerasockså för den enskilde attatt utan

heltidsarbetande normaltsådana sysslor i hemmet som en
utför sin fritid.- - -

förslagöverväganden ochKommitténs9.2.3

Vårt hel månadsersättningVid bedömning tillförslag: rättenav
frånförutsatt kriterierna i övrigt uppfyllda bortsesskall äratt --

understiger basbeloppet.sådana inkomster 24 procent avsom

socialförsäkringsutskottetsKommittén vill den delarpoängtera att
dels bör skapa förutsätt-och vad därisynsätt att angesanser som

för dessa frågor, dels börningar likvärddig behandling aven
viktigtundanröja den fortfarande kvarstår. Det är attoro som

blir känd inomutskottets kommitténs bedömningoch numera- -
därigenom kunnahela socialförsäkringsadministrationen för att

individer och organisationer.spridas vidare till berörda
problemområdena delar kommit-det gäller de ovannämndaNär tre

inverkan gradenuppfattning frågan hemarbetetstén RFV:s att om
utslagförtidspension/månadsersättning bör få sin lösning genomav

ideellt arbete tycksi högsta besvärsinstans. Beträffande oavlönat
ickeinformationskaraktär och någonproblemet i dag mera vara av

uppenbarligen inteönskvärd restriktivitet i tillämpningen har
förekommit.

ändå kunnaBeträffande den inkomst bör kunna ha ochman
arbets-uppbära hel förtidspension/månadsersättning förutsatt att-
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förmågan förhållande till arbetsmarknad helt nedsatti normal ären
kommittén Följande bedömning.gör-
finns i dvs. krDet klar logik nuvarande nivåbestämning, 6 000en

liggerår. Som framgått tidigare dettaärper samma summa som
utanför möjligheten erhålla sjukpenning. inkomst inteEnatt som

reduceraberättigar till ersättning från skall heller inte densystemet
ersättning i övrigt berättigad till.ärman

kapitel redovisar kommittén förslag höja förI 10 gränsenett attom
lägsta ersättningsnivå till basbeloppet, kr för24 8 700procent av ca
närvarande. Kommittén finner inkomst skäligdenna äratt att an-
vända "tillåten inkomst" samtidigt uppbär helsom som man
månadsersättning. Inkomster under 24 basbeloppet inne-procent av
bär också inte behöver betala egenavgifter och inte heller äratt man
deklarationspliktig. finns därför goda skäl dessa inkomsterDet att
inte heller skall reducera utgående förtidspension/månadsersättning.

basbeloppsanknyta nivån innebär fördelarAtt jämfört med dagens
"fasta" belopp.
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Beräkning10 av

inkomstunderlag i kort

perspektivmedellångtoch

avsnitti två olikahar kommittén1995:149delbetänkandet SOUI
och medellångtinkomstunderlag i kortbehandlat beräkning av

redogjort för, förutomhar vii delbetänkandetperspektiv. kapitelI 5
regler imotsvarande vårasammanfattningregler ochgällande aven

inkomstunderla-principer fördels allmännanordiska grannländer,
inkomst i beräk-historiskmodeller med inslagdels olikaget, av

föreföll lämpligastkommitténmodell förningsunderlaget. Den som
och deti 1995:149redovisats i avsnitt 5.l0.4 SOUden ärvar som

utveckla under våren.har fortsattockså denna modell vi attsom
avsnitt 10.2.13arbete framgår bl.a. l0.2.3Resultatet detta avav -

förslagkommittén framdelbetänkandet ladekapitel iI 15 om
avsedda träda i kraft denukpenningberäkningenförändringar attav

januari 1997.1
grundlägganderedovisar vi inledningsvis någradetta kapitelI

ochföreligga för allmänförutsättningar kommittén böranser ensom
analyssjukförsäkring. Därefter ingåendeobligatorisk mer avges en

inslag historisk inkomst kommitténmodeller medtvå av som
omfattandearbetat med. Med hänsyn till de relativt problem ettsom

funnit detmed historisk inkomst innefattar har kommittén attsystem
skall grunden för sjukersättningenberäkningsunderlag, utgörasom

bortseende från tillfälligaskall basera sig aktuell inkomst med
börökningar eller minskningar inkomsten. Beräkningsunderlagetav

faktiska inkomstbortfallet och endasti möjligaste mån detmotsvara
skattepliktiga förmåner.beräknas kontantlön inte andramen

skall heller beräknas till högreSemesterlön och motsvarande inte
belopp skulle ha utgjort ersättning för utfört arbete undervadän som
den kantid framräknad semesterlön motsvara.anses

förslag förändringaravsnitt vi till nuvarandeI 10.4 presenterar av
regelsystem beträffande egenföretagare. Kommittén har härvid
funnit jämförelseinkomst möjlighetenreglerna och attatt om
bestämma beräkningsunderlaget till belopphögre denänannat
skatterättsliga nettointäkten vid skallskuldbelastning bortstor tas

idag gällandemed hänsyn till de skattereglema. Vidare har kommit-
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föreslagittén den särbehandling idag sker egenföretagareatt som av
verksamhet befinner sig i uppbyggnadsskede eller föremålett ärvars

för ändrade förvärvsförhållanden bör slopas och medersättas ett
innehållande grundnivå motsvarandesystem KAS-ersättningen.en

Vid arbetsinsats understiger heltid skall ersättningenen som
reduceras. Grundnivån skall det lägsta ersättningsunderlagetutgöra
under år frånräknat verksamhetens början. sjukfalletOm in-tre
träffar före treârsperiodens utgång ersättning på lägststrax utges

nivå under sjukpenningperioden.restensamma av
I avsnitt 10.5 har kommittén lagt fram förslag höjd minimi-om en

från fast belopp årsinkomstgräns 6 000 kr tillett ettom en om
rörligt belopp motsvarande 24 basbeloppet vilketprocent av

för skyldighet självdeklarationgränsenmotsvarar ochupprättaatt
betala egenavgifter.

I 10.6 redaktionell ändring SGI-skyddetgörs vid barn-en mer av
ledighet där denna tid utsträcks till 18 månader vilket denmotsvarar
lagstadgade för förälder föräldraledigrätt enligt föräldra-atten vara
ledighetslagen.

Slutligen har kommittén i avsnitt 10.7 valt inte föreslå någraatt
förändringar angående till sjukersättning under derätten inledande

dagarna14 för studerande med fackliga stipendier.
delbetänkandetI har gjorts beräkningar de besparingarom som

blir följden de föreslagna åtgärderna beträffande borttagandeav av
semesterlönefaktorn och andra skattepliktiga förmåner förutom lön
från SGI-underlaget. Vid användande aktuell kontantlönav som
beräkningsunderlag blir besparingen enligt dessa beräkningar 900ca
miljoner kronor brutto. Försök har gjorts få fram vederhäftigaatt
beräkningar de kostnadseffekter de förändringar beträffandeav som
egenföretagares sjukersättning upphov till. harDetta emellertidger
inte varit möjligt åstadkomma. Ett borttagande begränsningenatt av

jämförelseinkomsten kan i vissa fall leda till högre ersättning.av en
Å andra sidan kommer sådant administrativtett system att vara mer
lätthanterligt och därigenom administrativt billigare. Införande av en
grundnivå vid verksamhets uppbyggnadsskede vid ändradesamten
förvärvsförhållanden kommer sannolikt medföra besparingatt en
liksom slopandet särbehandlingenäven vid skuldbelastning.storav
Sammantaget kan således de förslagsägas kommittén lagtatt som
fram beträffande egenföretagare i fall inte kommer medföravart att

fördyring Samma gäller för den ändringsystemet.en ärav som
föreslagen Ävenutsträckt SGI-skydd vid barnledighet. höjning-om

minimigränsen medför vissa mindre besparingar.en av



och... 279inkomstunderlag kortBeräkning13 iSOU 1996:1 av

förutsättning-kapitel eller degjorts i dettauträkningarDe somnya
upptagitsfrågorvid arbetet dekommittén utgått i från somavar som

ersättningsnivåändradkapitel förändras intei detta nämnvärt av en
förlängdhellerintetill ochfrån 8075 procent procent enav

från till fyra veckor.sjuklöneperiod två

Direktiven10.1

ned-vid bl.a.försäkringsskyddetgrunden idirektiven betonasI att
ersättningen från "denbörvid sjukdomarbetsförmåga attsatt vara
inkomstbortfallet.skall baseras Förohälsoförsäkringen"allmänna

ohälso-emellertid effektivförsäkringsfunktion skallfylla sinatt en
trygghet vad gäller ekono-rimligalla medborgareförsäkring enge

avvägdnivå såskall liggastandard. Ersättningenmisk ären som
medarbetsförmåga kan förenasminskadhälsoskäl ettatt en av

framförslevnadsstandard. direktivensänkt Iskyddförsvarligt mot
ohälsoförsäkring skalls.k. allmänönskemåletvidare attom en

förtidspen-arbetsskadeförsäkring ochsjukförsäkring,dagensersätta
eftersträ-olika försäkringssystemsamordning mellansionering. En

gäller försäkrad inkomst och ersättnings-vadockså. Reglernavas
möjligt enkla och enhetliga.skall långtnivåerna så som vara

mellan olikabör samspeletSärskild uppmärksamhet ägnas
harmonisera regelsystemen.i Enersättningssystem strävan att

sjukfalloch medellångaåtskillnad bör dock mellan kortagöras
arbetsförmåga. utredning-fall nedsatt Irespektive med varaktigtmer
regler fastställandeskall analys nuvarandegöras om aven en av

förslag hur denKommittén skall komma medSGI. även om
allmännaskall beräknas inom denförmånsgrundande inkomsten

skall den regeringenohälsoförsäkringen. Utgångspunkten vara av
inkomstbort-enhetliga ersättningsnivånföreslagna 75 procent av

Kommittén skall därvidfallet med bibehållen karensdag. prövaen
modeller för beräkning förmånsgrun-för- och nackdelar med två av

utgångspunkten det dendande inkomst. den skalll ärattvaraena
faktiska aktuella inkomsten försäkrad i den allmännaoch ärsom
ohälsoföräkringen. Tidsbegränsade inkomster bör sålunda grunda ett

saknartidsbegränsat försäkringsskydd. dem dokumenteradFör som
inkomst bortfaller vid sjukdom bör ersättning baserassom

tidsperiod. modellentidigare inkomster under viss Den andra är en
ordning där utgångspunkten det den uppnådda levnads-är äratt
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standarden försäkras. Detta innebär bl.a. förmånsgrundandeattsom
inkomst bygger inkomsten under längre tidsperioden som
successivt upparbetas.

10.2 Beräkning inkomstunderlag vidav

korta och medellånga sjukfall

10.2.1 Allmänt

Enligt kommitténs uppfattning det viktigt underlaget förär att
sjukersättning beräknas så det braså inkomstskyddatt ettger som
möjligt för det flertalet. Sjukdom drabbar i regel mycketstora

och hastigt. Många förvärvsarbetandeoväntat har i dag små
marginaler för oväntade utgifter eller oväntade inkomstminskningar.
Möjligheterna påverka den ekonomiska situationenatt sjuk-när
domsfallet väl inträffat också Enligtsmå. vår uppfattningär detär

viktigt den sjukförsäkringen,även liknandeatt sättnya som
dagens sjukförsäkring, så långt möjligt de förvärvsarbetandeger en
inkomsttrygghet i händelse sjukdom inträder direkt närav som en
anställning påbörjas eller skulle ha påbörjats. börDetta således vara
huvudprincipen i den försäkringen och detta skall gälla för allanya

helt tillfälligt förvärvsarbetar.änannatsom
Direktiven inte hur kommitténs förslagnärmare bör utformasanger

vad gäller inkomstunderlaget. Där endast kommittén skallattanges
redovisa två olika modeller, vilket också har skett i SOU 1995: 149,
avsnitt 5.9. Vi kan konstatera båda modellerna har såväl fördelaratt

nackdelar. allvarligasteDen invändningen ordning därmotsom en
sjukpenning grundas aktuell inkomst för den har anställ-som en
ning och så länge denna föreligger på tidigare inkomstersamt annars
modell 1 det skillnadär mellan tillsvidareanställdagörsatt ochen
tidsbegränsat anställda i det ögonblick den tidsbegränsade anställ-
ningen upphör. Med hänsyn till den alltmer ökande omfattningen av
tidsbegränsade anställningar på arbetsmarknaden sådanär en
ordning knappast önskvärd. Beträffande modell där underlaget
alltid beräknas med hänsyn till tidigare inkomster, invändningenär
särskilt det alltför lång tid innanatt tar upparbetar ettpersonen
fullgott inkomstskydd vid sjukdom, det gäller såväl vid nytillträdan-
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de arbetsmarknaden vidpå utökning eller sättannatsom en
förändring arbetsinsatsen.av

sjukförsäkringenSkyddet i den i det korta och medellånganya
perspektivet skall därför inte förutsätta tids försäkring ellerviss viss
storlek på inbetalda avgifter. Genom inte ställa särskiltnågotatt upp
arbetsvillkor i sjukförsäkringen, liknande det gäller it.ex. som
arbetslöshetsförsäkringen, kommer försäkringsskyddet gälla ävenatt
för den har deltidsarbete mindre omfattning.ettsom av

kompensationsnivån sjukförsäkringenOm i skall 75 procentvara
inkomstunderlaget det viktigt inkomstförlusten möjligtär attav om

begränsas till aktuella25 det inkomstbortfallet. Ersätt-procent av
ningsunderlaget bör därför, i fall till början, så långt möjligtvart en

inkomstbortfallet.spegla det aktuella Eftersom ersättningen från
sjukförsäkringen lika väl från dagens sjukförsäkring måstesom
beräknas på schablonmässigt underlag, bör med aktuell inkomstett

den beräknade årsinkomsten med frånbortseende tillfälligaavses
ökningar eller minskningar arbetsinsatsen respektive förvärvsin-av
komsten. Vid varaktig förändring förvärvsinkomsten kanen mer av
årsinkomsten dessutom oförändrad enligt de utgångspunktervara

gäller vid s.k. SGI-skyddade tider se vidare SOU 1995:149,som
avsnitt 12.

10.2.2 Problem med dagens system

Enligt nuvarande regler beräknas ersåttningsunderlaget för sjukpen-
ning på aktuell och förväntad framtida inkomst. Vidare ären
sjukpenningperioden idag i helt obegränsad. Kommitténstort sett
har under hösten diskuterat modell där efter månaderstreen man
sjukfall går till beräkna ersättningsunderlaget på historisköver att
inkomst alternativt blandning historisk och aktuell inkomst.en av
Valet historisk inkomst inkomstunderlag det gällernärav som
försäkringsskydd vid långvarig ohälsa klart uttalat i direktiven.är
Något motsvarande uttalande finns inte det gäller valnär av
inkomstunderlag vid korta och medellånga sjukfall. Här torde därför
kommittén ha för funderingar.störreett utrymme egna

I SOU 1995:149 har vi gjort probleminventering vad gälleren
dagens ersättningsregler vid sjukfall. Bl.a. har där framförts kritik

det i dag kan löna sig sjuk arbetslösmot att och uppbäraatt vara
sjukpenningjämfört med frisk arbetslös med elleratt rättutanvara
till ersättning från arbetslöshetskassan. dettaI sammanhang har även
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påpekats de problem förekommer med saxningar mellansom
där kan uppbära arbetslöshetsersättning undersystemen t.ex.man

vardagama och sjukersättning, dock undermed karensdag,en
helgen. problem kan de förslag lagts iDessa man genom som ovan
nämnda betänkande delvis komma till med införarätta attgenom
timsjukpenningregler för arbetslösa med det tilläggetäven att

fårsjukpenningen inte överstiga dagpenning från arbetslöshetskassa
eller KAS.

kritik förts fram beträffande ersättningsunderlagetDen som avser
främst "beviskraven" inkomstbortfallet alltför låga.äratt
Eftersom det idag lätt få sjukpenninggrundande inkomstär att en
kommer sjukförsäkringen i fallvissa inkomster denersättaatt som
försäkrade knappast skulle ha haft under kortare perioderänannat
under sitt arbetsföra liv han frisk. gäller särskiltvarit Dettaäven om

endast under mycket kort tid i arbete och fårvaritpersoner som som
sjukpenning under lång tid. har kommitténI SOU 1995: 149
föreslagit slopande förhandsregistrering skallställetSGI. Iett av av
SGI beräknas vid varje förekommande ersättningsfall och dåpå
rådande förhållanden. Detta innebär försäkringskassoma alltidatt
skall uppdatera SGI:n till rådande ekonomiska förhållanden. dettaPå

skärper således "beviskraven" för påståddadetsätt man upp
inkomstbortfallet. Ingenting det förväntade aktuellaänannat
inkomstbortfallet med bortseende från tillfälliga förändringar skall

Gamla höga inkomster minskar således i betydelse. Genomersättas.
den föreslagna förändringen kan således komma bra bitman en

i avsikten beräkningen ersättningsunderlaget.väg att strama upp av

Historisk10.2.3 inkomst; inledning

delbetänkandetI har i kapitel 5.10 skissats modell fören
ersättning i medellånga sjukfall, eller i ersättningsfallen som varar
längre. tid månader. Kommittén har därvid diskuteratän tre en
modell med aktuellt inkomstunderlag de inledande månadernatre
inklusive sjuklöneperioden. Därefter skulle sjukersättningen beräk-

på historisk inkomst något slag.nas av
Tanken med sådan modell med historisk inkomst efter viss tidsen

sjukdom har bl.a. varit det skall lätt komma i försäk-att attvara
ringen svårare hålla sig kvar på fullt försäkringsskydd vidattmen
längre sjukfall i fallde endast haft kort periodman en av
arbetsmarknadsanknytning föregått sjukfallet. På det sättetsom
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uppställer någon form kvalificering för uppbärandeman av av
ersättning/full ersättning vid medellånga sjukfall. Med sådanen
modell blir det möjligt begränsa ersättningsunderlaget för deatt
försäkrade har hög anmäld baseradSGI aktuell inkomst,som en

betydligt lägre historisk inkomst. Ytterligare anledningmen en en
till sådan lösning skulle kan besparinggöraen vara om man en av
inte alltför obetydlig omfattning. Genom historiskanvända sigatt av
inkomst vid medellånga sjukfall harmoniseras reglerna i dessa fall
med ersättningssystemet vid varaktig arbetsoförmåga. Manmer
uppnår också bättre överensstämmelse mellan de den försäkra-en av
de erlagda avgifterna för försäkringen och de uppbuma ersättningar-

Genom efter något sänkt ersättning längresträvaattna. en
sjukfallet skapar drivkrafter för snabbså återgångävenvarar man en

arbeteti möjligt.som
Under arbetet med denna modell har hel del problem uppmärk-en

Inledningvis har diskuterats, vilken inkomst skall lig-sammats. som
till grund för det historiska inkomstunderlaget; taxerad inkomst,ga

PGI, pensionsrätter, faktisk inkomst eller normal inkomst. Vi har
sökt lösningar föräven nytillträdda,är attpersoner som anse som

hur lång ramtiden skall det finnasskall perioder över-vara, om av
hoppningsbar tid och det skall finnas begränsning detom en av
historiska underlaget till högst aktuell inkomst. Många frågor
kvarstår olösta.

I avsnitt 10.2.4 10.2.13 redovisar vi ytterligare överväganden om—
med historisk inkomst.ett system

10.2.4 mycketHur skiljer mellan aktuell

och historisk inkomst

harRFV på kommitténs uppdrag låtit ADB-jämförelsegöra en
mellan försäkrads denSGI 30 1994 ochen mars samma persons
taxerade inkomst tjänst/aktiv näringsverksamhet under år 1993.av
I underlaget ingår samtliga med SGI inte fyllt 65 årpersoner som
och inte har hel eller partiell förtidspension/sjukbidrag.som

Av samtliga dessa försäkrade hade 46,6 SGIprocent en som
den taxerade inkomstenöversteg medan hade53,4 SGIprocent en

lika med eller mindre den taxerade inkomsten. Av demänsom var
hade SGI den taxerade inkomstenöver positiv differenssom en

fördelar sig olika SGI-nivåer och storlekolika påpersonerna
differensen enligt följande antal försäkrade i tusental.
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diff tax.ink kri bb Positiv SGISGI

Medel50.000-5.000- 15.000- 30.000-100-
SGI49.99914.999 29.9994.999

48 42 00043 572,0 20 380,1 -
00090 253 115144 1244,0 1212,1 -

4,1 166 00093 158177 1401625,5-
81 222 0004267 555,6 7,5 52-
40 332 00013 13 107,6 10-

292 580 156 000Totalt 438 374364

föjandeför SGI-nivåeri ställetfördelning på åldersgrupperEn ger
SGI-placerade inomi tusental/andel i %resultat antal avpersoner

åldersgruppen.

Ålder diff tax.ink krPositiv SGI

Oför.15.000- 30.000- 50.000-100- 5.000-
diff14.999 29.999 49.9994.999 neg.

6/l8% l0/28%år 2/6% 5/14% 5/l5% 7/18%16-19
år 111/11% 89/9% 181/18% 430/44%66/10% 107/11%20-29

337/12% 1583/56%år 237/8% 270/10% 2l9/8% l69/6%30-54
53/9%år 55/ 36/6% 25/4% 342/60%58/ 10% 10%55-64

374/9% 292/7% 580/l3% 2367/54%Totalt 364/8% 357/8%

till fåttJämförelsen har också gjorts i förhållande personer som
sjukfall dagar. Antalet dagar medersättning vid längre tid 90än

för tid efter de förstasjukpenning eller rehabiliteringspenning 90
fördelasför första halvåretdagarna i sjukfallet har 1994ersattssom

följandeenligt i tusental dagar.
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SGI i bb Positiv diff tax.ink kr

100- 5.000- 15.000- 30.000- 50.000-
4.999 14.999 29.999 49.999

0,1 2,0 67 133 72 35 17-
2,1 4,0 610 1414 5861 564 427-
4,1 5,5 826 1 863 895l 1 237 673-
5,6 7,5 234 520 593 564 513-
7,6 22 54 72 73 301-

Totalt l 759 3 983 2184 2 474 1 930

Med utgångspunkt i den statistik tagit framRFV har vi försökt
uppskatta hur mycket utgifterna för sjukpenning och rehabiliterings-
penning skulle ha minskat ersättningen hade grundats denom
taxerade inkomsten för föregående år. Om sjukpenningennärmast
i samtliga fall längre dagar,90 där inkomsten överstigitän 7,5utom
basbelopp, hade grundats den taxerade inkomsten för inkomståret
1993 skulle utbetalningarna, omräknat till helår, ha minskat med ca
1 370 miljoner kr då har inte beaktats SGl:n underatt senare
ersättningsåret kan ha höjts vad gällde vid utgångenutöver som av

månad. Härutöver skulle underlaget minska i antal fall medettmars
inkomster taket eller med något högreöver inkomsterstrax ännu om
differensen taxerad inkomst varit Vid denna beräkning harmot stor.
vi frånutgått den positiva differensen mellan SGI och taxeradatt
inkomst i de olika intervallen genomsnittligt ligger mitt isett
intervallet, dvs. 2 500, 10 000, 22 500 40 kr,000 vidsamtresp.
differenser 50 000 kr eller i genomsnitt 60 000 kr.utgörmer

Om jämförelsen skulle ha gjorts med PGI i stället för taxerad
inkomst skulle troligen mindre positiv differens genomsnittligten

ha uppstått, eftersom avdrag för till och från arbetetsett resor m.m.
inte minskar PGI:n till skillnad vad gäller beträffande denmot som
taxerade inkomsten.

Om jämförelsen skulle ha gjorts den taxerade inkomsten ellermot
PGI:n för år 1992, dvs. med inkomsterna under ytterligare årett
bakåt i tiden, skulle differensema däremot ha varit ytterligare något

med hänsynstörre till den ytterligare inflationen och löneutveckling-
mellan dessa inkomstperioder.en
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utgångspunkter förAllmänna10.2.5 en

modell med historisk inkomst

"Socialförsäkringsstatistik,den statistikAv RFV presenteratsom
framgår bl.a. det endast tio samtligaFakta 1995" äratt procentca av

sjukpenningfall, där sjukfallet längresjukfall s.k. dvs.är vararsom
till sjuklön inte föreliggertid dagar eller där någon14än rätt men

fråndäremot till sjukersättning sjukförsäkringen. dessa tioAvrätt
sjukfall mellan 90-364 dagar18utgörprocent procent som varar

sjukfall längre tid år. Enligtoch nio änprocent ettsom varar
drygtuppgifter från avseende avslutade fall 1994 harRFV 100 000

dvs.sjukfall längre tid 90 dagar till år, 13än ettvarat procentupp ca
sjukfall.sjukpenningfallen eller samtliga1,3 Det ärprocent avav

föreslagna modellensåledes endast denna den medsomgrupp
historisk inkomst kan komma beröra.att

kan utgå ifrån skillnaden mellan aktuell inkomstMan ochatt
för allra flesta försäkrade,historisk inkomst, de inte kommer att vara

särskilt kanske inte den eventuella årliga löneförhöj-större änstor,
ningen skett. blir sjuka efter ha arbetatFör attsom personer som en
längre tid i anställning kommer således skillnaden mellansamma
den historiska inkomsten och den aktuella inkomsten sannolikt att

eller mindre försumbar. Frågan då det för dessaärvara mer om
finns någon anledning alls historisktöveratt ettgrupper

underlag för beräkning sjukersättningen. skulle i dessa fallDetav
bli frågan fördyring administrativsystemetsnarare om en av ur

synpunkt någon motsvarande eller konstaterbar besparingutan ens
självapå sjukersättningen.

förstås inteDet nämnda personkategorier vill kommaär ovan man
med med historisk inkomst. kritik framförtsDenett system som

dagens främst de kortvarigamot system avser personer som genom
anställningar med hög lön lyckats få hög och därmed högSGIen en
sjukersättning under lång tid sannolikt inte skulletrots att personen
ha haft motsvarande lön tillfälligt han varit frisk. låtaAttänmer om

sådan kortvarig hög inkomst bli avgörande för längre tidsen en
sjukpenning och sedermera för förtidspension kan verkaäven en
stötande. Genom efter sjukpenningperioden övergå till någonatt
form månadsersättning helt och hållet baserar sigav som
historisk inkomst minskar emellertid effekten dennaman av
avvikelse. Kommittén har i denna del diskuterat övergång tillen
månadsersättning efter år. Som kommerett nämnts ävenca ovan
slopandet förhandsregistrering SGI:n sannolikt att stramaav av upp
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"beviskraven" för det angivna inkomstbortfallet, varför dennaäven
förändring kan bidra till harmonisera inkomstunderlaget baseratatt
på aktuell inkomst med det verkliga inkomstbortfallet. Trots ovan

förändringarnämnda kommer emellertid problemet kvarstå tillatt
viss del under delar det första sjukåret.av

skulleHur då knyta ersättningsunderlaget till den historiskaman
inkomsten Genom tillåta den aktuella inkomsten överstigeratt att
den tidigare inkomsten i viss mån ersättningsunderlagetattutan
reduceras skulle sjukpenningen inte minska för varitpersoner som
i full förvärvsverksamhet sedvanliga löneförhöjningarmen genom
vartefter fått något högre inkomster. Om den tillåtna skillnaden görs
relativt skulle inte heller lägre inkomster på grundgenerös av
kortare sjukfall eller liknande med schablonmässig beräkningens en
inverka sjukpenningens storlek.

tillåtnaDen avvikelsen, kan utformas slags fribelopp,ettsom som
det samtidigt möjligt vid jämförelsen mellan aktuell inkomstgör att

och historisk inkomst använda formnågon kalenderårsberäknadav
schabloninkomst, taxerad inkomst, PGI eller pensionsrät-t.ex.som

De två sistnämnda inkomsterna baserar sig taxeringen tillter.
statlig inkomstskatt. Till skillnad från taxerad inkomst ingentas
hänsyn till de s.k. allmänna avdragen. Inkomsten visar därför bättre
den faktiska historiska inkomsten. Dessutom skall i det reformerade
pensionssystemet hänsyn till vissa s.k. fiktiva inkomster vilkettas
bl.a. leder till uppräkning inkomster under perioder meden av
sjukpenning, arbetslöshetsersättning och föräldrapenning Medm.m.
tillämpning fribelopp får i princip effektettav man samma som om
den historiska inkomsten PGI hade uppräknats efter löneutveck-
lingen.

schablonmässigEn beräkning enligt vad innebärangettsovan
emellertid särregler måste finnas för vissa situationer. Självklartatt

nytillträdd kan haär mycket skillnad mellanatt storen person en
aktuell och angivet beräknad historisk inkomst.sätt Detsammaen
gäller för studerat, varit arbetslösa med eller rättutanpersoner som
till arbetslöshetsersättning, och kanske för dem uppburitäven som

Ävensjukpenning eller föräldrapenning. med skissad modellen nu
kommer det således nödvändigt regleratt upprättaatt separatavara
för nytillträdda klart definiera skallsamt att vem som anses vara
nytillträdd, vilken inkomst skall underlag för beräkning-utgörasom

den historiska inkomsten, det skall finnas s.k. överhopp-en av om
ningsbara perioder och hur lång ramtiden skall vara.
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nedan två alternativa lösningar på hurVi presenterar
skulle kunna anknytas till den tidigaresjukersättningsunderlaget

inkomsten.

Modell 1

reducera ersättningsunderlaget enbart i detanke skulleEn attvara
inkomsten avvikerfall kan konstatera den aktuella väsentligtattman

historiska inkomsten.från den schablonmässigt beräknade Denna
avvikelse medskulle kunna 25gräns än procentanges som en mer

dock minst kr, dvs. där den aktuella inkomstenSGI:n 25 000av
överstiger den historiska inkomsten med eller25än procentmer

kr jämför härvid alternativa beräkningsregelminst 25 000 Norges
beskrivits i delbetänkandet. fall skulle försäkrings-har dessaIsom

beräkna den försäkrades ersättning vid sjukfall längrekassan än tre
underlagmånader reducerat med hänsyn till denärett som

Ärinkomsten. avvikelsen mindre skullehistoriska ersättningen
fortsättningsvis basera sig aktuell inkomst. Härigenom skulle

allmännaenbart inflation och löneökningar vissa kortaresamt
sjukfall och arbetslöshetsperioder inte leda till minskning aven
ersättningsunderlaget.

Endast avvikelser innebär högre den tidigareSGI:n är änattsom
inkomsten blir relevanta, eftersom det historiska underlaget under
alla Förhållanden skall begränsas till högst motsvarandeatt vara
aktuell inkomst. Beräkningen går till så från den aktuellaatt man
inkomsten SGI drar bort den del differensen överstigerzn av som

eller25 SGI:n 25 000 kr. Genom lägsta pågränsprocent av en
O00 kr i skillnad bort beloppsmässigt mindre25 sorterar man

betydelsefulla avvikelser i för hänsyn tilloch sig, med densom
försäkrades inkomstförhållanden, kan hög procentuellt sett.vara

0/5 O-modellen"5 "

tänkbar lösning förEn beräkning ersättning i de medel-annan av
långa fallen skulle tillämpa formnågon 50/50-modell,attvara av

har beskrivits i delbetänkandet, eller med andra ord modellsom en
både beaktar historisk aktuelloch inkomst för dem harsom som en

Ävenavvikelse mellan aktuell inkomst och historisk inkomst. en
sådan modell bör innehålla fribelopp. Eftersom differensett en
mellan aktuell och historisk inkomst fårendast genomslag till
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förslagsvishär tillräckligt med fast fribelopp,hälften detär ett
ellerkr. Endast i de fall den aktuella inkomsten SGI:n00025

kr skulleden historiska inkomsten med 000överstiger 25änmer
ersättningsunderlaget reduceras. minskar beräkningsunderlagetDå

månaders sjukfall med skillnadenefter 50 utöverprocenttre av
aktuella inkomsten och den historiska in-kr mellan den25 000

beräkning sker endast i de fall den aktuellakomsten. Denna
den historiska inkomsten.högre Iinkomsten SGI änär motsatta

aktuella,historiska inkomsten högre den harfall, dvs. den är ännär
baseratdäremot varit beräkningsunderlaget påuppfattningen att

får högre motsvarande baserat påhistorisk inkomst inte änvara
aktuell inkomst.

Även föri denna modell kan det behövas särlösningar vissa
arbetslösa, m.fl.exempelvis nytillträdda, studerandegrupper,

Exempel med kommentarer10.2.6

exempel med kommentarer modeller-nedan olika de tvåHär ges
skulle kunna användas vid beräkning ersättning efter treavna som

månaders sjukfall baserat på historisk inkomst i viss omfattning.
exemplen har ifrån det jämförelseunderlagutgått såvittI att som

historisk inkomst skall användas någon form kalenderårsbe-avser av
räknad inkomst. uppräkningNågon med hänsyn till månader av
arbetslöshet e.d. har inte gjorts i dessa exempel, jämförelsen harutan
gjorts med den tidigvarande inkomsten, utgörande den uppnådda
levnadsstandarden. Effekterna detta bl.a.kan i exemplen 4-6.av ses
Vilkenjämförelseinkomst skullenormalt användas återkommersom
vi till i avsnitt l0.2.7.

Exemplen i detta avsnitt bara beskrivning beräkningenavser en av
enligt huvudregeln. I avsnitt l0.2.8-l0.2.9 visar vi hur beräkningen
skulle kunna enligt särregler.göras

Modell reduceras1. SGI:n med skillnaden mellan aktuell inkomst
och historisk inkomst till den del skillnaden överstiger 25 procent

SGI:n, minst kr.25 000av
50/50-m0dellen: SGI:n reduceras med halva skillnaden mellan

aktuell inkomst och historisk inkomst till den del skillnaden
överstiger 25 000 kr.

16-090710
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Exempel 1
endast varit i arbete månaderEn A, några under år blirlperson, som

sjuk under förväntadeår Den aktuella inkomsten kr.175 000är
Under år har endast arbetat ihopA 000 kr totalt.l 75

Ersättning idag: 75 % 175 000 kr 365 360 kr/dagx ca

Enl modell Differensen kr25 000 och 25 %är större än
175 000 100 kr000 43 750 118 750- -
75 % 118 750 kr 365 244 kr/dagx

50/50 model: 175 000 50 % 100 000 -25 000 137 500 kr-
kr75 % 137 500 365 283 kr/dagx

Skillnaden i inkomsterKommentarer: här skillnadernaär stora men
i ersättning enligt dagens regler och modell framförallt1 samt
50/50-modellen blir inte lika eftersom fribeloppet detgörstora, att
endast mindre del differensen beaktas vid beräkningenär en av som

sjukersättningen.av

Exempel 2
En har underA år förvärvsarbetat hela1 året med totalperson en
årsinkomst 160 000 kr. Under år 2 har han fåttom en annan
anställning inom företag med beräknad årsinkomstsamma en om

kr.195 000
Ersättning idag: 75 % 195 kr000 365 400 kr/dagx

Enl modell Differensen inte 25 %.är över
Samma ersättning enligt dagens regler, dvs. 400 kr/dag.som

50/50 modell: 195 000 50 % 35 000 25 000 190 000 kr- -
% 190 kr75 000 365 390 kr/dagx

Kommentarer: Differensen mellan aktuell inkomst och historisk
inkomst visserligen kr35 000 mindreär 25än procentmen av
SGI:n. Därför behöver inte gå och räkna ersättningsun-man om
derlaget enligt modell Ersättningen blir i detta fall således
densamma enligt dagens regler. detta sammanhangI harsom
modellen kontrollerande funktion.mest en
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eftersomobetydligt lägre,blir ersättningen50/50-modellenEnligt
beaktas tilldifferensen endast 50 procent.

Exempel 3
heltid med årsinkomstunder år arbetathar lEn A omenperson

därförtimmar och harhar han reducerat sinakr. Under år 2160 000
kr.beräknad årsinkomst 120 000omen

kr 365 247 kr/dagErsättning idag: % 120 00075 x

begränsning gårEnligt modell idag harSom utsomom man en
fårhistorisk inkomst inteersättningsunderlaget baserat påatt vara

aktuell inkomst. Oförändrad ersättning, dvs. 247 kr/dag.högre än

fårhistorisk inkomst inte50/50 modell: Som idag, enligt tanken att
dvs.aktuell inkomst. Oförändrad ersättning, 247högre änvara

kr/dag

reduktion underlaget endastEnligt modell skallKommentarer." l av
historiskaske i de fall den aktuella inkomsten överstiger den

högreinkomsten i viss omfattning. den historiska inkomstenOm är
aktuella skall ersättning den aktuelladen således basera sig påän

försäkringinkomsten. ligger i linje med tankegångamaDetta enom
endast lämnar ersättning vid sjukfall för aktuellt inkomstbort-som
Ersättningen blir därför enligtfall. enligt modell 1 samma som

Ävendagens regler. enligt 50/50-modellen, med begränsning till
regler.aktuell inkomst, blir ersättningen densamma med dagenssom

4Exempel
haft månadslön kr.har under år och 2 12 500En A 1person en om

uppbaremellertid sjuk under månader ochUnder år 1 A 4var
inkomst undersjukpenning med inkomsten. Azs totala75 procent av

Årsinkomstår uppgick därför till 137 kr beräkning nedan.1 500 se
år kr.2 150 000är
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Ersättning idag: 75 % 150 000 kr 365 308 /dagkrx

Enligt modell Ersättningen under år 8 12 500 4 75 %+x x
12 500 137 kr. Eftersom500 differensen så liten ingenär görsx

reducering enligt modell Ersättningen blir densamma enligtsom
dagens regler, 308 kr/dag.

50/50 modellen: Differensen understiger kr.25 000 Sjukpenningen
blir oförändrad 308 kr/dag.

Eftersom differensenKommentarer: mellan aktuell och historisk
inkomst så liten blir ersättningen oförändrad enligt såväl modellär

50/50-modellen.1 som

Exempel 5
harA under de första 6 månaderna haftår månadslön1 en om

kr.18 500 De kvarvarande 6 månaderna han arbetslös och uppbärär
A-kassa med 12 300 kr/mån. Hans totala årsinkomst för l uppgick

Årsåledes till kr.184 800 han2 åter i tjänst med månadslönär en
kr,18 500 eller årsinkomst kr.222 000om en om

Ersättning enligt dagens regler: 75 % 222 000 kr 365x
456 kr/dag

ÅrEnl modell 6 18 500 6 12 300 184 800 kr+x x
År 12 18 500 kr.222 000x

Eftersom differensen inte överstiger 25 blir% SGI:n ersättningenav
densamma enligt dagens regler, 456 kr/dag.som

50/50 modell: 222 000 50 % 37 500 25 000 215 900 kr- -
75 % 215 900 kr 365 444 kr/dagx

Kommentarer: Differensen mellan aktuell och historisk inkomst är
visserligen 25 kr000 inte 25än SGI:n.än procentmer men mer av
Vid tillämpning modell blir1 ersättningen därför oförändrad,av
medan ersättningen enligt 50/50-modellen minskar litet.
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6Exempel
A-kassamedarbetslösvaritunder hela år 1harEn A omenperson
eller års-underlagmöjligahögstabaseradkr/mån30012 en

medi tjänståterhar hankr. Under år 2 trättinkomst 147 600 enom
kr.000222årsinkomstberäknad om

365 456 kr/dag000 kr222regler: 75 %Enligt dagens x

25%.DifferensenmodellEnl större änär
kr100500 203400 55000 74222 --

kr/dagkr 365 417100% 20375 x

kr300000 19774 400 25modell: 50 %50/50 222 000 --
405 kr/dagkr 365197 30075 % x

längre arbetslösförst vidJfr exempel DetKommentarer: är en
blir såpassinkomsternamellanperiod skillnaden stor attsom

förevarandeiregelsystemmodell 1:sreducering sker enligt
Även emellertidarbetslöshet blirhelt årsinkomstlägen. vid ett

inte särskildmånaders sjukfallefteri sjukersättning 3skillnaden
50/50-m0dellenochmed modelldagens kr/dag 1jfr 456stor, om

förevarandedetta ikr/dag, ochrespektive 405kr/dag417 trots att
olika tak.utifrån försäkringarnasexempel arbetat

jämfört med dagensolika modellernautfallet deNedan visas av
försäkra-deninkomstnivåer. Förutsättningeni olikaersättning är att

med angivenoch anställning år 2helt arbetslöshet årde har års 1ett
blir50/50-modellenersättningen enligtAnledningen tillinkomst. att

basbeloppinkomstlägenenligt modell i 7,5högre 1 är attruntän
hälften.beaktas tillkr endastfribeloppet på 000avvikelsen 25över

aktuell ochskillnaden mellansåledes förmånligareblirDetta när
historisk inkomst är stor.
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Belopp i kr
Inkomst A-kassa Fribelopp Sjukersättning dagper
år 2 år 1 modell 1 Idag modell 1 50/50

271 500 149 325 67 875 558 418 458
228 000 149 325 57 000 468 423 413
216 000 149 325 54 000 443 418 401
204 000 149 325 51 000 419 412 387
192 000 144 000 48 000 394 394 371
180 O00 135 000 45 000 370 370 349
168 000 126 000 42 000 345 345 328
156 000 117 000 39 000 320 320 306

ingenI modellerna har vid arbetat med överhoppningsbar tid. lav
stället har vi utgått ifrån schablonangiven historisk inkomsten
innefattande all beskattningsbar inkomst. Båda modellerna ger

för viss inkomstsänkning perioder sjukdom,utrymme som av
arbetslöshet och föräldraledighet kan leda till detta medförutan att
till sänkt ersättningsunderlag. detDvs. skall möjligt haattvara
perioder arbetslöshet eller sjukfall detta för den sakensutan attav
skull drar sjukersättningen alltför mycket, efter månader. Detrener
verkliga problemen uppstår först vid arbetslöshet tillrättutan
ersättning, studier och värnplikt e.d.

Exempel 7
En harA under år varitl arbetslös hela året och uppburitperson
arbetslöshetsersättning Årmed belopp, dvs. kr/år.150 000max ca
2 han åter i tjänst medär månadslön 16 500 kr och årslönen om en

198 000 kr.om

Ersättning enligt dagens regler: 75 % 198 kr000 365 407x
kr/dag
Enligt modell Differensen mellan inkomsterna mindre 25är än

Ersättningen baseras därför aktuellprocent. på inkomst. Samma
ersättning enligt dagens regler, dvs. 407 kr/dag.som

50/50 modell: 198 000 50 % 48 000 25 000 186 500 kr- -
75 % 186 kr./.500 365 383 kr/dagx

Kommentarer: Ersättningen enligt modell blir här1 densamma som
enligt dagens regler, dvs. ersättningen baseras efteräven tre
månaders sjukfall på den aktuella inkomsten. En såledesperson som
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dagpenningmotsvarande högstabasbeloppinkomst 5,5har runten
heltharåd medkan således haarbetslöshetsförsäkringeni att ett

sänkt vidalls blirhans ersättningsigarbetslöst år bakom attutan
sjukfall.medellånga

eftersom hänsynvissersättningen lägre,50/50-modellen blirMed
grund fribeloppet härinkomstenhistoriska lägredentill atttas av

vid höga inkomster.inte ökarfast ochär

skallinkomstbegreppVilket utgöra10.2.7

jämförelseunderlag

alla fallkommertillämpasmodellernavilkenOavsett somsomav
kontrol-behövamånadertidsjukskrivning längreleder till än atttre

dennesinkomst ochförsäkrades aktuellasåvitt denleras avser
det endast 1,3tidigarehistoriska inkomst. Som procentnämnts är ca

tidsjukskrivning längreleder tillsamtliga sjukfall än tresomav
kommer såledesfall.drygt 000 Detmånader. 100Detta motsvarar

regler.förhållande till dagensmerarbete ifråga visstbli ettatt om
eftermån skalli möjligastedetta torde följaAv sträva attatt man

lättillgänglig förinkomstschabloniserad historiskfinna ärsomen
ft har vi diskuterat de99försäkringskassan. SOU 1995:149 s.I

för- nackdelar medtill buds och ocholika inkomsterna stårsom
dessa.

eventuellt medlåta den enskilde,möjlighet skulleEn attvara
bakomliggande inkomsterarbetsgivaren, visa på sinabistånd från

kontrolluppgift årligen tillsänds dendenuppvisande somavgenom
kontrolluppgift skickasarbetsgivare.från respektive Dennaenskilde

sådantefter inkomståret. Genomnormalt i januari året ettut
förhållandevis färsk in-tillgång tillfårtillvägagångssätt man en

emellertid sådantkomstuppgift. kanDet system, mestantas att ett
hel del administrativafaktisk inkomst, kan skapamotsvarande en

kvar sinfall den försäkrade inte harproblem, framför allt i de
efterkomma försäkringskassornaskontrolluppgift eller underlåter att

historisk inkomstförelägganden. lösning med framtagandeEn av
mindrekontrolluppgift framstår därförföreteende somavgenom

lämpligt.
diskuterats pensionsrätt möjligtharI SOU 1995:149 även som

för historiska inkomsten. Pensionsrätterberäkningsunderlag den
förslag fastställas förstkommer emellertid, enligt i Ds 1995:41, att
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i året efter taxeringsåret. Detta innebär således ytterligaremars en
eftersläpning inte torde lämplig för beräkning ersättningsom vara av
i de medellånga sjukfallen.

De inkomster främst torde komma i fråga i denna modell ärsom
taxerad inkomst och pensionsgrundande inkomst PGI. Båda
fastställs under hösten taxeringsåret efteråret inkomståret men
finns oftast inte tillgängliga för andra myndigheter eller allmänheten
förrän i december taxeringsåret. Någon löpande redovisning deav
taxerade inkomsterna sker dessförinnan inte till andra deän
enskilda. PGI fastställs samtidigt den taxerade inkomsten. Bådasom
inkomsterna kalenderårsberäknade. Medär någon dessa in-av
komster underlag kommer jämförelsen med relativtgörasattsom
gamla inkomster. sjukfallFör inträffar under 1996 kommerett som
således inkomster från 1994 ligga grund för jämförelse vidatt som
medellånga sjukfall. Med det tämligen fribeloppgenerösa som

i modell 1 25använts SGI:n dock lägst 25 000 krprocent av
kommer emellertid de allra flesta i medellånga sjukfallävenatt
basera sin sjukersättning på aktuell inkomst det äldre jäm-trots
förelseunderlaget. Så kommer gälla enligt 50/50-modellen,att även
där fribeloppet 25 000 kr, i fallär vid låga eller medelhögavart
inkomster.

Med taxerad inkomst i detta sammanhang beskattningsbaravses
inkomst tjänst och aktiv näringsverksamhet efter vissa avdragav

reseavdrag, avdrag för dubbel bosättning, utlägg för tjänsteresorsom
för kostnader inte arbetsgivaren vissa övrigaersatts samtsom av
kostnader. Den taxerade inkomsten kan följaktligen avvika ganska
markant från den faktiskt uppbuma inkomsten och således frånäven
den förväntade aktuella inkomsten SGI:n skall motsvara.som
Eftersom det i den pensionsgrundande inkomsten inte hänsyn tilltas
några allmänna avdrag kommer således denna inkomst bättreatt

med denstämma faktisktöverens uppbuma ersättningen.
departementspromemoriaI rörande det pensionssystemet,en nya

Ds 1995:41, del I 136 har föreslagits den enskilde inte skallatts
få besked sin förränPGI i samband med dennes pensionsrättattom
fastställs, dvs. i året efter taxeringsåret. Detta bl.a. förmars att
samordna överklagandet de båda underlagen. Eftersom PGI:n ärav
fastställd tidigare senast i december taxeringsåret torde något
hinder använda denna inkomstatt jämförelseunderlag redansom
från fastställelsedagen inte föreligga. Samtidigt bör det i detta
sammanhang finnas möjlighet för den försäkrade så önskaren som
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besked sin PGI redan före året efter taxeringsåret, ifåatt om mars
skall användas i sjukersättningsärende.fall denna ettvart om

problem ochKvarvarande10.2.8

tänkbara lösningar

Även dvs.med det relativt fribeloppet enligt modell 1generösa en
lägst kr kommergodtagen avvikelse med dock 25 00025 procent

eftervissa få markant sänkning ersättningenatt tregrupper en av
sjukfall. undermånaders Till dessa hör degrupper personer som

tidigvarande år inte haft inkomst överhuvudtaget, exempelvisnågon
arbetslösa till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen,rättutan
studerande inkomst, värnpliktiga och del nytillträddautan en
arbetsmarknaden. exemplen har kunnat konstaterasAv attovan

relativt långa sänkt ersättningmodell släpper igenom perioder1 av
följd arbetslöshet under det bakomvarande åretbl.a. till utan attav

för den sakens skull har påverkats vid medellångasjukersättningen
Ävensjukfall. i de fall reduktion skett enligt modell regelsystem,1:s

dvs. ide fall avvikelsen mellan inkomsterna 25är större än procent,
kommer sänkningen sjukersättningen i fallmånga attav vara mer
eller mindre obetydlig.

50/50-modellen fribeloppetI kr SGI-nivå. Vid25 000är oavsett
högre inkomster kommer ersättningen reduceras vid mindreatt
avvikelser enligt modell kommer reduktionen för-Däremotän
hållandevis inte bli lika eftersom reduktion endast sker tillatt stor,

Ävenhälften. med denna modell kommer vissa fåattgrupper en
markant sänkning ersättningen efter månaders sjukfall.treav

En tanke skulle för de försäkrade där avvikelsen mellanattvara
historisk och aktuell inkomst så reduktion ersättnings-är stor att av
underlaget enligt huvudregeln skall ske, låta den försäkrade få
möjlighet visa han efter det år hänför sig till,PGlznatt att
nämligen under de månaderna haft12 betydligt högresenaste
inkomster. sådan situation skulleI överhoppningsbara perioderen

Ävenkunna beaktas. högre inkomster ligger förei tiden PGI-som
året skulle då få betydelse. inkomsterDessa får då utgöra
ersättningsunderlag, endast till sitt faktiska belopp och utanmen
uppräkning eller med tillägg något motsvarande fribeloppet. Viav
har det borde finnas ytterligare kravövervägt för fåett attom
ersättningen grundad faktiskapå inkomster under de 12senaste
månaderna, det för sådan beräkning krävdes SGI:nt.ex. att atten
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ersättningsunderlaget videllermedPGI:n 40översteg attprocent
reduceras med minsthuvudregeln skulle kommatillämpning attav

medföra sådanaemellertidsådan skulle000 kr. En15 spärr
med någon formskulle behöva kompletteraströskeleffekter denatt

tillämpning huvudreglernaEftersomavtrappningssystem. avenav
blir bra bit högre PGI:nersättningsunderlagetändå leder till änatt en

tillämpas så ofta.särregeln inte behövakommer att
bakomvarande inkomstinte har någonde nytillträdda,För som

kunnaskulle försäkringeneller mycket låg sådan,överhuvudtaget en
KAS-ersättningenexempelvis motsvarandeha grundnivå,en

skullevilken sjukersättningenkr/dag eller kr/mån, till230 5 000ca
sjukfall månader. grundskyddfalla vid längre Dettatillåtas än tre

studerande ochtillämpas för arbetslösa,skulle kunna värn-även
historisk inkomst kom-beräkningen faktiskpliktiga enligt avsom

detta belopp.undermer

exempel särreglerYtterligare10.2.9

med kommentarer

Exempel 8
erhöll tillsvidareanställ-har nyligen börjat arbeta.En A A enperson

Månadslö-i och blev sedan sjuk i september årning augusti år 2.1
kr/år.kr/mån eller 180 000har under hela tiden legat 00015nen

Ersättning enl dagens regler: kr 365 370 kr/dag75 % 180 000x

sjuktillfállet.fastställd vidEnligt modell har ingen PGIA
därföraktuell och historisk inkomst kommerAvvikelsen mellan att

beräkningsregler skallvarför modell25 1:sstörre än procent,vara
emellertid härför aktuell inkomst. kantillämpas i stället enbart A
Eftersom hanhistoriska faktiska inkomst år tillbaka.visa på sin ett

månader-under de tolv bakomliggandehar uppburit inkomstsamma
sjukfallefter månaderskommer han få ersättning treatt sammana

han fick de första månaderna, dvs. 370 kr/dag.tresom

50/50 modell: Enligt huvudregeln.
102 kr50 % 180 000 25 000 500180 000 - -

% 102 500 365 210 kr/dag75 x
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eftersomdensamma, Afall blir ersättningendettaIKommentarer:
och haftsjukmånader innan han blevdrygt tolvhar arbetat även

iskullesjuktillfället. Eventuelltvidlön ävenmansomsamma
dagersättningentill vilketsig golv50/50-modellen kunna tänka ett

dvs.KAS-ersättningen, 230exempelvis motsvarandesänkas,tilläts
tillämpas i dettakommafall skulle grundskyddsnivånkr/dag. såI att

Även beräkningha regleri 50/50-modellen kanexempel. omman
faktisk inkomst.på

Exempel 9
blir långvarigtmånader hanendast arbetat tvåharEn A närperson

kr/år.har varit kr eller 180 000månadslön 15 000sjuk. Hans

kr 370 kr/dag.regler: % 180 000 365Enligt dagens 75 x

historisk inkomstAvvikelsen mellan aktuell ochEnligt modell är
beräkningsregler blir tillämpliga.Modell lzs25än procent.mer

kr.inkomst endast till 30 000faktiska historiska uppgårHans
kr/dag. detta falldenna skulle bli 62 IErsättning baserad ca
motsvarandesåledes grundskyddet med ersättning KAS-kommer

ersättningen eller 230 kr/dag.

huvudregeln:50/50 modell: Enligt
kr000 102 500180 000 50 % 180 000 25- -

kr/dag% 102 500 365 21075 x

periodförsäkrade endast har kortarede fall denKommentarer: I en
grundskyddet träda in, eftersomhistorisk inkomst kommermed att

Även 50/50-modellen skulleförmånliga resultatet. idet det mestger
statistiskt kangrundskydd kunna tillämpas.sådant Rent nämnasett

för lågstårde nytillträdda företrädesvis personeratt enyngre
tid månader.procentandel sjukfallen längre än treav som varar

10Exempel
haft inkomststuderat och därvid endasthar under två årEn Aperson

haft anställ-kr/år. Tidigare har honfrån helgarbete med 50 000 en
kr. Efterning under flera med årsinkomst 150 000år omen

inkomstavslutade återgår hon i tjänst med 180 000studier en om
blir honkr/år. därefter sjuk.Strax

370Enligt regler: 75 % 180 kr 365 kr/dagdagens 000x



kortBeräkning inkomstunderlag och...300 SOU 1996:113iav

Enligt modell Avvikelsen överstiger 25 varför modellprocent,
beräkningsregler1:s skall tillämpas. Faktisk inkomst skall tillämpas

Ävenden försäkrade visar avvikelsen beror på studierna.attom om
hafthar vissa inkomsterA under studietiden det inte dessaär som

skall underlag för ersättningen efter avslutade studier.utgöra
Studietiden överhoppningsbar och ersättningen baserar siggörs
således den gamla skyddade inkomsten kr/mån12 500som var
eller 000 kr/år.150
Ersättningen blir: % 150 kr75 000 365 308 kr/dagx

50/50 modell: Enligt huvudregeln.
180 000 50 % 130 000 25 000 127 500 kr- -
75 % 127 500 365 262 kr/dagx

tillfälliga inkomstenKommentarer: Den hade underA studiernasom-
skall inte påverka sjukersättningen efter återgång i arbetet. Här
beaktas den skyddade inkomsten och studieperioden överhopp-görs

Ävenningsbar. i 50/50-modellen kan ha regler beräkningman om
faktisk inkomst.på

Administrativa frågor10.2.10

Försäkringskassan utreder i dag försäkrads till ochSGIrätten
storlek iSG1:ns samband med varje ersättningsfall. försäkradeDen

har i samband med ansökan ersättning bl.a. sinaatt om ange
anställningsförhållanden och inkomstförhållanden. Försäkringskas-

har vid sin utredning tillgång till uppgifter den försäkradessan om
taxerade inkomst och PGI. inkomsterDessa uppdateras årligen i

Ävendecember. i där SGI inte fastställs bara gällerett system utan
det aktuella ersättningsbeslutet bör förfarande kunnasamma
tillämpas.

I samband med försäkringskassan meddelar den försäkrade detatt
första ersättningsbeslutet bör försäkringskassan kunna attange

ersättningsunderlag preliminärt kommer ligga till grundattsamma
för eventuell fortsatt ersättning under den inledande tremånaderspe-
rioden sjukfallet. Samtidigt skulle försäkringskassan kunnaav
meddela hur ersättningsbilden för den försäkrade vid sjukfallutser
längre tid månader. Försäkringskassan kanju enkeltän framtre ta
den historiska inkomsten taxerad inkomst eller PGI tittaattgenom

denpå försäkrades "försäkringsbild". den försäkradeOm attanser
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omständigheterberorinkomstenhistoriskalägreden som
baseradsjukfallmedellångavidersättningtillberättigar honom en

medinkommamöjlighethanharinkomsthistorisk attfaktiskpå
uppgifter härom.

försäkrade berörsmånga10.2.11 Hur av

särreglerrespektivesänkning

Modell 1

tusentalförsäkradeAntal
tax.ink krPositiv diffSGIbbSGI i

50.000-30.000-15.000-5.000-100-
49.99929.99914.9994.999

56 481/3x 432,00,1 —
2524/5x901/6x1232,1 4,0-
1581/2x934,1 5,5—

2/3x805,6 7,5-
l/4x407,6 —

längrede hadeoch, förutsattberörs ettAntal attpersoner s01n
enligthuvudregelnföljdtillsänkt underlagskulle fåsjukfall, ett av

dem skulleförsäkrade. Avtill 000uppskattas 729modell kanl ca
med mindreminskarersättningsunderlagfå00034 ett sompersoner

minska med högstskullesjukpenningendvs.kr,0005än ca
mellanminskningskulle fåförsäkrade000kr/dag brutto. 17110 en

sjukpenningminskadskulle innebärakr, vilketoch 000000 255 en
minskatfå underlagetskullekr/dag. 521 000med 10-51 personer

sjukpenningen medminskningoch såledesmed 25 000än avenmer
sjukfall.längrehadeförutsatt dedag,kr eller51 ettattmer per

skulleförmodakani sistnämndaFrämst att personer sommangrupp
fall kunnaskulle i såfinnas.skulle Detomfattas särreglernaav

berörda, dvs. 73 000samtligahandla 10 procent caavom ca
personer.

16antalet, 729 000Det sammanlagda utgör procentca avperson,
undersök-omfattasmiljonerdet totala försäkrade 4,4antalet avsom
skulledagar desjukfall pågår längre tid 90ningen. Om 100 000 än
fall.16 000 Omhuvudregeln få ersättning iförsäkrade sänktenligt

arbetslös-nytillträdda, långvarigt arbetslösai första hand utan
omfattashafthetsersättning studerande inkomstertidigaresamt som
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särregler kan det beräknas gälla 10 sjukfallen ellerav procentca av
600 fall.1 Några fall lär ochröra beräkning-ca samma personer nya

behöver kanske i något färre fall.görasar

0/5 0-modellen5
Antal försäkrade tusental

SGI i bb Positiv diff SGI tax.ink kr
100- 5.000- 15.000- 30.000- 50.000-

4.999 14.999 29.999 49.999

0,1 2,0 3/12x 43 3/4x56 3/4x48-
2,1 4,0 1/3x123 90 252-
4,1 5,5 1/3x139 93 158-
5,6 7,5 1/3x 54 41 80-
7,6 1/30x12 1/10x10 1/10x 40-

Antal berörs och, förutsatt de hade längreattpersoner ettsom
sjukfall, skulle få sänkt underlag till följd huvudregelnett enligtav
50/50-modellen kan uppskattas till 838 000 försäkrade. demAv
skulle 116 000 få ersättningsunderlag minskarettca personer som
med mindre 5 000 kr, dvs. sjukpenningenän skulle minska med
högst kr/dag10 brutto. 267 000 försäkrade skulle få minsk-ca en
ning mellan 5 000 och 25 000 kr, vilket skulle innebära minskaden
sjukpenning med 10-51 kr/dag. 530 000 skulle få underla-personer

minskat med 25 000 ochget såledesän minskning sjuk-mer en av
penningen med kr51 eller dag, förutsatt de hadeattmer ettper
längre sjukfall. Främst i sistnämnda kan förmoda attgrupp man

skulle omfattas särreglerna skulle finnas. Det skullepersoner som av
i så fall kunna handla 42 000 de nämnda.om ca personer av nu
Det sammanlagda antalet, 838 000 19utgör procentpersoner, ca av

det totala antalet försäkrade 4,4 miljoner omfattas under-som av
sökningen. Om 100 000 sjukfall pågår längre tid dagar90 skulleän
den försäkrade enligt huvudregeln få sänkt ersättning i 19 000 fall.

50/50-modellenI behövs kanske ingen nytillträdanderegel. fallDe
skall särbehandlas blir främst långvarigt arbetslösa arbets-som utan

löshetsersättning studerande tidigare haftsamt inkomster. Detsom
skulle kunna handla 5 sjukfallen eller fall.procent 950om av ca
Några fall lär röra och beräkningar behöversamma personer nya
kanske i 700 fallgöras året.ca om
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utgiftsminskningamablirHur10.2.12 stora om

beaktasinkomsthistorisk

ochsjukpenningförutgifternauppskattatharVi attovan
miljonermed 370minskat 1skulle harehabiliteringspenning ca

hadedagarnade första 90för sjukfallersättningen utöverkronor om
iFöregående årförinkomstentaxerade närmastdengrundats

utgjortsskulle haersättningsunderlagetOmför SGI:n.stället av
troligen habesparingenskullekalenderåretföregåendedetförPGI:n

denutgjortshaskulleunderlagetmindre. Ombetydligtblivit av
i tiden,bakåtårytterligareföreller PGI:n ettinkomstentaxerade

mindre.någotytterligarevarithasjukpenningkostnadernaskulle
tagitstatistik RFVdenfrånutgåttviharberäkningardessaVid

mellandifferensenpositivavarvid denräkning,kommitténsfram för
genomsnitt-beräknatsintervallenolikadeitaxerad inkomstochSGI

500000, 2210dvs. 500,intervallet, 2mitt iliggaligt resp.sett
iellerkr000 utgöra50differenservidkr,40 000 mersamt

förgällerutgångspunkter ävenkr.000 Dessagenomsnitt 60
beräkningar.nedanstående

brutto. Desjukersättningutgifter förminskadeBeräkningarna avser
hanteringenadministrativaför den ett systemkostnadernaökade av

har intehistoriska inkomstentill denknytsersättningsunderlagetdär
beräknats.

Modell 1

aktuella SGI:n,denskillnad 25medalla än procentOm större av
överskju-detreducerad medskulle få SGI:nkr,dock minst 25 000

genomsnittligt settföljandepåverkasbeloppettande grupper

Fribelopptax.ink krdiffPositiv SGIi bbSGI
vid medel-50.000-30.000-15.000-5.000-100-

SGI49.99929.99914.9994.999

60 000000500 40000 22500 10diff i 2
genomsn.

25 000XX0,1 2,0-
75028XX4,02,1 -

41 500X4,1 5,5-
50055X5,6 7,5-

X7,6 -
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Utbetalningarna beräknas med sådan regel minska med 70en ca
miljoner kronor under månader. För helår blir beloppen 140sex ca
miljoner kronor.

hänsynOm till del hartas särskilda skälatt for fåen attpersoner en
mindre eller ingen reduktion SGI:n blir minskningen inte likaav

Om 20stor. sådana skäl intet.ex. får reduktionprocent skulleav
besparingen brutto kunna beräknas uppgå till 110 miljonerca
kronor år.per

0/55 0-modellen

En 50/50-beräkning skulle samtliga utbetalningar påverkadesom
innebära besparing för helår på 679 mkr. Om 20en t.ex. procent av
särskilda skäl inte får någon reduktion eller 40 får halvt.ex. procent
reduktion blir besparingen brutto i stället 543 mkr. Om 50/50-en
modell kompletteras med regel med fast fribelopp på 25ett 000en
kr innan reduktion alls sker och reduktion bara kan överskju-avse
tande belopp berörs följande genomsnittligt sett.grupper

SGI i bb Positiv diff tax.ink kr
100- 5.000- 15.000- 30.000- 50.000- Fribelopp

4.999 14.999 29.999 49.999

diffi 2 500 10 000 22 500 40 000 60 000
genomsn.

0,1 2,0 X X 25 000-
2,1 4,0 X X 25 000-
4,1 5,5 X X 25 000-
5,6 7,5 X X 25 000-
7,6 X X-
Utbetalningarna beräknas med sådan regel minska med 95en ca
miljoner kronor under månader. För helår blir beloppen 190sex ca
miljoner kronor.

Om dennaäven modell skulle kompletteras med särregler och t.ex.
20 de försäkrade därigenomprocent inte får reduceratav underlag
skulle besparingen brutto kunna beräknas uppgå till 150ca
miljoner kronor.

Skillnaden mellan de båda modellerna bl.a. besparingenär vidatt
50/50-modell, där fribeloppet fast, ien är utsträckningstörre igörs

högre inkomstlägen.
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nackdelaroch med historisk inkomst10.2.13 För-

redovisade beräkningsmodellerna utformadeDe så deär attovan
enligt huvudregeln skall för vissa inkomstförändringarutrymmege

ersättningsunderlaget sänks vid medellånga sjukfall. Deutan att är
också utformade så de skall enkla tillämpa iatt att merpartenvara av
sjukfallen. Beräkningsmodellerna medför emellertid följande nack-
delar.

liksom i taxeradI PGI, inkomst, ingår andra skattepliktiga för-
måner lön. Sådana förmåner skall i fortsättningen inte ingå i denän
sjukpenninggrundande inkomsten. Vid jämförelse mellan tvâ per-

har fått kraftig ökning inkomsten dvs. änsoner som en av mer
fribeloppet kommer den har och tidigare har haft sådanasom
förmåner i bättre läge, såvitt gäller reduktionen ersättningsun-ett av
derlaget, jämförelsen sker med tidigare PGI den inte harnär än som
sådana förmåner inkluderade i jämförelseinkomsten. Om man
beaktar avgifter erläggs för förmåner kan denna skillnadävenatt

vid tillämpning huvudregeln. Utfallet blir dockaccepteras en av
exakt beräkning skall ske faktiskapå inkomstersämre deom en

tolv månaderna, eftersom vid sådan exakt beräkningsenaste man en
naturligtvis inte skall beakta storleken på sådana andra förmåner.
Situationen måste dock komma bli relativt sällsynt.att

Om administrativa skäl enligt huvudregeln knyterman av
ersättningsunderlaget till fastställd PGI kommer minskadesenast
inkomster inträffat därefter innan det aktuella arbetetsom men
påbörjats eller återupptagits, sabbatsår, inte leda tillt.ex. ett att
minskat ersättningsunderlag. Det mellanliggande året skulle in-
komsterna ha kunnat 0 kr detta reducerart.o.m. utan attvara er-

Ävensättningen. denna situation torde relativt ovanlig. För attvara
komma till dennamed effekt måste harätta generalklausulman en

möjliggör för försäkringskassan beräkning pågöraattsom en
faktiska inkomster de 12 månaderna i sådana fall.senaste

En ytterligare nackdel med de valda modellerna huvudregelnär att
för allmänna löneökningar medan särregelnutrymmeger m.m.

innebär ersättningsunderlaget den faktiska inkomsten.att utgörs av
fördelarDe den valda huvudregeln bådai modellerna för medsom

sig å andra sidan den enskildeär det kan bli betydelseatt vet att av
han har beskattats för inkomsterna. En eventuelltatt kommande

avstämning den fastställda kanPGI:n också ledamot tillsenast att
den enskilde redan från början beräknar den aktuella inkomsten

Avstämningen föregående PGI, i kombinationmotnoggrannare.
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för ersättningstillfállemed i fortsättningen beräknas varjeSGI:natt
kontrollfunktionför sig, kan också innebära ytterligare attaven

korrekt.SGI:n är
Utgifterna för sjukpenning och rehabiliteringsersättning kan vid en

minska medtillämpning de båda modellerna beräknas 100-150av
med finnamiljoner kronor. detta måste problemenMot vägas att en

historiska inkomsten, delämplig metod för anknytning till den
föroch svårigheten deadministrativa kostnaderna för systemet en-

komplicerade för sjukpenningberäk-skilda förstå de reglernaatt
ersättningsunderlagbesparing och rättvisandeningen. En större mer

administrativt betung-skulle kunna erhållas tillåter ettom man mer
ande fribeloppen minskas.system, t.ex. attgenom

Slutsats aktuell inkomst10.2.14 -

Beräkningsunderlaget,Kommitténs ställningstagande: som
möjligasteska basera sig aktuell inkomst, bör i mån motsvara

det faktiska inkomstbortfallet. Dagersättningen ska basera sig på
kontantlön inte andra skattepliktiga förmåner. Semester-men
lön och motsvarande skall inte heller beräknas till högre belopp

vad skulle ha utgjort för utfört arbeteersättning underän som
den tid framräknad semesterlön kan motsvara.anses

föregående avsnitt har framkommit med historiskAv ettatt system
inkomst kräver särregleringar betydande slag på rad områden.enav

efter finna rimligt enkelt regelsystem framstårI strävan att ett
svåröverblickbara,sådana bestämmelser alltför omständli ochsom ga

inte minst för enskilde, för föreslås gälla vid medellångaden att
sjukfall. skall i detta sammanhang ha i åtankeMan ersätt-även att
ningen vid sjukfall i varaktiga fall alla förhållanden skallundermer
basera sig på någon form historisk inkomst. Som tidigareav
påpekats har det direktiven framförts önskemål sjukersätt-i attom
ningen vid långvariga sjukfall i dag skall grundas påänmer
historisk inkomst. Någon motsvarande uppmaning beträffande de
medellånga sjukfallen finns inte i direktiven.

Enligt uppfattningvår det viktigt den sjukförsäkringen,är att nya
liknandepå dagens sjukförsäkring, långtså möjligt desätt som ger

förvärvsarbetande inkomsttrygghet i händelse sjukdomen av som
inträder direkt anställning ellerpåbörjas skulle ha påbörjats.när en
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huvudprincipen i den försäkringen ochbör såledesDetta nyavara
skall gälla för alla helt tillfälligt förvärvsarbetar.detta änannatsom

syften underlagavsnitt har antecknats vissa medI 10.2.3 ett
baserat sammanfattashistorisk inkomst. kan kortfattat tillDessa
att vara;

krav kvalificering för till ersättning/full ersättning vida rätt
längre sjukfall,något

besparingsskäl,b
bättre överensstämmelse mellan erlagda avgifter och erhållnac
förmåner,
uppskärpning beviskravet inkomstbortfallet,d för det påståddaav
samt
betoning arbetslinjen.e av

ochBeträffande kommer dessa syften uppnås vid deatta, c e mer
sjukfallen dåvaraktiga det under alla förhållanden tänktär att man
skall användai dessa fall sig form historisk inkomst vidnågonav av

beräkning sjukersättningen. Kommittén arbetar dessutom medav
kring rehabiliteringandra frågor i sig torde lämpa sigm.m. som

bättre för upprätthållandet arbetslinjen. Beträffande självaav
besparingssyftet har tidigare avsnitt uppskattadeframgått denattav

relativt begränsad,besparingen och därtill endast brutto-är avser
besparingen. Användande historisk inkomst under de medellångaav
sjukfallen kommer samtidigt medföra ökade administrativaatt
kostnader. det gäller uppskärpningenNär beviskravet för detav
påstådda inkomstbortfallet har vi redan den i delbetänkandetgenom
föreslagna förändringen angående slopandet förhandsregistreringav

kommit bitSGI:n på vidare avsnitt i delbetänkan-15.6väg,av en se
det.

det redovisadeAv framgår modell innehållande inslagettovan en
historisk inkomst kräver för deomfattande särregleringarav

medellånga sjukfallen för bli skälig för den mängd situationeratt en
beräknings-lobligatorisk sjukförsäkring tänkt täcka. sådanEnär att

modell kommer blisåledes svår för den enskilde förstå. Denneatt att
blir i de flesta fall hänvisad till tjänstemän försäkringskassan för

få uppfattning sjukersättningens storlek. Ersättningensatt en om
storlek blir också svårare uppskatta i förväg. Det kommitténsäratt
uppfattning sådant regelsystem skall möjligtatt ävenett attvara
tillgodgöra sig för den saken berör.som
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Sammanfattningsvis det således kommitténs uppfattningär att
sjukpenningen vid såväl korta medellånga sjukfall skall baserasom
sig den aktuella inkomsten. Underlaget kommer då i allmänhet att

det faktiska inkomstbortfallet och skall liksom idagmotsvara
beräkning framtidaden förväntade inkomstenutgöras medav en av

utgångspunkt i den lönenivå gäller sjukfallet inträffar.närsom
Tillfälliga förändringar i omfattningen förvärvsarbetet ellerav
inkomstnivån skall likom idag inte påverka SGI:n. Den görsom
uppehåll i förvärvsarbetet under högst månader och inte hellersex -
har avbrottet skall längre eller den vid sjukfal-avsett att vara som-
let inte förvärvsarbetar skäl i föreskrifterRFV:s RFFSav som anges
1981:5 5 § SGI-skyddad tid, skall därför ha SGI beräk-om en som

med bortseende från sådant uppehåll. Fortfarande måste detettnas
dock bli fråga schablonmässig beräkning där den aktuella in-om en
komsten med bortseende från tillfälliga ökningar eller minskningar-

inkomsten tillomräknas helår och, förutom de första 14 dagar-av -
sjukfall, fördelas jämnt varje kalenderdag. Dagersätt-ettna av

ningen bör endast basera sig kontantlön inte andramen
skattepliktiga förmåner. Semesterlön och motsvarande skall inte
heller beräknas till högre belopp vad skulle ha utgjortän som er-
sättning för utfört arbete under den tid framräknad semesterlön kan

angåendese dessa förslag presenteradesmotsvaraanses mer som
i SOU avsnitt1995:149, 15.2-l5.3.

Egenföretagares10.3 sjukpenning

10.3.1 Vad med egenföretagaremenas en

lagen allmänI försäkring skiljer arbetstagares inkomstom man
inkomst anställning och övrig förvärvsarbetsinkomst inkomstav

förvärvsarbete. All inkomst arbete såledesannat äregetav av
antingen inkomst anställning eller inkomst förvärvs-annatav av
arbete. Nedan används begreppet egenföretagare för den harsom
inkomst förvärvsarbete. försäkradEn har F -skatte-annatav som en
sedel normalt egenföretagareär i sjukförsäkrings-att anse som en
hänseende. F-skattesedel kan efter ansökan utfärdas för fysisk

driver rörelse eller troligt han kommergör attperson som attsom
driva rörelse. Detsamma gäller i fråga jordbruk kanom om personen
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rörelsein-både harF-skattesedel. demFörha behovantas somav en
bådemöjlighet inneha A-finnstjänsteinkomsterkomster och att en

F-skattesedel ochbåde-skattesedel. Omskattesedel och F enenen
medF-skattesedeln förenasskallA-skattesedel har utfärdats ett

anställningsförhållanden. Iåberopas ivillkor denna inteattom
skriftligenuppdragsgivarenfall innehavarenövriga måste gentemot

utfärdasgälla. A-skattesedel-skattesedeln för den skallåberopa F att
F-skattesedel.inte harför dem ensom

beräkningsreglerNuvarande10.3.2

egenföreta-beräknas förförvärvsarbete anställningSGI änannatav
nettointäkt. Medutgångspunkt i rörelsens beräknademedgare

dvs. inkomstden beskattningsbara inkomsten,nettointäkt förstås
placeringar iefter avdrag för egenavgifter och avskrivningar samt

exempelvis skogskonton.
finns i kapHuvudregeln beräkning för egenföretagare 3för SGIav

skall beräknas förväntad inkomststadgas SGI:n2 § AFL. Där att
högre vadfår emellertid inte beräknasarbete. Den äneget somav

arbete för räkning s.k.skälig avlöning för liknandemotsvarar annans
ochjämförelseinkomstennettointäktenjämförelseinkomst. Så länge

endast obetydligt innebär beräkningeneller avvikeröverensstämmer
skillnadenför egenföretagare inte några problem. OmSGI ärav

betydande emellertid svåra bedömningsfrågor.uppstår
hänsynjämförelseinkomsten skall bli rättvisande måsteFör att

dentill i vilken utsträckning egenföretagaren arbetar iäven tas egna
arbetar heltid iverksamheten. egenföretagareFör en som egen

till hel-verksamhet bör jämförelseinkomsten lönenmotsvara en
tidsanställd. förvärvsarbetar i mindre omfattning bör iDen som
motsvarande ha lägre skydd. den faktiskt arbetademån Det ärett

skall liggatiden, den överstiger 40 timmar i veckan,även om som
till förgrund bedömningen.

Till den sålunda framtagna jämförelseinkomsten kan tillägg göras
för övertid egenföretagaren kan visa han arbetat övertid,attom
kostnader för administrationsarbete med jäm-10 procentmax av
förelseinkomsten och semesterlön genomsnittsinkomst månadper
multiplicerad allt förutsättning rörelsensmed 12,2, under att
nettointäkt så tillåter.

För deklarerat lägreegenföretagare, under rad årsom aven
nettointäkt vad avlöning för liknande arbeteskäligän motsvararsom
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för räkning, skall beräknasSGI med ledning de treannans senasteav
årens taxering. Har särskilt investeringsavdrag eller därmed jäm-
förligt avdrag medgetts i taxeringen får det beloppet läggas till vid
beräkningen SGI. Om särskilda skäl föreligger undert.ex.av
uppbyggnad rörelsen eller vid stark skuldbelastning kan dock SGIav
fastställas till högre belopp framgår den taxeradeänett som av
nettointäkten. Om makar driver förvärvsverksamhetgemensamt
skall vid beräkning SGI nettointäkten fördelas på makarnaav
proportionellt efter värdet deras arbetsinsatser. Med make,av
likställs i dessa fall stadigvarande bor med någon,en person som

han varit gift eller har eller har haft barn med.som
Den under följd år redovisat lägre inkomst änsom en av en

jämförelseinkomsten skall således få sin SGI anpassad till den lägre
inkomsten. Försäkringskassan bör emellertid utreda orsakerna till
de årens låga nettointäkter. Kan det troligt desenaste göras att

årens intäktsnivåer inte rättvisande bildsenaste denger en av
försäkrades verksamhet rekommenderar försäkringskassanRFV att
avvaktar ytterligare något år innan SGI:n begränsas. Det bör
observeras tidigare inkomster räknas med hänsyn tillatt om
penningvärdeförändringen.

Det inte nödvändigt alltidär genomsnittet deatt ta tre senasteav
årens inkomster vid beräkningen egenföretagarens SGI. ställetIav

Ärkan hur utvecklingen har varit under de åren. in-treman se
komsterna för de verksamhetsåren oregelbundna måstetre en

Ävensammanvägning ske. uppåtgående och nedåtgående trender
kan således beaktas. I detta sammanhang tittar på detävenman
beräknade resultatet för innevarande år och hur det följerser
trendutvecklingen. konstateradEn uppåtgående trend kan därför
höja beräkningsunderlaget och SGI:n.

Befinner sig verksamheten i uppbyggnadsskede får SGIett
beräknas till högre belopp vad framgår den skatterätts-ett än som av
liga nettointäkten. dettaI sammanhang hänsyn till bl.a. företagetstas
omsättning, antal anställda, den arbetsinsatsen, företagetegna om
förvärvats e.d. Perioden för godtagbar uppbyggnad verksamhetav en
varierar från fall till fall. Sonen faderns affär och inteärver görsom
någon påtaglig investering behöver knappast något uppbygg-mer
nadsskede alls eller mycket kort. Omvänt bör jordbruk i vilketett

investeringar har gjorts tillåtasstora långt uppbyggnadsskede. Iett
detta hänseende har rekommenderatRFV uppbyggnadsskedeatt ett
får påverka SGI till fem år. Därefter skall vanliga reglerupp
tillämpas. Den taxerade nettointäkten under uppbyggnadsskedeett
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beräkningtill grund för därinte liggaemellertidskall tarannarsman
årens taxeringar.deledning senastetreav

tillfälligaochförvärvsförhållandenändradeskuldbelastning,Stark
dennettointäkten såförändrardeförluster har det attgemensamt att

någotnormalt. Närblir lägreperiodövergåendeunder än aven
belopptill högreberäknasföreligger kan SGI:n änförhållandedessa

nettointäkten.skatterättsligadenframgårvad avsom
lägreleder tillräntekostnademaökarskuldbelastningStark ensom

företagsbara iförekomma intekansådannettointäkt. En ett
skeden verksamheten.underuppbyggnadsskede ävenutan avsenare

skuldbelastning skallstarkrekommenderathärharRFV att ansesen
tillgång-minstuppgår till 55de fall skuldernaföreligga i procent av

skulder i rörelsenochtillgångarvärderingUppgifter för avarna.
sådansjälvdeklaration. Enförsäkradesdenhämtas senaste om-ur

fem år.längre tidbeaktas underinteenligt änständighet bör RFV
verksamhetförvärvsförhållanden förståsändradeMed när en

det tillexempel kanproduktionsinriktning. Som närnämnasändrar
produktionsinrikt-och/ellerarealarrenderasköps ellerjordbrukett

spannmålsproduktion.tillmjölkproduktionändras frånningen
Förlus-del därav.rörelsen ellerhelaförluster kanTillfälliga avse

andrakraftig ellerförorsakatshakan stormt.ex.terna enav
väderleksförhållanden.besvärliga

karenstid ellervälja 3enligtegenföretagare har AF LEn rätt att av
försäk-karenstid gällersärskildanmälandagar. Görs ingen30 om

sedvanligatillämpning denmedkarens dockringen utan av
Ändring karenstid kan isjukförsäkringen.karensdagen i görasav

sjukförsäkringsavgiften.påverkarkarenstidenvissa fall. valdaDen

utredningsförslagTidigare10.3.3

såvittkritik dagensframförtsunder tidharDet mot system avseren
grundarbetsoförmågavidtill egenföretagareersättning av

kompensation förfall adekvati vissa intesjukdom. Försäkringen ger
tillämpakompliceradereglernainkomstbortfallet. Vidare attanses

vidutredningsinsatseromfattandeofta behovoch innebär av
jämförelsein-framförallt reglernaförsäkringskassorna. Det är om en

har riktatsutredningsproblem. Kritikskaparkomst även motsom
avgift.mellan förmån ochöverensstämmelsebristande

sjukpenningförsäkring gjordes iegenföretagarnasEn översyn av
Sjukpenningkommittén SOU 1983:481980-taletbörjan av av
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Egenföretagares sjukpenning. I direktiven till kommitténs arbete
framhölls egenföretagarnas sjukpenning visat sig bristandeatt ge
kompensation för inkomstförlust i vissa fall. Kommittén konstatera-
de del kritiken hade sin grund i taxerad inkomst utgjordeatt atten av
grunden för SGI vid inkomstberäkningen, något enligt kommit-som

förmenandeténs inte rättvist resultat i alla fall. Vidareettgav
prövade kommittén möjligheten framgent låta förSGIattav
egenföretagare enbart fastställas efter jämförelse med vaden
motsvarande kategori anställda har i årsinkomst. den delenI kom
kommittén bl.a. fram till det i hel del fall kan besvärligtatt en vara

finna lämplig jämförelseinkomst och sådantatt att ett system,en
med de schabloniseringar blir nödvändigt, skulle komma bliattsom
stelbent.

Sjukpenningkommittén fann bättre utnyttjande detatt ett av
gällande regelsystemet kunde avhjälpa del de skevheteren av man
konstaterat. Genom hänsyn till de möjligheter stodatt tillta som
buds skulle det i många fall gå få smidigare ochatt rätt-en mer
visande tillämpning. Detta gällde möjligheten vid beräkningt.ex. att

SGI justera den taxerade inkomsten med hänsyn till vissa avdragav
och i stället lägga jämförelselön till grund för iSGI fallen av
uppbyggnad rörelse eller fall stark skulbelastningav en av av
densamma. Denna flexibla tillämpning skulle åstadkommasmer

den ökade information och utbildning i gällandegenom om
bestämmelser, påbörjats, liksom ärendena bereddes medattsom
grundlighet och Så blev också fallet.omsorg. -

kom1989 Riksförsäkringsverkets RFV Anser 1989:5rapport
"Sjukpenningförsäkring för egenföretagare", vilken vi gett en
sammanfattning i SOU 1995: 149. I föreslogsrapporten attav en ny
sjukpenningförsäkring för egenföretagare skulle införas bestående

grundsjukpenning och frivillig tilläggssjukpenning. Grund-av en en
sjukpenningen skulle enligt förslaget beräknas på den inkomst som

underlag för debiteringutgör preliminär B-skatt numera F-skatt.av
Beträffande tilläggssjukpenningen RFV alternativ vadtreangav
gäller sjukpenningnivån. förstaDet alternativet innebar en samman-
lagd sjukpenning till högsta nivå motsvarande basbelopp.7,5upp en
Det andra alternativet företagareavsåg med låg grundsjukpenning
och det skulle sammanlagd sjukpenning motsvarandege en en
inkomst fyra basbelopp. detI tredje alternativet ställdes tilläggs-om
sjukpenningen i relation till grundsjukpenningen. Detta alternativ
omfattade tilläggsregeläven med innehåll alternativen samma som
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två, högsta nivå basbelopp.7,5 Förslaget,samt en om som upp-—
repades i RFV Anser 1992:4, har inte lett till regeländringar.

10.4 Förslag egenföretagareom

10.4.1 Allmänt

Enligt kommitténs direktiv skall ohälsoförsäkringen ersättningge
för inkomstbortfall orsakat eller varaktigt nedsatttemporärtav
arbetsförmåga till följd sjukdom, skada eller funktionshinder.av
Kommittén skall utforma regler för beräkning förmånsgrundandeav
inkomst vid kort eller medellång sjukfrånvaro med utgångspunkt
från denna skall aktuell inkomst alternativtatt baserasavse
inkomsten under period före sjukfallet. Några särskilda önskemålen

utformningen inkomstersättningen för egenföretagare fram-om av
ställs inte i direktiven.

dagensI sjukförsäkring finns olika regler för beräkning av
sjukersättning grundar sig inkomst anställning respektivesom av
inkomst förvärvsarbete. Skillnadernaannat såväl den sjuk-rörav
penninggrundande inkomsten hur själva sjukpenningen beräk-som

sjukpenningberäkningenFör gäller de s.k. timsjukpen-t.ex.nas. att
ningreglerna under de första dagarna14 sjukfall inte gällerettav om
sjukpenningen grundar sig på inkomst förvärvsarbete. Dåannatav
skall sjukpenningen i stället beräknas för kalenderdag, dvs. SGI:n
delas med 365. Vid sjukpenning grundar sig inkomstsom av

förvärvsarbete kan den försäkradeannat dessutom anmäla önskemål
karenstid eller3 30 dagar vid varje sjukperiod. En sådanom om

karenstid leder till lägre sjukförsäkringsavgift.
De skilda reglerna för sjukpenningberäkningen har ursprungligen

motiverats arbetsförhållandena olika föratt anställdaär ochav
egenföretagare. I regel det också så denär anställd får sinatt ärsom
ersättning betraktad inkomst anställning medan densom av som
bedriver näringsverksamhet, i form enskild firma, fårt.ex.egen av
sina inkomster betraktade inkomst förvärvsarbete. Omannatsom av
verksamheten bedrivs i form aktiebolag kommer däremotettav
ersättning ägaren/delägaren för arbetetar utsom eget att anses som
inkomst anställning. Den nuvarande uppdelningen inkomstav av
anställning och inkomst förvärvsarbete inteannat alltidmotsvararav
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självständigtmindrerespektivesjälvständigtskillnaden mellan hur
slutligen oftastavgörandeutförs.olika avseenden Detarbete i ärett

inte. VidF-skattesedel ellerinneharfår ersättningenden somom
inkomstnormaltersättningenF-skattesedelinnehav avsomansesav

A-skattesedel krävsharförvärvsarbete. Om även attannat personen
skallför ersättningenåberopatsskriftligen harF-skattesedeln att

får dockF-skattesedelnförvärvsarbete.inkomst annatsom avanses
frånanställningsförhållande. Ersättningiinte åberopas ettett

alltid inkomsti bolagethandelsbolag till delägare som avansesen
beträffandefallet vissakan ocksåförvärvsarbete. Såannat vara

utländska inkomster.
inkomstslagen kande olikaUppdelningen sägas varanumera

beräknassituationer börsjukpenningen i olikamotiverad, inte hurav
egenavgifter. Någraskall betalareglerafrämst för attutan somvem

skildainte deföranlederproblem i tillämpningenstörre numera
inkomstslaguppdelningdärförreglerna. Vi att sammaanser

för sjukpenningensskilda reglerbör ochfortfarande göras att
olika inkomstslagen. Dengälla för deberäkning fortfarande måste

och sjuk-för ersättningsunderlagreglerutformningennärmare av
utförs själv-där arbeteberäkning bör situationerpenningens passa

näringsverksamhet.ständigt i enskilden
försjukdom beräknasinkomstbortfallet grundskall dåHur av
välegenföretagare haregenföretagareden Omär som ensom en

företagets bruttoin-sjuk, kommer effekternaetablerad rörelse blir
detfall, särskilt beroende påbli olika från fall tillkomster äratt om

beaktandemedeller längre sjukfallfråga kort ävenett avmenom
visst arbetesjälv löpande utförhur viktigt det företagaren ettär att

utföras koncentrerat.företagarens arbetsinsats kaneller merom
betydelse. Nettoin-viss bransch får ocksåSäsongsvariationer i en

de fasta kostna-förhållandevistäkten företaget minskar mer omav
situation.sig följande Ikan tänkaderna Man ettär stora. enmans-

exkl.bruttoinkomsten momsenskild firmaföretag i form ärav en
för hyra,kr/år. Efter avdragnormala omständigheter 800 000under

kr/år.nettointäkten 000egenavgifter 200olika omkostnader och är
helt sjunker bruttoinkomsternaföretagaren blir sjuk under årOm ett

Utgifterna för tidförutom till kr/år.sjukpenningen 100 000 samma
telefonabonnemang etc.kr lokalhyra, Företagaren200 000 t.ex.är

regler få sjukpenning med 75skulle med dagens procent av
såledessjukdom får hankr, dvs. 150 000 kr. Under års200 000 ett

socialavgifterföre skatt och beaktandebara 50 000 kr attutan av
han normalt brukar ha.leva till skillnad de krpå 200 000mot
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Även de ekonomiska effekterna i det enskilda fallet således kanom
bli alltifrån obetydliga till mycket bör den försäkringen,stora nya
liksom dagens sjukförsäkring, endast kompensera för schablon-ett
mässigt beräknat inkomstbortfall med utgångspunkt i vad skullesom
ha blivit nettointäkten rörelsen, företagaren varit frisk. denIav om
mån företagare behöver kompensera försig det faktiska inkomst-en
bortfallet föreller särskilda kostnader kan uppstå vid sjukdoms-som
fall, exempelvis stilleståndsskostnader e.d., får han eller hon själv
lösa detta, dvs. den allmänna försäkringensätt änannat genom
exempelvis hand teckna privata försäkringar förattgenom egen
dylika utgifter. Särskilda förregler hur inkomstbortfallet skall
beräknas i verksamhets uppbyggnadsskede behövs dock, någoten

återkommer till nedan.som

Aktuell10.4.2 inkomst

Utgångspunkten bör för företagareäven ersättningsunder-atten vara
laget för sjukersättning vid kort och medellång sjukfrånvaro skall

den beräknade aktuella årsinkomsten, dvs. motsvarigheten tillvara
det kallatvi aktuell inkomst för arbetstagare. företagareFör ären
dock svårigheterna beräkna inkomsten betydligt Tillatt större. att
börja med måste årsinkomsten i princip beräknas kalenderår.per
Man kan inte skillnad inkomsternasgöra storlek under olikat.ex.

eller verksamhetensäsonger utökas under året annat vid s.k.änom
trendberäkning, detta nedan. Utgångspunkten förse mer om
beräkningen bör nettointäkten rörelse enligt föregående årsvara av
taxeringar eller, taxering för det året inte föreligger,ännusenasteom
självdeklaration, bokslut eller liknande. Endast verksamhetensom
resultat ökat eller minskat betydligt efter denna tid kan ersättnings-
underlaget beräknas till högre respektive lägre belopp vad deän tre
föregående årens resultat utvisar. Med de föregående årenstre
resultat den genomsnittliga inkomsten omräknat med hänsynavses
till den allmänna kostnadsutvecklingen. Om de föregående årens
resultat tyder på trend i ökande riktning kan det åretssenasteen
inkomster utgångspunktutgöra med tillägg för den förmodade
inkomstökningen i enlighet med denna trend. Motsatsen bör gälla
vid sjunkande trend. inkomsternaOm under någon tid blivit lägreen
på grund sjukdomsfall eller någon liknande anledning skall detta,av
i likhet med vad gäller för anställd, inte minska ersättnings-som
underlaget.

Samma sak gäller efter tid barnledighet med sänkt inkomst.av
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Jämförelseinkomst10.4.3

sjuk-slopas. DenjämförelseinkomstVårt Reglernaförslag: om
inkomstaktuellskall beräknasinkomstenpenninggrundande

skäligvadbegränsning tillarbete motsvararutaneget somav
räkning.förliknande arbeteföravlöning annans

skäligvadöverstigaunderlaget intefår motsvarardagI som
förSkälen dennaräkning.förliknande arbeteföravlöning annans

sjukförsäkringenden allmännafrånkommerbestämmelse, somsom
från bådehärrörinkomstföretagares egetinfördes år 1955, är att en

rörelsen.i Bestäm-investeratskapitalavkastningocharbete somav
avsågdel inkomstenhurfastställatill förmelsen storatt somavvar

arbete.
har skettegenföretagareförberäkningsreglernaFörändringar i

egenföreta-taxering harårs1995dess.sedan Fr.o.m.gångermånga
räntefördelning, såpositivs.k.möjlighet attfått göraattgare

ibeskattaskapitaletavkastningberäknadschablonmässigt
näringsverksamhet. Positivför iställetkapital iinkomstlaget

kapital i verk-positivtfinnsdeträntefördelning får ettgöras om
innebärkr.50 000 Detjusteringar,efter vissa änsamheten, mer

kapitaletavkastningberäknadschablonmässigtfåratt enman
näringsverksamhet.för iställetkapital iinkomstlagetbeskattad i

ochkapitaletviss påberäknar räntaskerDetta att enmangenom
näringsverksamhet tilliinkomstenmotsvarande beloppflyttar av

för 1995.13,86kapital. Räntesatseninkomst är procentav
näringsverksamhet medinkomstnäringsidkare harExempel: En av

i närings-Kapitaletmed kr.kapital 0inkomstkr och000300 av
krsåledes flytta 138 600fårkr.000 Hanverksamheten 0001är

kapital. helatill Omnäringsverksamhetfrån00013,86 % 1 000x
kr400näringsverksamhet 161blir inkomstflyttasbeloppet av

138 600.kr 0kapital 138 600och inkomst +600000-138300 av
beskattaskrexemplet 138 600iinkomstenflyttade delenDen av

30kapital. Skattesatseninkomster ärandrapå sätt avsamma som
skatteskalaprogressivadenenligtför skattesatsernai ställetprocent

inteDock kannäringsverksamhet.inkomstergäller för manavsom
den flyttadeinnebär ocksåi kapital.grundavdrag Detnågot attgöra

särskildegenavgifter,beräkningunderlaget förinte ingår idelen av
blirdelen inkomstenegenavgifter. Denoch allmännalöneskatt av

pensionsgrundande.och intesjukpenninggrundandeinte heller
närings-underskottleda tillräntefördelning får intePositiv att av
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verksamhet uppkommer. Den inte kan eller vill utnyttjasom
för positiv räntefördelning kan hela eller delar detutrymmet spara av

till år.ett senare
Eftersom skatten normalt betydligt lägre i inkomstlaget kapitalär

näringsverksamhet, 30 finns det anledningän procent, anta att
nettointäkt rörelse i fortsättningen kommernärmare att motsvaraav
insatsen arbete. Egenföretagare kommer sannolikt i möjli-egetav

mån låta avkastning kapital beskattas i inkomstlagetgaste att av
kapital i stället för i näringsverksamhet. Med hänsyn härtill vianser

regler inkomstunderlaget skall begränsas till skäligatt attom
avlöning för liknande arbete för räkning bör slopas. Härige-annans

förstärks också sambandet mellan förmåner och avgifter. Ettnom
slopande denna regel underlättar försäkringskassomasävenav
utredningsarbete högst och medför administrativavsevärt en
besparing.

Beräkningsunderlaget för egenföretagare skulle, med anfördaovan
synpunkter, beräknas aktuell förväntad nettointäkt från rörelsen.
Till ledning framtagandet den förväntade inkomsten under åretav av
bör, liksom idag, jämförelse med de årens taxering-göras senasteen

Försäkringskassan skall inte behöva jämföra den sålundaar.
framtagna inkomsten med vad motsvarande anställd har ien
årsinkomst och inte heller titta på den i rörelsen nedlagda arbetsti-
den.

10.4.4 Särregler vid uppbyggnadsskede och
ändrade förvärvsförhållanden

Vårt förslag: De nuvarande reglerna för beräkning SGIav
under verksamhets uppbyggnadsskede eller vid ändradeen
förvärvsförhållanden slopas. stället skallI införas lägsta nivåen
för sjukersättningen vid låga inkomster. Om egenföretagaren
arbetar heltid eller bör underlaget fastställas så sjuker-attmer
sättningen KAS-nivån. Om arbetsinsatsen mindremotsvarar är

minst halvtidsarbete skall ersättningenmotsvarar utgöramen
hälften den vid heltidsarbete. Denna nivå skall denutgöraav
lägsta ersättningsnivån under år räknat från verksamhetenstre
början fråneller verksamhetsförändringen. Om sjukfallet
inträffar före treårsperiodens utgång ersättning på lägstutges

nivå under sjukpenningperioden.restensamma av
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fastställa beräknings-möjlighetdet idagfinns attSom nämntsovan
skatterättsligadenbelopptill högresjukpenningför änunderlaget ett

starkuppbyggnadsskede, vidverksamhetsundernettointäkten en
grundochförvärvsförhållandenändradeskuldbelastning, vid av

harsituationernade olikaExempel angettsförluster.tillfälliga
under 10.3.2.

normalt ersättningfåranställningpåbörjararbetstagareEn ensom
Redantidigare.kanskemånad,efterredanutfört arbeteför t.0.m.en

den tidsmässi-förhållande tillifastställdersättningenbörjanfrån är
vartefter han ellerarbetstagarenVisserligen kanarbetsinsatsen.ga

lönfå högrekompetentrutinerad ellerblirhon menmermer
ändå i princip.kvarstårarbetsinsatsenomfattningenrelationen till av

med inte barabörjadet tillkrävsegenföretagareflertalet attFör en
undermycket arbeteinvesteringarekonomiska rätthel del ävenutan

börja fåochföretagsnamnetför arbetaperiodbetydande att enen
företagetverksamhetberoende vilkenomsättning. Delvis typ av

verksamhetenarbetsinsatsen idet, ärkanskall bedriva även när
intäkter.motsvarandefårinnan företagetperiodbetydande, dröja en

för sjukförsäkringenutgångspunktenskalltidigareSom angetts vara
skallförsäkringensjukdominkomstbortfallet vid ersättaatt som

årligaskattemässigatill deni proportionschablonmässigtberäknas
den faktiskagällaskalli rörelsen. Dettanettointäkten även om

ellerbetydligtenskilda fallet blirdetinkomstförlusten i större
mindre.betydligt

sådan schablon-verksamhet kannystartadhardenFör enensom
fall bör dettillämpas. dessaemellertid inte alltid lberäkningmässig

arbetsinsatsbortfalletsågenerelltnämligen att somav envaramer
det första året,underverksamheten,inledningenned iläggs t.ex.av

under år. Detintäktertill minskadeleder system somsenare
uppbygg-företagsvidmöjlighetennämligentillämpas i dag, att ett

sjukpenning tillförberäkningsunderlagetfastställanadsskede ett
otympligalltförnettointäktenskatterättsligabelopp den ärhögre än

striktatill denförhållandenivå itill för högoch leder annars
och samtidigträttvistfåinkomstbortfallsprincipen. För att ett mer

ersättningsunderlagetföreslåradministrativt hanterligt attsystem
fastställsföretagdriversjukersättning till denför nystartatettsom

tilldenna nivåbestämmaskulle kunnalägsta belopp. Mantill ett
ersättningsunderlagfolkpensioneringen, dvs.nivån imotsvarande ett

kompensationsnivän Denna75kr/månpå 10 000 är procent.omca
branscher jämförti vissaligga väl högtdock kommanivå kan att

aktiebolagharanställningsinkomst. Denmed ett mensomen



SOU 1996:1 13 Beräkning inkomstunderlag kort och... 319iav

inledningsvis inte kan någon nämnvärd lön kommer ita ut sämreett
läge. Vi föreslår därför beträffande inkomst förvärvsarbeteannatav

företagaren arbetar heltid, underlaget böratt, fastställas såom att
sjukersättningen KAS-nivån. Vi denna nivåmotsvarar skallattanser

den lägsta ersättningenutgöra under år räknat från verksam-tre
hetens början. Om sjukfallet inträffar före treårstidens utgång utges
ersättning lägstpå nivå under sjukfallet. Under derestensamma av

första åren kan ersättningsnivån naturligtvis fastställastre till högre
belopp sjukersättningen grundad den beräknade nettointäktenom
överstiger KAS-nivån. Ersättningsnivån kan skäl höjasav samma
under sjukfall under denna särreglerade treårsperiod,ett om
nettointäkten sannolikt skulle ha varit högre under delensenare av
sjukfallet, han hade varit friskom

I uppbyggnadsskede kan det således förett egenföretagaren vara
särskilt angeläget ha skydd privata försäk-att ett extra genom egna
ringar för vid plötsligt sjukfall täcka de utgifter den obligato-att som
riska sjukförsäkringen inte täcker eller för ytterligare höjaatt
ersättningsnivån.

KAS-nivån bör gälla företagaren verksam påangetts ärsom om
heltid i rörelsen. Om arbetsinsatsen mindre minstär motsvararmen
halvtidsarbete skall ersättningsunderlaget hälften den vidutgöra av
heltidsarbete. företagareEn samtidigt har inkomst anställ-som av
ning, från deltidsarbete, skall med hjälpt.ex. denett föreslag-av nu

särregeln dock inte kunna få högre sjukpenning KAS-nivån.änna
KAS-nivån bör få tillämpas vid ändradeäven förvärvsförhållan-

den, där förändringen kan jämställas med uppbyggnadsskede,ett
dvs. där den inriktningen så artskild från tidigareär verk-nya pass

Ävensamhet i kan tala rörelse.att här begränsasstortman om en ny
tiden till år från verksamhetsförändringen.tre

De föreslagna särreglerna för nystartade och ändrade verksamheter
bör ligga till grund för beräkningenäven föräldrapenningensav
storlek.

10.4.5 Stor skuldbelastning

Vårt förslag: Möjligheten vid skuldbelastning bestäm-att stor
beräkningsunderlaget för sjukersättning till högre beloppma ett

den skatterättsligaän nettointäkten bort.tas
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s.k. negativbestämmelsetaxering har införtsårs1995Fr.0.m. omen
finns nettoskuldnäringsverksamhetendet iräntefördelning enom

fysiska ochegenföretagarekr föröverstiger 50 000 personersom
drarinförts för förhindraReglerna hardödsbon. attattäven man av

för kapital.i stället i Detnäringsverksamhetenavgiftsräntor iprivata
schablonmässigt beräknadavdraginnebär motsvararatt ett ensom

näringsverksamhet till kapital.frånflyttasutgiftsränta skulden
näringsverksamhet ökas medinkomstskerDetta att avgenom

med belopp.kapital minskasinkomsträntebeloppet och sammaav
normalt räkenskapsår.vid1,86lRäntesatsen är procent

näringsverksamhet medhar inkomstnäringsidkareExempel: En av
kapital med kr. verksamheteninkomst 100 000 Ikr och300 000 av

flyttakr. skall således 118 600nettoskuld 000 000 Hanfinns 1en
till kapital.från näringsverksamhet000 000kr 1,86 % 1l x

näringsverksamhet blir efter fördelningen 418 600 krInkomst av
kroch underskott kapital blir 18 600600300 OO0+118 av

000-118 600.100
jämförtblir således de omvända med positivSkattekonsekvenserna

räntefördelning obligatorisk vid negativtNegativräntefördelning. är
skallkr i verksamheten och denkapital 00050 göras oavsettöver

villeller förlust. inte kan ellerverksamheten vinst Dengett somom
ellernegativ räntefördelning kan helautnyttja förutrymmet spara

delar det till år.ettav senare
redan beaktasinnebär således skuldbelastningDetta störreatt en

ränteför-enligt dagens skatterättsliga regler obligatorisk negativom
vid dessadelning nettoskuld överstigande 000 kr. Genom50en

ökar inkomsten medan inkomstregler näringsverksamheten avav
frånkapital minskar i Eftersom det inkomstmotsvarande mån. är

sjukersättning påverkarnäringsverksamhet ligger till grund försom
i dettaregler sjukersättningen i positiv riktning. Attsåledes dessa

egenföretagare medläge ha ytterligare särbehandling storaven
tveksamt. Kommit-skuldbelastning i sjukförsäkringen framstår som

bort den särbestämmelse idagföreslår därförtén görtaratt somman
vid skuldbelastningdet möjligt för försäkringskassorna att stor

beräkna sjukersättningen högre beräkningsunderlag vadänett
den skatterättsliga nettointäkten visar.
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Kostnadsberäkningar10.4.6

försäkrade inkomstAntalet med förvärvsarbeteannatav var ca
i slutet jämfört225 000 1993 med det totala antalet sjuk-av

penningförsäkrade 4 466 000. Dessutom 60 000närmarevar per-
försäkrade för såväl inkomst anställning inkomstsoner av som av
förvärvsarbete. Sjukpenningkostnaden för inkomstannat annatav

förvärvsarbete miljoner miljoner963 kr totala 605 kr14var av
1993.

borttagande begränsningenEtt sjukersättningen till vadav av
motsvarande anställd har i lön innebär möjligen viss höjningen av

Åersättningarna i del fall. andra sidan kan räkna meden man en
administrativ besparing i det försäkringskassornas utredningatt av
egenföretagamas sjukersättningsfall underlättas. Förändringen av
särregleringen vid företags uppbyggnadsskede och vidävenett
ändrade förvärvsförhållanden införande lägstaettgenom av en
ersättning motsvarande KAS-nivån medför sannolikt besparingen
både såvitt själva sjukersättningen administrativadetavser som
förfarandet. iDet omöjligt beräkningär stort görasett att en
administrativa kostnader de föreslagna förändringarna torde imen

fall inte medföra någon fördyringvart systemet.av

10.5 Minimigränsen

Vårt förslag: Den lägsta för till uppbärandegränsen rätt av
sjukersättning skall höjas till 24 basbeloppet, dvs. tillprocent av

gäller för skyldighet självde-gräns upprättaattsamma som
klaration och erläggande egenavgifter. Vid flera anställningarav

till den totala inkomsten vid avgörande den enskildes rättses av
till sjukersättning.

Den lägsta försäkrade inkomsten idag 6 000 kr/år. Dettaär motsva-
månadsinkomst på 500 kr för den helårsanställd.ärrar en som

Denna lägsta nivå fastställdes 1980 och har inte ändrats sedan dess.
Den nuvarande nivån sjukpenning på kr/dag12 vidger en ca en
ersättningsnivå 75 Det kan ifrågasättas sjukför-procent.om om
säkringen skall administrera så låga ersättningar.

ll 16-0907
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jämförelse kan det i lagen 1994:1744Till 4 §nämnas att om
sjukförsäkringsavgiften inteegenavgifter stadgas skallallmänna att

inkomst anställning eller förvärvs-betalas den har annatavav som
det vidarbete inkomsterna understiger årets24 procent avom

denna 8 700 kr,ingång gällande basbeloppet. För 1996 gränsär ca
själv-gäller för skyldighetendvs. upprättagräns attsamma som

deklaration.
pensionsgrundandesammanhang kan anmärkasdettaI ävenatt

för reformerade pensions-inkomst, enligt de riktlinjerna detantagna
försäk-förutsättning denskall fastställas endast under attsystemet,

förvärvsarbete tillrades inkomst anställning och uppgåttannatav
för skyldighetminst belopp gränsenmotsvarar attett avgesom

självdeklaration.
vilkenkapitel har redovisats synpunkter och förslag i9I

utföra det eller honomfattning kan betalt arbete under hanen person
därmedmånadsersättning arbetsförmågan ochuppbär utan att

kapitel har fram-månadsersättningens storlek påverkas. nämndaI
tillförts fördelen med i detta hänseende sätta gränsenatt samma

för sjukersättning vid sjukfall.belopp minimigränsen tillrättsom
bedömningen arbets-Kommittén har här för vidstannat att avman

frånförmågan för till hel månadsersättning skall bortse sådanarätt
inkomster understiger basbeloppet.24 procentsom av

hänsyn till anförda finnsMed det skäl höja minimigränsenattovan
till belopp motsvarande basbeloppet eller24 8 700ett procent av ca
kr.

fördel med knyta minimigränsen till basbeloppet detEn äratt att
automatiskt sker årligviss uppräkning nivån. På detta sätten av
undviker så har blivit fallet med dengränsen,attman som nuvaran-
de minimigränsen, efter antal år framstår alltför låg.ett som

försäkrad har flera anställningar bör till denOm en man se
försäkrades totala inkomstbild vid bedömningen han/hon haromav

till sjukersättning eller inte. problem kan i de fallEtt uppstårätt en
försäkrad har anställningar blir sjuk endast har tilltvå rättsom men
sjuklönfrån den arbetsgivaren. Om inkomsterna sammanlagtena
överstiger halvt basbelopp för sig hamnar därunder kanett men var

fråga sig försäkradeden skall ha till ersättning frånrättman om
sjukförsäkringen för inkomstbortfallet från anställning i vilkenden
han inte har till sjuklön. efterProblemet bortfaller helträtt
sjuklöneperioden, inkomsternadå skall läggas Det mestsamman.
logiska i sådan situation låta förvänta-den sammanlagdaattvore en
de varaktiga eller årligen återkommande inkomsten avgöran-vara
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endastberäkningsunderlagetsjukersättningtill ävenförde rätten om
inkomsten.lägredenutgörs av

höjssjukersättningtillförlägsta rättsåledesföreslår gränsenVi att
bedömningenVidkr/år.f.n. 8 700basbeloppet,till 24 procent av

inkomsteråterkommandeårligenellervaraktigasamtligaskall
beaktas.

basbeloppettill 24SGI-nivånlägstaden procenthöjningEn avav
synvinkel.administrativbesparing,mindretill viss ävenleder uren

Barnlediga10.6

barnledighetSGI-skydd vid10.6.1

elleravbryterochgravidsänkas för denintefår ärSGI:n som
barnetsföremånadertidigastförvärvsarbetesittinskränker sex

gällerVidarehärför.tidpunkten attberäknadedenfödelse eller
förevaritskulle havad dentillförhållandeifår sänkasinteSGI:n
fråndelvis ledighelt ellerdå föräldernunder tidbarnledigheten är

fyllt år.inte haroch barnetvård barn ettförförvärvsarbete av
videllertio årfylltbarnvid adoptiongällerMotsvarande somav

mindredet, änadopterai avsiktbarnsådantmottagandet att omav
vård.sinifick barnetförsäkradedenförflutit sedanharårett

"Föräldrapenningfönnåner",råd 1994:7,allmännaRFV:sEnligt
iförälderettårsdagfr.o.m. barnets närbeträffande SGI att enanges

uppbär helochförvärvsarbetefrån sittledigföljdoavbruten är
inte sänks.SGI:nRFVrekommenderarföräldrapenningförmån att

iför densänkshellerinteSGI:nrekommenderarRFV att som
föräldrapenning-och uppbärarbetstidförkortadföljd haroavbruten

Vid bedöm-nedsättning.arbetstidensminstförmån motsvararsom
har varitdelvisellerföljd helti oavbrutenföräldernningen omav
tidledigsådanintebeaktasföräldrapenningförmånmedledig som

söndag.ochlördagi sitt arbete t.ex.normalt harföräldern
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föräldrapenning10.6.2 Beräkning av

Föräldrapenning anledning barns födelsemed räknas normaltettav
SGI:n. Om SGI:n sänks under tid då föräldern helt eller delvisär

ledig från förävärvsarbete för barn får föräldrapenningenvård tillav
dess barnet fyller två år beräknas lägst den SGI gällde innansom
sänkningen eller den högre inkomst löneutvecklingen inomsom
yrkseområdet föranleder, föräldern avstår från förvärvsarbete förom

Ärvård bam. kvinnan gravid innan barnetpå uppnår årnytt ettav
och nio månaders ålder skall föräldrapenningen fortsättningsvisäven
beräknas på motsvarande Detsamma gäller vid adoption barnsätt. av

sker inom två år och månader efter det det föregåendeattsom sex
barnet fötts eller adopterats.

Föräldrapenning med anledning barns födelse underett utgesav
högst 450 dagar sammanlagt för föräldrarna. Vid flerbamsbörd utges
föräldrapenning under ytterligare dagar för varje bam180 detutöver
första.

Föräldrapenning längst till dess barnet har fyllt åtta ellerårutges
till den tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret.senare

Om föräldrarna har vårdnaden barnet, har varjegemensamt om
förälder uppbära föräldrapenning under hälften tiden.rätt Enatt av
förälder kan avstå uppbära föräldrapenning till förmån förrätt att
den andra föräldern med undantag för föräldrapenning med belopp
motsvarande förälderns sjukpenning såvitt tid 30 dagaravser en om
för varje barn eller vid flerbamsbörd för barnen gemensamt.

Bestämmelserna föräldrapenning gäller i tillämpliga delarom
Ärockså vid adoption barn. det fråga adoption andraav om av

makens barn eller adoptivbarn eller barn föräldrapen-eget utgesav
ning dock inte vad skulle ha gällt adoptionen inteutöver som om
hade adoptionSom någonägt barnäven att tar emot ettrum. anses
i avsikt adoptera det. Tidpunkten då den föräkrade fått barnet iatt
sin vård jämställs därvid med tidpunkten för barnets födelse.
Föräldrapenning dock förinte barn fyllt 10 år.utges som

10.6.3 Lagstadgad föräldraledighet

Enligt föräldraledighetslagen förälderhar till hel ledighet tillsrätten
barnet blivit 18 månader föräldern får föräldrapenningoavsett om
eller inte.
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till hel ledighet medan föräldern harFöräldern har därutöver rätt
adopterat barnhel föräldrapenning. arbetstagare harFör ettsomen

avsikt adoptera det skall tideneller tagit barn i 18attemot ett
räknas från den tidpunkt då arbetstagaren fåttmånader i stället

barnet gäller makes eller barn hari sin vård. adoptionenOm eget
arbetstagaren ledighet vad skulle ha gälltinte tillrätt utöver som om

för adoptivföräld-adoptionen inte hade till ledighetRättenägt rum.
eller vid den tidpunkt dåupphör barnet fyllt åtta årnärrar senare

barnet har första skolåret.avslutat det
form förkortningVidare har föräldern till ledighet irätt av av

normal arbetstid fjärdedel medan föräldern harmed hälften eller en
Ävenhalv irespektive fjärdedels föräldrapenning. övrigt har

föräldern till form förkortning normal arbetstidledighet irätt av av
med fjärdedel fyllt eller äldretills barnet åtta år såär änen som men

inte har avslutat sitt första skolår.ännu
villkor förSom till ledighet gäller arbetstagaren vidrätt att

ledighetens början varit anställd hos arbetsgivaren antingen de
månaderna eller sammanlagt minst tolv månader.senaste sex

Förlängt efterskydd vid barnledighet10.6.4

Vårt förslag: Skyddet den sjukpenninggrundande in-av
komsten vid barnledighet utsträcks till dess barnet uppnått 18
månaders ålder eller vid adoption, till dess mindre 18 måna-än
der förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vård.

Idag det vanligt föräldrar endast ersättning underär att tar ut var-
dagarna dvs. femdagarsvecka i stället för sjudagarsvecka för att
kunna bibehålla sin SGI under längre tidsperiod. Med föräldra-en
penninguttag fem dagar i veckan förlänger således ersättnings-man
perioden till 18 månader. försäkrad skallFör kunnaattca en
bibehålla sin SGI och sitt inkomstskydd vid arbetsoförmåga måste
uppbärandet föräldrapenning ske i princip avbrottutan samtav

den förkortade arbetstid den försäkrade har.motsvara Dessasom
bestämmelser vållar hel del utredningsarbete hos kassoma.en
Eftersom till hel tjänstledighet i normalfallet gäller tills barneträtten
blir 18 månader kan ifrågasätta inte också SGI:skyddet skallman om
utsträckas barnet blirtills 18 månader föri stället idag 12som
månader. skulle i denDetta ordningen föräldersinnebära attnya
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aktuell inkomst vid sjukfalltidigare inkomst inträffarutgör som
tid. utredningsproblem uppstår i dag tordeinom denna medDe som

sådan föreslagen ändring minska markant.en
inte föräldrapen-Eftersom sådan föreslagen ordning påverkaren

i vissa fall sjukersättningen vid sjukfallningen i sig, endastutan
frågandenna 18-månadersperiod kan det knappast bliinom om

kostnadsökning betydelse.någon av
månader innebär knappastutsträckning SGI-skyddet till 18En av

administrativ belastning.någon ökad
främst kvinnornaperspektivet kvinna kommer detta tillUr man-

det huvudsakligagodo, eftersom det idag kvinnornaär tarsom
barnen. föreslagna åtgärden naturligt-för vården Den äransvaret av

för kompensera det huvudansvar kvinnantillräckligvis inte att tar,
kvinnor i detta hänseende kanskillnaderna mellan ochmänmen

ohälsoförsäkringen.undanröjas bestämmelser iknappast Dengenom
emellertid bitföreslagna förändringen leder på väg.en

föreslår således anförda skäl SGI-skyddetVi vidattav ovan
till bl.a.bamledighet utsträcks 18 månader så överensstämmelseatt

föräldraledighetslagen.nås med

Fackliga stipendier vid studier10.7

Direktiven

betänkandet l991/92:SfU 8 behandlade socialförsäkringsutskottetI
med anledning motioner frågan sjukersättning till dentvåav om som

tjänstledig fackligaför studier eller för tillfälliga fackligaär
uppdrag. Utskottet konstaterade det kan uppstå situationer dåatt en

tillfälligt bedriver studier har ersättning i formochperson som av
sjuklönfackligt stipendium inte har till sig ellerrättt.ex. vare

sjukpenning för första sjukfall. Enligtde 14 dagarna utskottetettav
det viktigt så möjligt finner lösning påatt snartvar man som en

dessa problem den studerande blir sjuk blirså inteatt utansom
ersättning under dagar. Vad utskottet anfört riksdagen14 gav som
sin mening regeringen till känna 1991/922232.rskr.

Enligt direktiven skall kommittén vid utformningen förslagenav
beakta bl.a. vad riksdagen sålunda uttalat.
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bestämmelserGällande

och andralönviss andelsjuklönensjuklönelagenEnligt 6 § utgör av
till följdmistegåttarbetstagarenanställningsförmåner om avsom

sjuklöneperioden. special-Iarbetsförmågan undernedsättningen av
proposition 1990/91 181iparagraftill dennamotiveringen :angavs

omfatt-sjuklön endast i dentillledighetundersjukdom rättatt ger
ledighet förtill lön,medförenadledigheten ettning rätt t.ex.ärsom

föreskrifter därom.uppdrag enligtfackligt
sjukförsäkringeninomtimsjukpenningssystemets.k.Enligt det
sjukperiodde första dagarnasjukpenning under 14 utgesskall enav

förvärvsarbete.frånavstården försäkradedagar dåför deenbart
ledighet förjämställs härvid bl.a.förvärvsarbete semesterMed om

förvärvsarbeteMedsemesterdag.skall räknasintesjukdagen som
oavkortadeför vilkenstudietidunderledighetjämställs även
försäkradedentid dåunderoch ledighetlöneförmåner utges

vuxenutbildninggrundvux,förgrundutbildninggenomgår vuxna
svenskundervisning förellerutvecklingsstörda Särvuxför psykiskt

för-Medför studierna.timersättninguppbärsfi ochinvandrare
försäkradetid då denledighet underjämställsvärvsarbete även

korttidsstudiestöd enligtuppbärvilken hanutbildning förgenomgår
studiestödslagen.

ledighetsjukdom underallmänna råd 1991:10I RFV:s attanges
ledighetenomfattningendast i dentill sjuklön ärrätt somger

lön förtjänstledigmed till lön. Arbetstagareförenad är utanrätt som
till sjuklön.därför intestipendium harstudier medfackliga rätt

iförsta dagarnaför de 14inte hellersjukpenning kanNågon utges
formersättning istudier medledighet försjukperioden, då av

förvärvsarbete.medjämställsenligt intestipendium AFL
1991/92:SfU 8betänkandesocialförsäkringsutskottets attI angavs

denbestämmelsertillämpadestatliga områdetinom det attomman
hade bytamånadtjänstledighet för högstbeviljats rätt utattensom

Vidareför sjukdom.tjänstledighettjänstledigheten attmot angavs
stipendier förfackförbunden inom LOkurserflertalet de gavav som

tre-fyra veckor.antal kurser påmindrevecka medanpå ett varvar en
rekommendationborde enligtskattefria stipendietdetStorleken på

kr vecka.100från LO under år 1992 2vara per
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Kommitténs överväganden

Under de första dagarna14 sjukdomsfall gäller enligtettav
huvudregeln sjukpenning till den inte har tillatt utges rättsom
sjuklön endast skulle ha förvärvsarbetat han inteom personen om
varit sjuk. Från denna huvudregel har gjorts undantag i särskilt
angivna fall. För studerande gäller detta de under studietiden harom
timersättning eller korttidsstudiestöd. Kommittén inte attanser
undantagen för studerandes till sjukpenning bör vidgas. Vi villrätt
erinra kommittén redan i delbetänkandet föreslagit begräns-attom
ningar i till sjukpenning under de förstarätten dagarna14 såvitt
gäller arbetslösa. denI mån problem fortfarande kan viduppstå
sjukdom hos dem studerar med fackliga stipendier bör sådanasom
lösas ändrade tjänstledighetsbestämmelsersätt,annat t.ex. genom
eller stipendiet får uppbäras under sjukdom.att ävengenom
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Månadsersättningl 1

Detta avsnitt innehåller inledningsvis beskrivning nuvarandeen av
regler ifråga förtidspension och sjukbidrag. Därefter redovisasom
erfarenheter och problem liksom andra utredningar och rapporter

behandlat berörda områden. Kommittén redovisar sedan sinasom
överväganden föreslåroch under period 450näratt en person en om
dagar haft sjukperioder omfattat sammanlagt 365 dagar skallsom
övergång ske från sjukpenning till månadsersättning. Månadsersätt-
ningen, arbetsnamnet på den ersättningsfonnenär skallsom nya
enligt huvudregeln beräknas medeltalet förvärvsinkomstemaav
under fyra de åren. år medDet högst och det år medsenasteav sex
lägst inkomst skall härvid inte beaktas. Månadsersättning skall även
kunna efter särskild ansökan. Kompensationsnivån skallutges vara
65 Det skall vidare finnas garantinivå motsvarandeprocent. 2,1en
basbelopp. Den lägsta för efter särskildgränsen ansökan fåatt
månadsersättning skall 18 år. Beslut månadsersättning skallvara om
fattas socialförsäkringsnämnd. Vårdbidrag skall kunna utgåav t.o.m.
17 år och handikappersättning fr.o.m. 18 år. Avslutningsvis ges en
beskrivning reglerna för skydd för migrerande arbetstagare.av
Vidare redovisas behov ytterligare utredningsinsatser.av

l 1 Direktiven

Enligt regeringens direktiv till kommittén skall inriktningen attvara
ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga skall integreras som

del i "den allmänna ohälsoförsäkringen". syfteEtt med dennaen
åtgärd stärka rehabiliteringsarbetet.är Reglernaatt skall ersätta
dagens för förtidspension och sjukbidrag.system

Liksom i nuläget skall den försäkrades tidigare inkomster vara
utgångspunkten för beräkning ersättning vid varaktig nedsättningav

arbetsförmågan. börDet emellertid inkomstbegrepp,av ettvara som



1996:1 13SOUMånadsersättning330

period tillbaka ilängreunderinkomstförhållandenaavspeglar en
beräkningen.grund förbör ligga tilltiden, som

grundskydd förförutforma reglerocksåKommittén skall ett
kvalificerat sig föromfattningbegränsadalls eller iintegrupper som

dagensGrundskyddet skallinkomstbaserad ersättning. motsvaraen
uppmärksammavidare särskiltKommittén börfolkpensionering.

helt ellerfunktionshindrade och andraförsituationen grupper, som
medtid. Samordningenmycket långersättning underuppbärdelvis

börålderspensionssystemetdet reformeradereglerna i attvara
i högreskall resulteraohälsoförsäkringen intefrånersättning

hade inneburit.yrkesarbetevad fortsattålderspensionsrätt än

Nuvarande regler1.21

Inledning1 1.2.1

Försäkringallmänbestämmelser i lagenEnligt gällande omnu
fylltförsäkrad har 16förtidspension tillAFL utges mensomen

ellergrund sjukdomarbetsförmågainte år och65 annanavvars
prestationsförmåganpsykiskaden fysiska ellernedsättning ärav

nedsättningenfjärdedel.varaktigt nedsatt med minst Kan aven
den beståvaraktig kanarbetsförmågan inte antasanses men

till sjukbidrag.försäkrade i stället Dennaavsevärd tid, har den rätt
reglergällertid i övrigtförmån begränsad till vissär sammamen

efter nedsättning-graderasför förtidspension. Förtidspensionensom
arbetsfönnå-försäkradarbetsförrnåga.den försäkrades En varsen av

hel förtidspension.helt nedsatt erhållerärga
Är nedsatt med minstdenarbetsförmågan inte helt nedsatt ärmen

arbetsförmå-förtidspension.fjärdedels Omfjärdedelar,tre utges tre
hälften, halvmed minst utgårmindre gradnedsatt iär mengan

försäkrade fjärdedelsfall erhåller denförtidspension. övrigaI en
nedsattarbetsförmåganpension. Vid bedömningen i vad mån ärav

förmåga bereda sigskall enligt beaktas den försäkradesAFL att
krafter ochhansinkomst sådant arbete motsvararsomgenom

med hänsyn tillfärdigheter rimligen kan begäras honomoch som av
bosättningsför-ålder,hans utbildning och tidigare verksamhet samt

Med inkomsthållanden och därmed jämförliga omständigheter. av
ihushållsarbetearbete likställs i skälig omfattning värdet av
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hemmet. fråga fyllt år ställs de medicinskaI 60om personer som
kraven lägre.Vid bedömningen arbetsförmågan kan inte krävasav

den försäkrade utbildninggenomgår omskolning eller elleratt annan
flyttar till arbetsmarknadsmässiga faktorerna fårDeort.annan
därför särskild betydelse vid pensionsprövningen i dessa fall. Dessa
s.k. äldreregler har vilkendock avskaffats lagändring, trädergenom
ikraft den ljanuari 1997 SFS 1995:508.

förtidspensionär enligt regler berättigadEn nuvarande i tillAFLär
förtidspension i form folkpension. Sedan den juli betalas1 1995av
vid hel förtidspension det90 minskade basbeloppet ochprocent av

pensionstillskott med högst det minskade111,5ett procent av
basbeloppet. ensamstående förtidspensionärEn därmedär garante-
rad lägsta ersättning för på kr/år. Därtill kommer1996 71 484en
bostadstillägg till pensionärer BTP.

förtidspensionär kanEn folkpension berättigad tillutöver vara
förtidspension i form tilläggspension förtidspensionä-ATP. Harav

före förtidspensionstillfallet tillgodoräknats pensionspoäng förren
har hanATP till förtidspension i form tilläggspensionrätt av som

den ålderspension han grundval dessa pensions-motsvarar av
skulle ha varit berättigad till han varit 65 år vid tidpunktenpoäng om

för förtidspensioneringen.
Medan folkpensionen grundskydd lika för alla alltsåATPärettger

uppbyggt enligt inkomstbortfallsprincipen. Pensionens storlek
relateras därmed till den standard individen hade under sinasom
bästa inkomstår under livet. Inkomster mellan och basbelopp7,5ett

pensionsgrundande för ATP. ATP-pensionen baseras deär på 15
bästa inkomståren och för ha till oreducerad pension deträttatt är
tillräckligt med år med30 pensionsgrundande inkomst. Tilläggs-
pensionen varierar således med den pensionsgrundande inkomst man
haft och den reducerar storleken pensionstillskottet.

Storleken hel förtidspension från ATP skall i principav en
den ålderspension den försäkrade skulle bli berätti-motsvara som

gad till han hade börjat uppbära sådan fr.o.m.pension denom
månad då han fyller år.65 För uppnå detta syfte finns särskildaatt
regler hänsynstagande vid pensionsberäkningen också till tänktaom
förvärvsinkomster under tiden mellan pensionsfallet och 65 års
ålder. kanDessa bygga på tanken den försäkrade,sägas att om
pensionsfallet inte hade inträffat, skulle ha fortsatt förvärvsarbetaatt
med motsvarande inkomster fram till ålderspensioneringen. När
vissa villkor uppfyllda innebär reglerna förtidspensionenär frånatt
ATP skall beräknas under antagande den försäkrade för varje åratt
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pensionsfallet inträffar har tillgodoräknats vissfr.0.m det år då
pensionspoäng, s.k. antagandepoäng.

Villkoren för antagandepoängberäkning antingen den för-är att
tillgodoräknats för minstsäkrade har pensionspoäng två de fyraav

förtidspensionsfalletåren före året för eller också hannärmast att
tidpunkten för förtidspensioneringen har sjukpenninggrund-vid en

lägst beloppande inkomst uppgår till det vidett motsvararsom som
årets ingång gällande basbeloppet.

beräknas enligt den alternativaAntagandepoängen två metoderav
för försäkradedet den resultatet. Dengynnsammastegersom ena

metoden innebär antagandepoängen skall medeltaletatt motsvara av
högsta tillgodoräknatsde två pensionspoängtalen den försäkra-som

de under de fyra före pensionsfallet.åren Den andranärmast
metoden innebär antagandepoängen beräknas på grundval deatt av
pensionspoäng tillgodoräknats fr.0.m. det år då den försäkradesom

förtidspensionsfallet.fyllde år året före16 Antagan-närmastt.0.m.
depoängen medeltaletskall därvid de pensionspoängmotsvara av

tillgodoräknats under halva antalet de år sålundasom av som
kommer i fråga, varvid hänsyn i första hand till åren med detas
högsta poängtalen. Sedan antagandepoängen beräknats med tillämp-
ning de beskrivna reglerna tillgodoräknas den försäkrade dennaav
antagandepoäng för varje fr.0.m.år året för pensionsfallet dett.o.m
år då han fyller år. Förtidspensionen beräknas sedan64 enligt

regler gäller för beräkning tilläggspension i formsamma som av av
ålderspension med tillämpning och 30-årsreglema under15- hän-av
synstagande till både de faktiska och de poängtalen för tidantagna
före respektive efter pensionsfallet.

förutsättningarOm inte föreligger för den försäkrade skallatt
kunna få förtidspension med antagandepoängberäkning, beräknas
förtidspensionen från ATP med tillämpning och 30-årsregler-15-av

grundval enbartpå de faktiska pensionspoäng denna av som
försäkrade intjänat tiden före pensionsfallet. Förutsättningen är
enligt huvudregeln i antalet minstAFL poängår äratt tre.

förtidspensionNär byts ålderspension därefterävenut mot utges
folkpensioneringens grundbelopp oförändrad nivå. Däremot

Ålders-utbetalas inte längre pensionstillskott förhöjtmed belopp.
pension från tillATP uppburit förtidspension beräknaspersoner som
enligt regler för andra ålderspensionärer. Därvid tassamma som
hänsyn till de antagandepoäng för åren mellan förtidspensions-som
fallet och 65 års ålder lagts vid beräkningen förtidspensionenut av
på så dessa successivt för varje år i takt med den försäkra-sätt att att
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inomtill pensionspoängomvandlasäldreblir äldre ochde en
blirålderspension från ATPblirResultatetålderspensioneringen. att

partiellförtidspension. Vidi formtilläggspensionenlika stor avsom
kan dockvid sidanförvärvsinkomstermedförtidspension om,

fortidspensionen.bli högreålderspensionen än

Ersättningsbelopp 199611.2.2

Inkomstbaserat

krkr/år bb 35 476928 90%till ogift pensionär 31Folkpension av
bb 476krkr/år 72,5% 35gift pensionär 25 720Folkpension till av

medeltalet60%Till folkpensionen kommer ATP utgör avavsom
tillgodo-pensionspoängför de bästa årenpensionspoängen 15 om

476 kr.vårdår basbeloppet 35för minst år inkl. s.k.räknats 30 x
minskatored. basbelopphögstårsinkomsten 7,5Pensionspoäng är

basbeloppet.med det ored.kr delatmed ored. basbelopp 36 800ett

Garantinivå

bb pensions-krfolkpension 928 90%Ogift pensionär: 31 +av
kr/år eller 957bb 71 484 5tillskott 556 kr l l 1,5%PT 39 av

kr/mån. bb 476 kr35
pensions-bbfolkpension kr 72,5%Gift pensionär: 25 720 +av

kr/år eller kr/mån.bb 5 440tillskott kr 1,5% 65 27639 556 l l av
krbb 47635

för krona ATP.Pensionstillskottet avräknas krona mot

full beskattninggarantinivån vidVad motsvarar

för ogiftför pensionärer 53 700särskilda grundavdragetDet är max
Vid hel förtidspension på garantinivåkr och for gift 500 kr.47max

gift kr.för ogift kr och for 35 900blir grundavdraget 42 100 Detta
kommunalskatt nettoinkomst for ogift pensio-vid 32 procentger en

kr.kr och för gift pensionär 800med 62 000 55när ca
behövavanligt grundavdrag skulle förtidspensionVid enbart utges

kr/månkr/mån kr/år 6 400 förkr 100med 85 200 7 76 900resp.
pensionsbelopp efterlika skatt.stortatt ettge
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Bostadstillägg till BTpensionärer P

Den bosatt i Sverige och uppbär förtidspensionär ej vid förtidasom
ålderspension kan erhålla bostadstillägg med 85uttag procentav av

bostadskostnaden månad kr inte100 kr.4 000överper men
minskasBTP med 40 årsinkomsten, dock med 45procent av
till den del årsinkomsten överstiger bb. förtids-1,5 Förprocent

pensionär belopp folkpensionsdelenär inkl. fulltett motsvararsom
avdragsgilltPT från årsinkomsten.

Om hyran kr/mån4 000 eller medär BTP 3 315 kr/månutgesmer
till förtidspensionär endast har inkomster i form förtids-en som av
pension på garantinivå.

Bostadsbidrag till barnfamiljer mfl.

till bostadsbidragRätt har dels barnfamiljer, dels den fyllt 18som
inte 29 år och hyr bostad. harDen till BTP kanrättmen som som

inte få bostadsbidrag barnfamilj.änannat som
Bostadsbidraget för icke barnfamilj bidrag tillutgörs 75 procentav

bostadskostnaden månad överstiger krl 800 inteav som per men
2 600 kr och därutöver med 50 till 3 600 kr. Bidrags-procent upp
grundande inkomst får då inte överstiga 41 000 kr för ensamboende
och 58 000 kr för makar. denOm bidragsgrundande inkomsten är
högre skall bidraget minskas med tredjedel överskjutandeen av
inkomst. Högre bostadskostnad får beaktas för den funktions-ärsom
hindrad.

Om hyran 3 600 kr/mån ellerär bostadsbidrag med högstutgesmer
kr tilll 100 ensamstående person.

11.3 Erfarenheter och problem

Såväl i Sverige internationellt kan utvecklingsfasertresom man se
vad gäller utvecklingen inom förtidspensionsområdet. Inledningsvis
beviljades förtidspension enbart medicinska grunder. I en senare
fas infördes regler hänsyn till ålder. För försäkradestörretogsom

60 år krävdes endastöver medicinska problem.smärre Slutligen
infördes också arbetsmarknadspolitiska hänsyn och enbartrent
kombinationen lång arbetslöshet och hög ålder till förtids-rättgav
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ochäldreregler 1970infördes s.k.delSverigespension. För rena
arbetsmarknadsskäl 1972.

tillhar lettorsakerandraliksomregelsystemet attUtvidgningen av
och 1980-Under 1970-,hela tiden ökat.förtidspensionärerantalet

slutet 1970kraftigt. Iförtidspensionärerantalettalen varsteg av
motsvarade 3,5vilket190 000, procentförtidspensionärerantalet ca

000290fanns detåldrarna 16-66 år. 1980ibefolkningen caav
åldrarnaibefolkningenvilket 5,6förtidspensionärer, procentvar av

pensionsåldemallmännadenhärvidbörår. Det16-64 noteras att
Ökningen förtidspensionä-antaletår.till 65från 671976sänktes av

000siffror 411motsvarandedåtillfram 1994ändapågick varrer
År nedgånggångenför förstainträffade1995och 7,6 procent. en

i slutetförtidspensionärerantaletochföregående årmedjämfört var
år 408 000.dettaav

"Förtidspension1995:33Riksrevisionsverkets RRVI rapport -
utvecklingoroväckandedenpekassystembrister"fusk och som

Enligt RRVsjukbidragsområdet.ochförtidspensions-förevarit inom
nordiska länder.övrigautvecklinghaftSverige änhar sämreen

i övrigaförtidspensionärerantalethar1990-1992periodenUnder
Sverigeminskat något. Istabilt ellervaritantingennordiska länder

sjukfall harlångaantaletbör dockistället ökat.har de Det noteras att
Sverige.iminskat

förtidspensionfåtillmöjlighetenkanDet attattnoteras av
s.k. äldre-deoktober 1991,fr.o.m.arbetsmarknadsskäl bort 1togs

januaribort fr.o.m. 1tagit besluthar riksdagenreglerna att taom
1997.

Även ochförtidspensioninklusivesjukfrånvaronden långaom
ochstabiliseratshanärvarande verkar ävensjukbidrag för vara

inför framtiden.anledning kännafinnsnedåtgående att oro
trycketökakommerdemografiska utvecklingenDen att

sjukfrån-tillorsakernaUtvärderingarsjukförsäkringssystemet. av
haråldersfaktornentydigtutveckling pekar storattvarons

tioårsperiod 55-60kommandeunderuppnår40-talisternabetydelse.
därmed förökaroch sjukfrånvarosjukdomRiskerna förålder.års
sjukförsäk-Trycket pååldersgrupper.antalsmässigtdessa stora

motverkasannolikt öka.därmed Förkommerringssystemet attatt
rehabilite-försäkringskassornasieffektivitetendetta tryck kommer

vikt.ringsinsatser att storvara av
regelförändring-de årenseffekternaSamtidigt kommer senasteav

betydelse-spelatill ersättningkriterier förexempelvis rätt att enar,
roll för utvecklingen.full
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Ett problem den höga arbetslösheten.annat är Vetenskapliga
studier visar hög arbetslöshet och specielltatt då långtidsarbets-
löshet skapar ohälsa. Om nuvarande arbetslöshetssituation består
under lång tid ökar sannolikt belastningen sjukförsäkringen. Det

därmed viktigtär regering och riksdagatt vidtar åtgärder för att
minska arbetslösheten. Det emellertidär också viktigt försäkring-att

och dess administration har beredskap situationen att mötaen en
med fortsatt hög arbetslöshet.en

Ett delproblem inom arbetslöshetsområdet flyktingar ochrör in-
vandrare, vilket RRV i nämndatar Erfarenheternarapport.upp ovan
visar flyktingar och invandrare haratt svårt etablera sig påatt
arbetsmarknaden. dessaInom finns mycket lång-storgrupper en
tidsarbetslöshet. Risken enligt RRVär uppenbar inte åtgärderom-
vidtas flyktingars problematikatt på sikt kommer innebäraatt ett—
kraftigt tryck sjukförsäkringen.mot

RRV uppmärksammar i sin ytterligare två problemområ-rapport
den, vilka sammanhänger med regelsystemets utformning och
tillämpning.

Det problemet gäller sammanfallande förmåner och inkomster.ena
Detta medverkar ibland till socialförsäkringsförmåneratt utbetalas
till så den sammanlagdaatt ersättningen/inkomstenen person
överstiger den tidigare lönen, dvs. inkomstförstärkning istället fören

tänkt skydd inkomstbortfall.ett Exempelvismot kansom samman-
fallande förtidspension/sjukbidrag, arbetsskadelivränta och förvärvs-
inkomst hög total disponibel inkomst.ge en

Det andra problemet gäller kraven för kvalificera sig föratt er-
sättning. Dessa under vissa förutsättningarär jämförelsevis låga men
kan ändå grunden förutgöra hel ersättning. kortEn tids förvärvsar-
bete kan underlag för pension för livet. I del fall kange resten av en

kort kvalifikationstid jämförelsevis hög förtidspension.en ge en
RRV pekar i detta avseende fall rörande utflyttade förtidspensio-

mednärer pension kan visa sig mycket hög i deten som vara nya
bosättningslandet/hemlandet.

dettaI sammanhang pekar också RRV dubbelarbete riskeraratt
förslita och kanatt leda till långtidssjukdom och sedenne-en person

förtidspension/sjukbidrag. RRV redovisar statistikra och erfarenhe-
pekarter förekomsten dubbelarbeteatt kansom påverkaav

förtidspensions- och sjukbidragsutvecklingen.
Enligt direktiven till kommittén finns behov samordnaattav

för sjukpenningsystemen och sjukbidrag/förtidspension. Med
utgångspunkt från detta behov med hänsyn till den förtidspen-samt
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sionsutveckling förevarit och de kostnadseffekter detta medförtsom
liksom redovisade problem det kommitténs uppgiftär attovan
föreslå förändringar i dagens förtidspensions- och sjukbidragssys-
tem.

11.4 Andra utredningar och rapporter

1 1.4.1 Pensionsarbetsgruppen PAG

Huvuddragen det reformeradei pensionssystemet

Ålderspensionen skall enligt förslaget till reformerat pensionssystem
inkomstrelaterad. Systemet skall i högre grad det nuvarandeänvara
försäkringsmässigt uppbyggt i den meningen förmånemaattvara

skall de avgifter betalas in. Systemetmotsvara skall såledessom
avgiftsbaserat i stället för förmånsbaserat. Den pensionsrättvara

för visst år tillgodoräknas den enskilde skall huvudsakligenettsom
baseras på dennes pensionsgrundande inkomster år. Värdetsamma

pensionsrätten skall med denöverensstämma älderspensionsav-av
gift Tillgodoräknad pensionsrätt ochtas älderspensionsavgiftut.som
skall 18,5utgöra den pensionsgrundande inkomsten.procent av
Beräkningen pension skall bygga på den s.k. livsinkomstprinci-av

innebär i princip alla pensionsgrundande inkomsterattpen, som
under livet har betydelse för pensionsnivån.

Någon motsvarighet till den åldersgräns på 65 år finnsövre isom
det nuvarande ATP-systemet skall inte finnas. nedreDen ålders-

på 16 år skallgränsen dock kvarstå. Arbetstagare skall få lagstadgad
kvarstå i arbete tillrätt 67 års ålder.att

Förvärvsinkomster och sociala ersättningar vid sjukdom och
arbetslöshet skall i framtidenäven pensionsgrundande. Im.m. vara
det reformerade skall därutöver i vissa fall fiktivasystemet in-
komster pensionsgrundande. Så skall exempelvis denvara som upp-
burit sjukpenning tillgodoäknas tillägg fiktiv inkomst. Tilläggetav
skall viss andel denutgöra bakomliggande inkomst lagtsen av som
till grund för beräkning försäkringsersättningen.Vid enhetligav en
ersättningsnivå inom sjukförsäkringssystemen och arbetslöshetsför-
säkringen 75 förmånsgrundande inkomstprocent kommer detom av
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bakomliggande inkomst beräk-pensionsgrundande beloppet för att
utbetalade ersättningen före skatt.den13,3 procentnas som av

avgiftsgrun-pensionsrätt skallSamtliga inkomstslag varasom ger
vid sjukdom,sociala ersättningardande. innebärDet ävenatt

avgift till pensionssystemet.arbetslöshet skall beläggas medm.m.
idag, multipliceratTaket skall, i likhet med vad gäller 7,5varasom
årsskiftet 2000/2001 skallmed det förhöjda basbeloppet. Fr.o.m.

inkomstutveckling-räknas årligen i takt med den allmännataket upp
särskild avgiftPå inkomster taket 9,25över procent,tas ut enen.

frånhälften ålderspensionsavgiften. Intäkternavilket motsvarar av
denna avgift förs till statsbudgeten.

inbetalade avgifterna skallHuvuddelen de 16,5 procent- an-av -
finansiera pensioner inom fördelnings-vändas för utgåendeatt ett

inkomsternaMotsvarande andel de pensionsgrundandesystem. av
reformerad pensionrätt för denskall årligen fastställasm.m. som

ackumulerade pensionsrätten räknas varje år medenskilde. Den upp
i samhället.index följer den allmänna inkomstutvecklingenett som

årliga pensionsbeloppet beräknas deDet att summangenom av
uppräknade divideras s.k. delningstal.pensionsrätterna med ett

Delningstalet detsamma för varje årskull, varierar mellanär men
olika årskullar medellivslängd andra faktorer.beroende på och
Pensioner utbetalas skall pris- och följsamhetsindexeras.som
Återstående procentenheter pensionsavgiftentvå 18,5 procentav

skall till Inbetalda medelpremiereservsystem. skallsättas ettav
fonderas och innebära faktiskt pensionssparande. Vid pensione-ett
ringen skall årligt pensionsbelopp från premiereservsystemetett
bestämmas försäkringsmässiga grunder utifrån behållningenpå på
den enskildes premiereservkonto. pensionsberättigade har dåDen
möjlighet välja den delen pensionen skall livsvarigtatt tas utom av

femeller under period eller tio år.en av
inkomstrelaterade pensionen skall kompletteras medDen ett

grundskydd i form garantipension för den har haft lågasomav
inkomster förvärvslivet. Grundskyddet skall finansierasunder av
allmänna skattemedel. Garantipensionen skall skattepliktig. Förvara

till oavkortad garantipension i princip krävasskall 40 årsrätt
bosättning i Sverige fr.o.m. 16 års ålder. Garantipensionen64t.o.m.
skall således nuvarande folkpension och pensionstillskott.ersätta
Garantipensionssystemet skall börja tillämpas fr.o.m. den januari1

och skall2000 beröra födda ellerår 1935 Enpersoner senare.
ensamstående kommer beskattatpensionär berättigad till ettatt vara
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för räknat uppgår tillgrundskydd i form garantipension årsomav
basbelopp.2,1

utfyllnad till denkonstrueradövrigt grantipensionen1 är ensom
och skall visstinkomstrelaterade pensionen sätt motavtrappas

först vid årspension. till garantipension skall inträda 65denna Rätt
ålder.

Övergången reformerade kommer sketill det pensionssystemet att
kvareller tidigare står igradvis. födda 1934Personer ärsom

omfattasfödda ellernuvarande 1954Personer ärsystem. senaresom
föddadet Pensionsberättigade årenfullt ärsystemet.ut av nya som

succesivtskall få sin ålderspension beräknad med1935-1953 ett
tjugondelar regler ochökande antal enligt det reformerade systemets

delar enligtresterande det nuvarande systemet.
Huvuddelen de bestämmelserna föreslås ingå i lagav nya en ny om

inkomstgrundad ålderspension detta skulledå det har attansetts
innebära ökad överskådlighet jämfört med fogaatt motsvaran-en

i "Reformerat pensions-de bestämmelser AFL. Ds 1995:41nya -
inkomstgrundad-lag ålderspension, m.m."system om

Iden princippropositionen 1993/94:250 "Reformerings.k. prop av
det allmänna pensionssystemet" gjorde regeringen den bedömning-

förtidspensioneringen förändras följd denmåsteatten som en av
föreslagna ålderspensionsreformen. förslag förtids-Några rörande
pensioneringens framtida utformning lades inte fram med hänvis-
ning till frågan bereds i särskild har förslagordning. Däremotatt

framlagts hur med förtidspension enligt nuvarandeom personer
ordning skall ålderspensionsrätt reformeradeinom det ålders-ges
pensionssystemet. Reglerna kommer gälla både föratt personer som
vid lagstiftningens ikraftträdande den januari redan1 1997 har

förtidspensionbeviljats och för efter denna tidpunktpersoner som
nybeviljas förtidspension enligt nuvarande ordning. bered-Fortsatt
ningsarbete pågår inom Socialdepartementet samråd medi Genom-
förandegruppen beträffande övergången från nuvarande medsystem
folkpension och pensionstillskott för vid ingångende personer som

år har förtidspension2000 till från folkpensioneringen s.k.rättav
övergångsvis garantipension.

Pensionsarbetsgruppens förslag

Pensionsarbetsgruppen PAG har i sitt betänkande "Reformerat
pensionssystem" SOU: frågor1994:20 tagit vissa förtids-upp om
pensioneringen i framtiden.
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Förtidspensioner skall också för framtiden inkomstrela-utges som
förmånerterade kompletteras med grundtrygghet i formsamt en av

garantipensioner. Beräkningen inkomstrelaterade förtidspensio-av
på grundval den pensionsrätt registrerats inomgörsner av som

ålderspensioneringens fördelningssystem och under antagande att
också avgifterna till premiereservsystemet hänförs dit. Från
premierervsystemet inga förtidspensioner. Storlekenutges av pen-
sionen blir beroende dels de ålderpensionsavgifter betalatsav som

eller för den försäkrade fram till förtidspensionsfallet, delsav -
under särskilda förutsättningar tillgodoräknade avgifterav en-
tänkt förvärvsinkomst antagandeinkomst för tiden fr.o.m. året
före pensionsfallet fram det försäkradeår den uppnår 60 årst.o.m.
ålder. Förutsättningar för få förtidspension med antagande-att
inkomst den försäkrade tillgodoräknats pensionsrätt underär att
minst de fyra åren före pensionsfallet.närmasttre av

Antagandeinkomsten genomsnittet de fyra storleks-motsvarar av
mässigt mellersta inkomsterna under de åren förenärmastsex
pensionsfallet eller, det förmånligare, genomsnittsinkomstenärom
för de fyrabästa femtedelarna alla års inkomster fr.o.m. 16 årsav
ålder året före pensionsfallet.t.o.m.
Förtidspensionen kommer storleksmässigt den ålders-att motsvara
pension vid 65 års ålder, dvs. den generella åldersgränsentas utsom
för övergång från förtidspension till ålderspension och den övre

för nybeviljande förtidspension. Förtidspensionengränsen räknasav
med löneindex till 61 år. Efter 61 år uppräkning med pris-görsupp

och följsamhetsindex.
förslagPAGs bygger således i likhet med dagens påsystem

principerna vid beräkning ersättningens storlek förutsättsatt attav
den försäkrade skulle ha fortsatt arbeta fram ålderspen-att t.o.m.
sionen, och förtidspensionen skall kommandeatt motsvara en
ålderspension. Förutom PAG främst, med utgångspunkt frånatt
dagens sökt utarbeta regler bättre anpassade till detsystem, ärsom
reformerade pensionssystemet, innebär förslaget också skärpningen
i förhållande till de regler idag.gällersom

Förutsättningarna för få antagandeinkomst tillgodoräknadatt
innebär högre krav aktuellpå anknytning till arbetsmarknaden. I
förslaget ingår inte någon motsvarighet till dagens alternativa
"ingångsvillkor" sjukpenninggrundande inkomst vid tidpunktenom
för pensionsfallet. Förslaget till förändrade regler för beräkning av
antagandeinkomstens storlek innebär underlaget breddas.att
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individdrivkraften förminskasyftena varit sökaharEtt att enav
utbyteskaffa sighårt arbeteunder år mycket stortettettatt par av

arbetsgrupp har iinterdepartementalförtidspension.form Eni av
sjukpenning" Ds 1994:91förtidspension ochtill"Rättenrapporten

antagandeinkomst iberäkningförslagföreslagit PAGsatt avom
förtidspensioneringen.nuvarandeinföras i dentillämpliga delar bör

skall finnas i detförtidspensiongarantinivå tillförutsätterPAG att
ellertill konstruktioninte förslagreforrnerade lämnarsystemet men

grund-för vilka reglerhuvudsakinivåer. PAG tre omgrupperser
fått sinförstaha betydelse.tryggheten kan Den ärstor personer som

innan de fyllt år.arbetsförmåga nedsatt sexton
till förvärvslivet,haft begränsad anknytningandra äldreDen är som

pensionsfalletanslutning tillioch den tredje utgörs av personer som
dessutomanknytning till förvärvslivet. PAGsaknade tillräcklig ger

övergång till ålderspensionförslag till för intjänande ochhur regler
bör utformas.

till förtidspensionGarantipension

fr.o.m.övergångsvis garantipensionföreslår däremotPAG en
förtidspension:till dem då harår 2000 som

för ogift bb kr/år eller 6 917nivå skall 2,34 83 013Lägsta vara
Garantipensionkr/mån, gift bb kr/år el. 267 kr/mån.2,12 75 209 6

har inkomst-inkomstberoende pension. Omavtrappas mot personen
bb för giftberoende pension med bb för ogift och 2,763,07änmer

ingen garantipension.utges
förde särskilda skattereglemaNivåerna anpassade tillär att

avskaffas.pensionärer
ålderspensions-Jämförelsevis kan garantipension inoteras att nya

följande och beskattat:1996 års basbeloppärsystemet
bbOgift pensionär bb kr/år. Gift pensionär 1,872,1 74 500

kr/år66 340
den försäkrade inkomstrelaterad pension beräknasOm har tillrätt

garantipensionen utgångspunkt från basnivå reducerasmed somen
garantipen-med viss del den inkomstrelaterade pensionen. Ingenav

sion för giftinkomstrelaterade pensionenden 3,0utgörutges om
basbelopp basbelopp.och för ogift 2,65
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1l.4.2 ESO-rapporten, socialEn

försäkring Ds 1994:8

dennaI har helt samordnat reglerna kring arbets-rapport man
löshetsförsäkringen med sjukförsäkringen till inkomstbort-en
fallsförsäkring. Förslaget såvitt förtidspensioneringen utgöravser en
förlängning och precisering inkomstbortfallsförsäkring ochen av en
inte tidigareläggning pensionsregler. Förslaget innebär ien av
huvuddrag förtidspensionen avskaffas och medatt ersätts en
grundnivå i inkomstbortfallsförsäkringen. Lägsta ersättning uppgår
till 65 den försäkrade inkomsten under de 60 bästaprocent av
inkomstmånadema inom för 72 månader omedelbart före ettramen
långvarigt frånträdande förvärvsarbete. förslårMan vidare att attav

invaliditetsförsäkring skall införas.separaten

11.4.3 Riksrevisionsverkets effektivitetsrevision
i juni 1995

anslutning tillI regerings uppdrag till riksrevisionsverket RRV att
kartlägga förekomsten fusk med Förmåner och bidrag socialav av
karaktär genomfördes effektivitetsrevision förtidspensione-en av
ringen. Uppdraget avslutades i juni och1995 resultatet tillställdes
regeringen "F USK systembrister och fusk i väl-rapportengenom -
färdssystemen", RRV 1995:33.

Som resultat revisionen lade RRV fram förslagett till lagänd-av
ring och administrativa förändringar. Nedan sammanfattninggörs en

de förslag varit intresse för kommitténs diskussioner.av som av
förordarRRV förtidspensioneringen begrepp avskaffasatt ochsom

bör utformas kraftfullareatt ett nytt stöd arbetslin-system som ger
jen. Detta bör åstadkomma avskaffa förtidspensio-att attgenom

enligt blivitRRV, instrument för utslagningettnen som, permanent
från arbetsmarknaden. Den bör då i stället övergå i försäk-ett nytt
ringssystem inkomstbortfall inriktat på åtgärder förmot rehabilite-
ring, utbildning förordarRRV förändring innebäretc. atten som
förtidspensioneringen med minimigaranti iersätts allmänen en ny
försäkring inkomstbortfall. Minimigarantin tänktmot upphöraär att
vid 61 års ålder och övergår till förtida från ålderspensionen.uttag
När sjukdom medför arbetsförmågan nedsätts skulle denatt nya
försäkringen i första hand erbjuda tidsbegränsad förmån dären
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utsträckningiåterkommande änarbetsförmågan störreomprövas
motsvarandeinkomstgarantivaraktigidag.förekommer Envad som

sjuk-för demförtidspension skallnuvarande p.g.a.somreserveras
medoch intekrav generelltarbetslivetshar svårtdom att motsvara

yrket.det tidigareavseende på
ökadeochavseende rehabiliteringantal förslagFörutom ett

följandeanförsförsäkringskassanförkontrollmöjligheter m.m.
resonemang:

för-radikaltinnebäralternativ rättYtterligare ett ensom
harrehabiliteringändrad grundsyn även storasommen

förtidspensio-låta denkontrollsynvinkelfördelar attvoreur
Hon/hanomfattning.önskadsjälvhonomnerade arbeta i av

inkomstervilkaförsäkringskassantillsedanrapporterar
månaden. Ettdenhon/han haft under systemsenaste som

A-kasseersättning.för Förnuvarandepåminner attsystemom
förtidspensionerade bytaför denskapa incitament att utett

vadbehållahan fåbörförvärvsinkomster änpension mot mer
tillkunde uppgåpensionenreduktionenminskas t.ex. avsom

tidsre-inteförordar dockVilöneinkomsten.70 procent enav
A-kasse-finns ipensionsreduktion,istället förduktion som

Vidareinbjuda till fusk.eftersom detta kommer attsystemet,
slutavräkningmedföljassådant närmåste ett system upp

slutlig taxering. Attföreligger dvs. vidårsinkomstslutlig en
välkänt dekommer ske måsteslutavräkningsådan att avvara

redan vidförekommersådanstpensionerade. Ett system
och detuppföljning hos CSNochstudiemedelsbeviljning

fungerar bra.

åtgärdsförslag:följanderedovisar vidareRRV
orimligt ochsamordna förmåner såmedIntensifiera arbetet attatt

Överväg antingeninföraundvikas.ersättningar kanorättvist höga att
beslut för denregler förtak eller skärptahögsta omprövaattett

förhållande till denförtidspensionerade iförsamlade ersättningen
arbeta.fortsattskulle haft dennevederbörandeinkomst attom

förmåner böravtalsbundnalagreglerade ochSamordningen sesav
över.

förtidspensioneringbeträffande de fallfinna lösningSök somaven
oundvikliga förslit-medomfattande dubbelarbeteorsakas ettav

följd.ningsskador som
förtidspension ochför samordnabehovet reglerPröva attav

arbetsskadeersättning.
vissa situationerantagandereglerna iOmarbeta de s.k. gersom

till alltförersättning med hänsynförsäkringstagare alltför högen
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Ändralågt ställda kvalifikationskrav. reglerna så antalet faktisktatt
arbetade år och faktiska förvärvsinkomster ökad tyngd närges
försäkringskassan via beräkningen antagandeår fastställerav- -
förtidspensionens storlek.

försäkringskassanLåt få beslutsutrymme förstörre avgöraatt om
sjukbidrag skall utgå under utlandsvistelse. Ställ krav på deatt
förtidspensionerade invandrare under 60 år, önskar flytta till-som
baka till hemlandet skall möjliga nå med rehabiliterings-attvara
åtgärder.

Sök förhindra dubbla förtidspensioner från olika länderatt utbe-
talas Sverige begär omförhandling konventioneratt ochgenom av
avtal.

11.5 Kommitténs överväganden
och förslag

1 1.5.1 Månadsersättning uppläggning-
och innehåll

11.5.l.1 Inledning

Kommitténs idé den förär längre tid får arbetsförmåganatt som en
nedsatt, skall efter år övergå till ersättningsformett änca en annan
sjukpenning. Den ersättningsformen har arbetsnamnet månads-nya
ersättning. Kommittén har inte funnit någon lämpligtyvärr benäm-
ning I betänkandet används därför beteckningen månadsersättning..
Det kommitténs förhoppningär remissinstanserna kommeratt att
medverka till hitta lämplig benämningatt den ersättnings-en nya
formen. Månadsersättningen inkomstrelateradär förmånen vars
storlek beräknas på inkomstförhållanden under visst antal årett
innan sjukfallet inträffade. Det skall dessutom finnas garantinivåen
motsvarande dagens folkpension. Kriterierna för till ersättningrätt
skall desamma under sjukpenningtid. För den, oli-vara som som av
ka skäl inte haft möjlighet etablera sig på arbetsmarknaden,att finns
möjlighet ansöka månadsersättning.att om
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ll.5.l.2 En försäkringaktiv och administration

grundläggandeEtt syfte med den allmänna sjukförsäkringen är att
den förutom ekonomisk trygghet- aktivt skall verka föratt ge en—

försäkradeden skall kunna återgå i arbete. Försäkringen skallatt
stimulera till förebyggande insatser och aktiva rehabiliteringsåtgär-
der. Grundtanken ingen skall passivtgå sjukskriven.är Någonatt
form vård-, behandlings- och rehabiliteringsinsats beräknasav
regelbundet pågå. byggerinsatserna på behandlings- och reha-en
biliteringsplan, mellan den försäkrade,upprättas gemensamtsom
försäkringsadministrationen, arbetsgivare och andra aktörer. Detta

gäller ersättningsform.synsätt Såväl under sjukpenningtidoavsett
under perioder med månadsersättning skall denna aktivasom

behandlings- och rehabiliteringssyn prägla administrationens
arbetssätt.

Detta kräver dock administration med professionelltetten
förhållningssätt och förmåga stöd och krav till varjeatt anpassa
individs situation och förutsättningar. kräver kompetens,Det
flexibilitet och empatisk förmåga å sidan stödja den medatt ena som
enkla insatser kan återgå i arbete efter några månaders sjukdom och
å andra sidan stödja behöver kvalificeradeen person som
behandlings- och rehabiliteringsinsatser och kanske först eftersom
flera år eller kanske inte alls kan förväntas återgå i arbete. Med detta

blir inte ersättningsformensynsätt beroende behandlings- ochav
Övergångenrehabiliteringssituationen. från sjukpenning till

månadsersättning därför enbart frågaär använda historiskatten om
inkomst i stället för aktuell inkomst, underlag för beräknaattsom
ersättningens storlek.
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inkomstunderlagBeräkning11.5.l.3 av

huvudregelnVårt skall enligtMånadsersättningenförslag:
under fyra demedeltalet förvärvsinkomstemaberäknas avav

lägst inkomstdet år medår med högst ochåren. Detsenastesex
ocksåFöreslårbeaktas. Kommitténskall härvid inte en

allaunder årmedeltalet inkomsternaalternativregel där av
intefemtedel årenålder beräknas därfr.o.m. 16 års avenmen

Altema-eller lägst inkomst.Härvid år med ingenbeaktas. avses
förvärvsarbete. alternativDettivregeln förutsätter årsänmer sex

förgrundenför den försäkrade skallförmånligast utgöraärsom
pensionsgrundande inkom-månadsersättning.beräkning Denav

kunnaberäkningsunderlagskall användasPGIsten mensom
underlag.med aktuelltden försäkradekompletteras merav

arbetslöshetser-föräldrapenning,Perioder med sjukpenning,
Värnplikts-år ochliksom vid vård barn under 2sättning av

vid beräkningen.skall överhoppningsbaratjänstgöring vara

ersättningen vidskall utgångspunktenEnligt direktiven attvara
denarbetsförmåga skall beroendelångvarigt nedsatt avvara

inkomstbegrepp,emellertidförsäkrades inkomster. börDet ettvara
tidsperiod,inkomstförhållandena under längreavspeglar somsom en

med föra dennaför beräkningen. Syftetligger till grund att
kommitténohälsoförsäkring tolkarersättningsforrn i allmän somen

och rehabiliteringssyn påavsikt anlägga sjukpenning-atten en
beräk-innehåll. Vad gällermånadsersättningens uppläggning och

frågor väsentliga:ning inkomstunderlag härvid följandeärav

avspegla, den s.k.inkomstförhållandenahur lång tid tillbaka skall-
ramtiden

arbetsmarknadsanknytningkrav på aktuell-
skall användasvilken inkomstunderlagtyp av-

Ramtidens längd

Övergången innebär ocksåfrån sjukpenning till månadsersättning en
från aktuell inkomst tillövergång beräkningsunderlag byggt påett

delbetänkandehistoriskt inkomstbegrepp. Kommittén har i sittett
aktuell ochdiskuterat för- och nackdelar medSOU 1995: 149

därefter tagithistorisk under sjukpenningtid. Kommittén harinkomst
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den ställningen aktuell inkomst skall gälla beräkningsunder-att som
lag under sjukpenningtid. Sjukpenningen skall alltså ekono-ge en
misk trygghet så den aktuella levnadsstandarden i kanatt stort sett
upprätthållas. Månadsersättningen skall bygga historisk inkomstpå
och har därmed målsättningen den genomsnittliga lev-att trygga
nadsstandarden, uppnåtts förvärvsarbete under visstettsom genom
antal år tillbaka.

första fråga blir därförEn hur tillbaka i tiden,många år som
beräkningarna skall bygga på. Kommittén denna tid inteattmenar

förbör kort beräkningsunderlaget måste klart skilja sigutan attvara
från det används under sjukpenningtid. tidsperiodenOm blir försom
kort finns risk för den planering, dagens förtids-att typ av som
pensionssystem kritiseras för, uppstår.

innebärDetta människor har möjlighet skaffa sig dubblaatt att
arbeten och detta arbetar hög inkomst under kortsätt upp en en
period, vilket också kan innebära risk för ohälsa. Sjukdom ochstörre
nedsatt arbetsförmåga kan sedan leda till förtidspension beviljasatt
med nämnda höga inkomst grund.som

Kommittén har kommit till den slutsatsen huvudaltemativatt ett
vad gäller ramtidens längd skall år. krävs alltsåDet minstvara sex

års förvärvsarbete för få full ersättning. års förvärvs-Femattsex
arbete alltså ersättning 5/6motsvarande full ersättning. Er-ger av
sättningen skall vidare beräknas medeltalet inkomsterna underav
fyra dessa år. år medDet högst inkomst och det år med lägstav sex
inkomst skall härvid inte beaktas. Kommittén föreslår också en
altemativregel där medeltalet inkomsterna under alla år fr.o.m. 16av
års ålder beräknas där femtedel åren inte beaktas. Härvidmen en av

år med ingen eller med lägst inkomst. Alternativregelnavses
förutsätter års förvärvsarbete, alternativDet bliränmer sex som
förmånligast för den försäkrade skall förgrunden beräkningutgöra

månadsersättningen.av

Aktuell anknytning till arbetsmarknaden

långEn ramtid innebär alltså krav på arbetsmarknadsanknyt-större
ning. såledesDet längre tid uppnå fullt försäkringsskydd.tar Enatt
genomsnittsinkomst under längre tid torde också i flertalet fallen ge

lägre underlag. Genom längre ramtid kan därmedett und-en man
vika kortvariga höga inkomster ligger självständigt underlagatt som
för månadsersättningen endast del underlaget underutan utgör en av
den längre perioden. effektEn blir dock fråninkomst exempelvisatt
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inkomst-för beräkningligga till grundfyra år tillbaka i tiden kan av
lägre krav på aktuelldärmedrelaterad månadsersättning. ställsDet

arbetsmarknaden.anknytning till
förtidspensioninkomstrelaterad ATPreglerEnligt dagens om

arbetsmarknaden främstaktuell anknytning tilluppställs krav
antagandepoängsberäkning.till Förvillkoren för rätt attgenom

pensions-beräknas enligt AFLskall kunna krävsantagandepoäng att
före det år dåde fyra årenfinns för minst två närmastpoäng av

inteanknytning dock kon-inträffade.pensionsfallet Kravet är
alternativ regel innebärdet finnsgenomfört eftersomsekvent somen

finns för minstpensionspoängberäknasantagandepoäng kanatt om
lika ellerför pensionsfallet medvid tidpunktenoch SGIår ärattett

januari år.förhögre basbeloppetän samma
betänkande uppstramningföreslår i sittPensionsarbetsgruppen en

sådan inkomst gottskrivsantagandeinkomst såreglerna för attav
hade stadigva-vid pensionsfalletförsäkradeenbart i fall då den en

anknytning till arbetsmark-aktuelldessutom något sårande och när
antagandeinkomstertillgodoräknandevillkor förnaden. Som av

försäkrade skall ha tjänat indenpensionsarbetsgruppenföreslår att
förede fyra årenåtminstonepensionsrätt under närmasttre av

alternativregelnföreslår dessutompensionsfallet. Gruppen att om
för pensionsfalletvid tidpunktensjukpenninggrundande inkomst

skall avskaffas.
ramtid årbedömning förslagetkommitténsEnligt om en sexger

inkomstmässigt mellerstaunder de fyragenomsnittsinkomstenoch
alternativaarbetsmarknadsanknytning. Dentillräcklig aktuellåren

hur etableringeninteberäkningsregeln däremot sättsammaanger
arbetsmarknaden varit de åren.på senaste

tidigaredock frågadetta fall måste detI somen personvara om
länge varit i förvärvsarbete.relativt sett

troligenmånadsersättningfallet kommerSkulle så inte varit att
ändå inte får någonalternativregelnbetalas på garantinivå, varförut

betydelse.större

Inkomstunderlag

ställning tillberäkna månadserättningen måste ocksåFör tasatt
skall användas. Exempel påvilken inkomstunderlagtyp somav

taxerad inkomst, pensionsgrundandetänkbara inkomstunderlag är
faktiskinkomst, det reformerade pensionssystemets pensionsrätter,

inkomst och normal inkomst.
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Enligt kommitténs uppfattning följande två utgångspunkterär
viktiga för valet inkomstunderlag:av

För inte försäkringskassan skall få ökad administrativatt en—
arbetsbörda bör således underlaget lätt inhämta. Underla-attvar

bör därför i görligaste mån schablonmässigt.get vara
framtagnaDet underlaget måste kunna kompletteras den för-av-

säkrade.

Härav följer bör utformas så försäkringskassan in-att systemet att
hämtar underlaget och den försäkrade bereds tillfälle komp-att att
lettera den redovisade beräkningen.

sittI delbetänkande SOU 1995:149 avsnitten har kommittén5-9
diskuterat olika historiska inkomstunderlag för fasställatyper attav

beräkningsunderlag. För fåett utgångspunkt för den fortsattaatt en
diskussionen inkomstunderlag för beräkning månadsersätt-om av
ning redovisas nedan innebörden olika inkomstbegrepp.av

Taxerad inkomst: En exakt uppgift tidigare inkomst taxeradärom
inkomst tjänst eller motsvarande. Med taxerad förvärvsinkomstav
förstås inkomst tjänst kontant bruttolön, skattepliktiga förmåner,av
sjukpenning, delpension, skattepliktiga kostnadsersättningar m.m.
reducerad med de s.k. allmänna avdragen, dvs. till och frånresor
arbetet till den del kostnaderna överstiger 6 000 kr, utlägg under
tjänsteresor kostnaden arbetsgivaren, dubbelbosätt-ersattsom av
ning, pensionspremier övriga kostnader dessa överstigersamt om
1000 kr.

Pensionsgrundande inkomst: Pensionsgrundande inkomst PGI
grundar sig taxeringen till statlig inkomstskatt för det aktuella
året. Till skillnad från taxerad inkomst ingen hänsyn till de s.k.tas
allmänna avdragen vid fastställande denna inkomst. Inkomsterav av
anställning och förvärvsarbete pensionsgrundandeannat är endastav
i den mån dessa under år sammanlagt överstiger basbelopp.ett Iett
det reformerade pensionssystemet skall fastställasPGI för en
försäkrad endast inkomsten uppgår till minst 24om procent av
basbeloppet enligt AFL. Procentsatsen överensstämmer med
riksdagens beslut bet. 1994/95:SkU20 det allmänna avdragetatt
skall 24 basbeloppet och följdprocent däravvara attav som
skyldigheten självdeklaration fr.0.m.att 1997 års taxering skallavge
föreligga endast för den har inkomst överstigande dettasom en
belopp. Gränsbeloppet 24 basbeloppet tröskelprocent utgörav en
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till grund förkan liggahögsta inkomstDenmåste sompasseras.som
det förhöjda basbeloppet.basbelopptillhar begränsats 7,5PGI

reformerade pensions-för detriktlinjernaEnligtPensionsrätter:
visst tillgodoräknasför årpensionsrättskall den ettsystemet som

pensionsgrundandedenneshuvudsakligen baseras påenskildeden
skall 18,5Tillgodoräknad pensionsrättår. utgörainkomster samma
Beräkningeninkomsten.pensionsgrundandedenprocent avav

livsinkomstprincipen, innebärden s.k.skall byggainkomsten som
harunder livetpensionsgrundande inkomsterprincip allaiatt

socialaochFörvärvsinkomsterför pensionsnivån.betydelse ersätt-
skall i framtidenoch arbetslöshetvid sjukdomningar ävenm.m.

skall därutöverreformeradepensionsgrundande. detI systemetvara
pensionsgrundande. skallSåfiktiva inkomstervissa falli vara

tilläggtillgodoräknassjukpenninguppburitexempelvis den avsom
skallkan pensionrätterinkomsthögstafiktiv inkomst. Den som ge

basbelopp.i dagliksom 7,5vara
först efterfastställs åretinkomsttyperpresenteradeSamtliga ovan

förinnebärförvärvats.inkomsten Dettadet attatt en person, som
ersättningenunder våren 1996, måstemånadsersättningövergår till

fastställda för inkomståret 1994. Föruppgiftergrundas de ärsom
kanunder hösten 1996till månadsersättningövergården som

blir såledesanvändas. Detuppgifter för inkomståret 1995däremot
efterblir sjuka före respektivetröskeleffekter för demfråga somom

fastställts förpensionsrättemataxerad inkomst, ochdet PGIatt
föregående års inkomster.

all-med högataxerad inkomstproblem medEtt är att personer
taxerad inkomst denfå lägreavdrag kan änavsevärtmänna en

emellertid tillrätta med detfaktiska. problem kommerDetta omman
inhämtande taxeradvidför försäkringskassornamöjligtgörs att av

form allmänna avdrag.borttagits iinkomst urskilja vad avsom
endast helainkomstbegreppenpresenteradeDe avserovan

alltjämt skall haproblemkalenderår. Detta är ettett om man
sjuk, vårdar barn,för den arbetslös,efterskydd i försäkringen ärsom

inkomstunderlagetberäkningstuderar Vidvärnplikt,gör avm.m.
ingår skatte-sådana tider. Visserligenbehöva hoppakan överman

arbetslöshetsersättning, sjukersättningformpliktiga ersättningar i av
del i den taxerade inkomstenföräldrapenningförmåneroch som en

problemetoch därmed pensionsrättemaoch i PGI:näven men
för gått arbetslösför övriga Bl.a. gäller denkvarstår somgrupper.

dentill arbetslöshetsersättningunder kalenderår rätt attett utan
kan bli kr.taxerade inkomsten och PGI:n 0
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Faktisk inkomst: Med faktisk inkomst den faktiskt uppburnaavses
avdrag för kost-ersättningen för arbete hänsyn tilleget utan tagen

lämnas dennader olika slag. Uppgift denna inkomst kanom avav
försäkrade till försäkringskassan. har haftFör den som en an-
ställning under ramtiden kan kan arbetsgivaren åläggas lämnaatt
uppgift utbetald lön jfr motsvarande hantering i Danmark. Omom

skall grundas faktiska inkomster måsteberäkningen på man
beräkningen med Överhoppningsbarakomplettera med ett system

SGI-skyddade perioder. falltider motsvarande dagens detFör man
skulle sig faktisk inkomst skulle ramtiden kunna räknasanvända av
från och bakåt i tiden med hänsyn tillsjukfallets början viss tiden
eventuell överhoppningsbar tid.

inkomstNormalinkomst: Med normalinkomst den denavses
tidsperioden,försäkrade skulle ha haft under den aktuellanormalt

Ävendvs. omfattning. uppgifthon/han varit i arbete i normal omom
normalinkomst kan lämnas försäkrade och arbetsgivaren.den Förav

sjukfallet fården haft olika inkomstnivåer före normalinkom-som
beräknas perioden. gäller ocksågenomsnitt för Densten ettsom om

den försäkrade viss tid förvärvsarbetat skälinte motsvararav som
SGI-skyddade tider.

Med faktisk inkomst grund for sjukersättningen infinner sigsom
vissa administrativa problem, särskilt den försäkrade har över-om
hoppningsbara tider. ställs i det fallet relativt krav på denDet stora
försäkrade och arbetsgivaren med fram nödvändigtäven att ta
underlag för försäkringskassomas bedömning. längre ramtidJu som
väljs problem i dettauppstår avseende.större

Såväl faktisk inkomst normalinkomst inkomster undersom avser
period ligger sjukperioden taxerad inkomst.närmare än t.ex.en som

vis den inkomstnivånDe så aktuella och speglarmotsvarar mer
aktuelladet inkomstbortfallet under sjukperioden.mer

Med underlag baserat normalinkomst finns det inte någonett
automatisk koppling till förvärvsarbete faktiskt har utförts i sådanatt
omfattning och inkomster förvärvsarbete faktiskt har uppburitsatt av
i sådan mån. Om tanken skall skärpa kravet arbetsmar-är att man
knadsanknytning och för de medellånga sjukfallen skall för-att man
säkra upparbetad standard i viss omfattning, sig sådantter etten
underlag mindre lämpat.som

Inkomstbortfallsprincipen bör samtidigt innebära ersättningatt
aldrig skall högre underlag den aktuella inkomsten.utges änett
Det gäller minskat sin arbetsinsats eller bytt tillt.ex ettom en person
lägre betalt arbete. sjukfallI där aktuellnågon anställning inte
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såväl tidigare aktuelldärför utredningföreligger krävs av somen
inkomst.

schablon-administrativt förfarande ochenkeltSkall målet ettom
kommitténs uppfattningberäkningsmodell uppfyllas detmässig är

taxeradförsta modellerna,mellan någon devalet bör stå treatt av
inkomst eller pensionsrätt.pensionsgrundandeinkomst,
hänsyn till allmänna avdrag. gårtaxerade Detden inkomstenI tas

korrigering för all-modelldärmed inte använda denna utan attatt
kompletterande administra-krävs alltsåavdrag sker. Detmänna ett

inkomstunderlag skall kunnaförfarande för dennativt att typ av
användas.

allmännaingen hänsyn tillpensionsgrundande inkomstendenI tas
inkomstberäkning verkar därmed bättregrund föravdrag. Denna att

fördel med PGI:n dentaxerad inkomst.använda En ärän attannan
ochdel det reformerade pensionssystemettänkt ingåär att som en av

få till för försäkringsadmi-därmed lätt tillgångkommer attatt vara
nistrationen.

utgångspunkt har varit det förvärvsinkomst,Kommitténs äratt som
Eftersomgrunden för beräkning månadsersättning.skall vara av

ersättningar i form arbetslöshetsersättning,innehållerPGI:n av
alltså korrige-sjukersättning och föräldrapenningförmåner måste

överhoppningsbar.ringar för dessa och mostvarande tid görasgöras
korrige-med pensionsrätter innehåller förutomSystemet PGI även

fiktiva i PGI-ringar för s.k. inkomster. exempelvis inte,Det är som
för beräkningmodellen, sjukersättningen ligger till grund avsom

pensionsrätt den s.k. bakomliggande inkomsten. pensions-Iutan
rättsmodellen också hänsyn till barnårsrätt, studietid och värn-tas
pliktstjänstgöring.

kommitténs uppfattning det naturligt i pensions-Enligt är att ett
till barn, studier ochdiskutera hänsyn vård värn-attsystem ta av

frånpliktstjänstgöring. sjukersättningssystem utgår däremotEtt ett
uppfattning bör detkortare perspektiv. Enligt kommitténsmycket

månadsersättningfinnas anledning i meddärmed inte att systemet
värnpliktstjänstgöring.hänsyn till vård barn, studier ochta av

ställningstagande blir pensionsrättsmo-Konsekvensen detta attav
alltså PGI-modellen. Kommit-dellen också kan uteslutas. stårKvar

förténs förslag blir därmed denna modell läggs till grundatt
beräkning månadsersättning. PGI-modellen har också ianväntsav

utförtde beräkningar och redovisas under avnsittRFVsom som
förEkonomiska effekter individ och försäkring.l 1.5.2
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tid. Enligtöverhoppningsbarfråga denytterligareEn är om
beräknasskall månadsersättningenuppfattningkommitténs

Sjukpenning, föräldrapen-förvärvsarbete.inkomstgrundval avav
skall alltsåliknande ersättningararbetslöshetsersättning ochning,

Perioder med dessamånadsersättning.tillinte grunda typerrätt av
alltså inte ingåöverhoppningsbara ochskall dockersättningar vara

vård barnperioder medgällerramtiden.i den sexåriga Detsamma av
enligt kommitténskanvärnpliktstjänstgöring. Detår ochunder två
överhoppningsbar.studietidrimligtuppfattning görsävenattvara

fastställas.maximalt fyra år Dennabegränsning tillMöjligen kan en
admini-ytterligaremedföra behovundantag kommer atttyp avav

principenkostnader. Samtidigt kaninsatser ochstrativa över-om
erhållerförsäkrade inteinnebära vissahoppningsbar tid att en

ersättning.inkomstrelateradorimligt högorimligt låg eller

Övergång månadsersättning11.5.1.4 till

haftVårt period 450 dagarunderNärförslag: omperson enen
dagar skallomfattat sammanlagt 365sjukperioder över-ensom

såvida intetill månadsersättningske från sjukpenninggång
avslutas inomsjukfallet kommer 60bedömningen är att att

dagar.

månadser-från sjukpenning tillHuvudinriktningen övergångenär att
sjukpenning under årsden försäkrade uppburitsättning sker när ett

den lagstiftning,tid. utgångspunkt från i iMed Kap 3 § 4c AFL som
kunnadecember skulle övergångsregelngällde 31 1995, ut-t.o.m.
periodförsäkrade underformas så övergång sker då denatt omenen

dagar.haft sjukperioder omfattat sammanlagt 365450 dagar som
räknas härvid inte.Tid för uppehåll maximalt dagar30

tilluppfattning skall beslut övergångEnligt kommitténs om
prövning sjuk-månadsersättning i princip inte innehålla någon av

varaktighet eller bedömning rehabiliteringsmöjligheter.fallets av
har i avsnitt framhållitKommittén tidigare 11.5.1.2 att oavsett er-

behandlings- rehabilite-sättningsform skall regelbundna vård- och
Övergångenringsåtgärder pågå. till månadsersättning därmedär

enbart fråga beräkna ersättningen på annorlunda sätt.att etten om
emellertid fråga försäkringsadministratio-beslutDet är ettom som

12 16-0907
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i förväg skall kommunicera med den försäkrade och där dennenen
kan begära omprövning och anföra besvär enligt regler.gängse

Kommittén dialogen med den försäkrade före beslutatt ärmenar
mycket viktig. inte baraDet fråga kommunicera vilkenär atten om
ersättning, föreslås Det också väsentligt föraäratt utges. attsom en
diskussion och informera den försäkrade de förutsättningarom som
gäller för beslutet. Härvid exempelvis de behandlings- ochavses
rehabiliteringsaktiviteter, skall pågå och den tidsperiodsom som
rehabiliteringsplanen omfattar. vidare viktigtDet ha dialogär att en

de möjligheter den försäkrade har kunna prövaattom som en
återgång i arbete den ekonomiska tryggheten hotas.utan att

Beslut övergång och till månadsersättning skall interättom
innehålla någon bedömning sjukfallets varaktighet, byggerav som

möjligheterna till rehabilitering. princip skallI övergång skeen
redovisade tidsram på 365 dagar uppnåtts. administra-när Avovan

tiva skäl dock fråganmåste sjukfallets varaktighet finnas med iom
Övergångenbedömningen. innebär visst administrativt för-ett

farande, vilket inte rimligt sjukfallet enbart beräknasär att starta om
ytterligare veckor.1-2 örfarandet byggerF också över-vara en

gång från dagberäknad sjukpenning till månadsberäknaden en
Ävenersättning. detta talar för sjukfallet måste ha vissatt en

varaktighet för övergång skall rimlig börDetatt göra.atten vara
dock individen har sjukpenning eller månads-noteras att oavsett om
ersättning så skall det finnas löpande prövning tillrättenen av
ersättning, dvs sjukdom och nedsatt arbetsförmåga föreligger.att

På grund härav bör skall utformas med vissövervägas systemetom
flexibilitet. krav förEtt ändra beräkningsunderlaget tordeatt attvara
det kan den försäkrade beräknas uppbära sjukpenning iantas att
åtminstone ytterligare eftermånad den stipulerade gränsen.en
Försäkringskassan skall räkna underlaget kommer attsom om
behöva viss tid för omräkningen. Vidare lär det behövas möjlig-en

förhet den försäkrade komplettera försäkringskassans underlag.att
kan därförDet ifrågasättas försäkringskassan utredningatt startar en

avseende inkomstunderlag månadsersättning, vilken sedanom en-
dast skall under halv månad.utges en

bakgrundMot härav det enligt kommittén rimligt försäkrings-är att
kassan, vid tidpunkten för inhämtande beslutsunderlag förav
beräkning månadsersättning, bedömning den försäkra-görav en om
de kommer uppbära sjukpenning ytterligare minst 60 dagar efteratt
perioden 365 dagar. Bedömningen skall präglas restriktivitetom av
och torde därmed innebära endast i de fall, klarhet finnsdäratt att
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dagar efter detavslutas inom 60sjukskrivningen kommer attatt
ändring skeingendagar uppnåtts, kommer365gränsen av

månads-månadsersättning fr.0.m.ersättningsform. övrigaFör utges
skiftet efter den dagen.365:e

månadsersättning1l.5.1.5 Ansökan om

Vårt efter särskildMånadsersättning skall kunnaförslag: utges
ytterligarearbetsförmågan nedsatt föransökan bedömsom vara

minst år.ett

ersättningsfonn,månadsersättning tänktFörslaget ärom som en
sjuklön/sjukpenning.vilken övergår till efter år medettman

förtidspensioni form sjukbidrag ochDagens ersättningar av
ekonomiskt skydd för demtillgodoser dock behoväven ett av som

Månadser-haft möjlighet etablera sig arbetsmarknaden.inte att
börsättning måste därför kunna sökas den försäkrade. Detäven av

finnas saknar eller fått sinsåledes möjlighet för den somen
arbetsförmåga nedsatt grund medfödd, eller i årungaav en
förvärvad sjukdom månadsersättning.eller skada ansökaatt om
Även andra kan tänkas komma ifråga. kan exempelvisDetgrupper

sig arbetslösa, vilka blir sjukaSGI såsomröra utanom personer en
längre tid och skulle ha börjat de inte blivit sjuka.arbetasom om
Vidare arbetsmarknadenkan det inneäravse personer som men

fall skiljer sig frånhar låg SGI. Förutsättningarna i dessasom en
tillhuvudregeln såtillvida vid bedömningen rättatt man av om

månadsersättning föreligger ställning till i detmåste ta prognosen
fallet. kan inte rimligt med låg SGIenskilda Det attvara en person

erhålla sjukdomstillståndskall kunna månadsersättning vid ett som
därför ställas krav vissövergående dessa fall påI måsteär natur.av

varaktighet.
Enligt dagens regler har försäkrad till förtidspensionrätt om

arbetsförmågan grund nedsättning denpå sjukdom ellerav annan av
fysiska eller psykiska prestationsförmågan nedsatt med minstär en
fjärdedel och nedsättningen kan varaktig. Om nedsättningenanses

arbetsförmågan inte kan varaktig, den bliantasav menanses
bestående avsevärd försäkrade till tidsbegränsattid har den rätt
sjukbidrag. Enligt förarbetena till förstås med avsevärd tidAFL en
tid minst år Prop 1962:90 289.ettav s.
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Kommittén förutsättning för månadsersättningatt skallattanser en
kunna efter ansökan skall arbetsförmåganutges bedömsattvara vara
nedsatt för ytterligare minst år. Kortare tid år torde inteett än ett

tänkbart eftersom det skulle innebära utvidgningvara en av
nuvarande regler. En längre tid skulle å andra sidan innebära en
åtstramning.

11.5.1.6 månadsersättningFortsatt rätt till

Vårt förslag: Med aktivt och målinriktat rehabiliterings-ett
arbete grund skall fortsatt till månadsersättning ochrättsom
beslutens varaktighet utifrån varje individs situation.prövas Den

återgått i arbete och sedan insjuknar igen skall ha månads-som
ersättning, inte minst 30 dagar förflutit från det attom en
sjukperiod avslutats tills sjukperiod börjar.en ny

Reabiliteringsplan

Under tid med månadsersättning förutsätts fortsatta vård-,
behandlings- och rehabiliteringsinsatser pågå. Insatserna skall bygga
på åtgärdsplan utarbetats försäkringsadministrationenen som av
tillsammans med den försäkrade och andra aktörer. börDet därför
också kunna förutsättas det hela tiden finns kontaktatt näraen
mellan försäkringsadministrationen och den försäkrade.

kontaktEn naturligtvis måste till den enskildes behovsom anpassas
och vad situationen i övrigt kräver. Detta innebär kravstora
kompetens och professionellt förhållningssätt hos administrationen.

frågeställningDenna berörs nedan i detta kapitel i kapitel 19.samt
Det denna bakgrundär frågan prövningmot fortsatt rättsom om av

till månadsersättning skall ses.
förstaEn frågeställning härvid hur prövningen fortsattär tillrättav

månadsersättning skall utformas. Skall det sig automatiskröra om en
omprövning efter viss fastställd tid exempelvis 3 månader elleren
12 månader Skall prövningen individuell och byggavara
åtgärdsplanens uppläggning och innehåll därmed för-samt ge
säkringsadministrationen för fatta beslut hur längeansvaret att om
månadsersättning skall utgå.

En modell med automatisk omprövning efter viss tiden ger en
tydlighet. Den administrativtär enkel, regelinriktad och innebärsett
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från administrationensbehov bedömningdärmed inget större av
försäkradeemellertid ingen flexibilitet. AllaModellen harsida.

verkligt behovrutin någotbehandlas enligt oavsett avsamma om
fristå-till ersättning därmedföreligger.omprövning Rätten prövas

rehabiliteringsåtgärdervård-, behandlings- ochende från vilka som
för dessa åtgärderhur tidsplanenpågår eller planeras ut.samt ser

kan hänsyn till denindividuell prövningmodell byggd påI tasen
rehabiliteringssituationen.och Ersätt-individuella behandlings-
koppling till planering ochningsfrågoma få tydligarekan genom-en
kontraktstänkande skulle kunnaförande åtgärdsplanen. Ettav

individ och andraförsäkringsadministration,utvecklas mellan
skulleIndividens roll ochaktörer för planens genomförande. ansvar

skallskulle innehålla de åtgärder,kunna tydliggöras. Kontraktet som
medverka ochvidtas individens skyldigheter aktivtockså attmen

erhålla ersättning. Modellen ställervidta åtgärder för attegna
dess kompetensdärmed höga krav försäkringsadministrationen,

arbeta ioch förhållningssätt. administrationen kanOm inte nära
kontakt kontraktsmodellen till skapamed individen och använda att

ställaindividuellt anpassade åtgärder och ekonomisk trygghet samt
otydlighet med enbartkrav finns risk modellen iatt utmynnar en

passiv kontantersättning följd.som
uppfattning modellen byggerEnligt kommitténs skall påsom

individuell prövning väljas. Rehabiliteringsarbetet måste alltid utgå
från varje unika situation. Med förutsättningar ipersons personens
form möjligheter och hinder bas utformas målet för rehabili-av som

skall bedrivasteringen och de insatser behövs. Arbetet medsom
aktiva från andra aktörermedverkan, insatser såsompersonens

arbetsgivare och hälso- och sjukvård med försäkringskassan isamt
samordnande frågaroll. alltså inte regelstyrdaDet ären om

arbetsrutiner arbetssätt präglat konsultativ fönnåga,utan ett av
kompetens och professionelllt förhållningssätt.

Permanent ersättning

En del dem beviljas förtidspension enligt dagens regler liderav som
mycket och invalidiserande sjukdomarallvarliga ellergravtav

skador. sällan det sannolikt försäkradelnte särskildär som genom
ansökan garantinivån.erhållit åtskilliga dessa fallI nedsätt-ärav
ningen arbetsförmågan dessvärre också bestående under mycketav
lång tilltid. Möjligheterna inträde arbetsmarknaden eller återgång
i beslutstillfälletarbete vid obefintliga.kan i bedömasstort sett som
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Samtidigt det viktigt konstatera många handikappadeär att att gravt
finns i förvärvslivet eller i någon form sysselsättning. Medute av
stöd tekniska hjälpmedel, sociala insatser, motivationsskapandeav
åtgärder, ekonomiskt stöd finns många exempel huretc. gravt
sjuka och skadade kunnat återvända till eller sig arbetsmark-ta
naden.

kommitténFör det därför fråga strategisk vikt vilketär storen av
skall anläggas vad gäller denna försäkrade.synsätt som grupp av

Kommittén det falli dessa viktigt hävdaäven äratt attmenar en
aktiv försäkringens tillämpning. Administrationen måste hasyn

kontakt med försäkradede kunna sitt arbetssättnäraen men anpassa
till den enskilde individens situation. den allvarligtFör sjukärsom
eller skadad och genomgår vård- och behandlingsinsatser detär
naturligtvis orimligt samtidigt ställa krav andraatt typer av
aktiviteter. lika orimligtDet i dessa långa sjukfallär göraatt ens
årsvisa omprövningar till ersättning. gällerHär det harätten attav

långsiktigt såväl behandlings- och rehabiliteringsinsat-synsättett
den ekonomiska tryggheten. enskildeDen och hen-ser som

nes/hans anhöriga måste stark känsla försäkringen ochattges en av
dess administration aktivt verkar för skapa förutsättningar föratt ett
aktivt liv och kanske också sysselsättning och förvärvsarbete.
Samtidigt får det finnasinte minsta tvekan det finnsattom en
ekonomisk trygghet under vård-, behandlings- och rehabiliteringsti-
den.

långsiktiga ekonomiskaDen tryggheten kan enligt kommitténs
uppfattning skapas två Antingen överlåter försäk-påsätt. man
ringsadministrationen bedöma varaktigheten i besluten eller såatt
inför någon form ersättning motsvarande dagenspermanentman av
förtidspension.

Om denna uppgift och detta överlåts försäkringsadmi-påansvar
nistrationen kräver detta kontakt med den försäkrade ochnäraen
dennes anhöriga liksom professionellt förhållningssätt. gällerDetett

ha empatisk förmåga och känsla för individens situation. Medatt en
denna utgångspunkt skall individens till ersättning och bedöm-rätt
ning rehabiliteringsbehov behandlings- och rehabiliterings-samtav
insatser balanseras med krav aktiv medverkan från individen. Det

alltså inte fråga regelstyrd verksamhet förhåll-är utan ettom en
ningsätt bygger helhetssyn individen och bästasom som
möjliga till de tillgångar och individen harsätt tar vara resurser
och på försökerså motverka hinder och problem.sätt
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införa formandra alternativet någonDet är permanentatt av er-
den generella möj-likande förtidspension.sättning dagens Förutom

komplette-finns kanlighet till omprövning i dagens system ensom
efter exempelvis femalltid skall ske år.ske omprövningring att

förtidspensionnuvarande tordeerfarenheternaMed tanke på enav
stark ekonomisk trygghetersättning skapaform permanent enav

pensionstänkandet kvarstår.attgenom
kriterier föremellertidersättning innebärFrågan permanent attom

syftena medfastställas. Etttill ersättning måste permanenträtt av en
därmed undvikainföra klara regler ochtordeersättning attvara

vilketadministrationens sida,bedömningar frånalltför mycket av
regelverket måsteinnebärovanstående modell kräver. Detta att vara

förkan bli aktuellade fall,tydligt klartmycket och avgränsa som
ersättningsfallendast beröradärmedersättning. kanDetpermanent

objektivtmycket tydliga ochkriteriernadär de medicinska är
påvisbara.

administrationensdetuppfattning skallEnligt kommitténs vara
situation och de vård-,unikauppgift utifrån varjeatt persons

pågår eller planeras,behandlings- rehabiliteringsinsatser,och som
medinnehålla. Människorbedöma vilken varaktighet besluten skall

givetvis iinvalidiserande sjukdomar skallallvarliga och ävengravt
långvarig ersättning.fortsättningen kunna få beslut garanterarsom

enskildeosäkerhet för dengäller också undvika skapaDet att att
Ävenfall lägga årsvisa omprövningar.i dessaatt omgenom

skall admi-ersättningsform inte skapas sånågon formell permanent
blirförhållningssätt medföra beslutennistrationens arbets- och att

långsiktig trygghet.tydliga berörda kan känna Detså att enpersoner
fall alltid finnas tydligt och väldokumenterattorde i dessa ett

kompletterande utred-innebär kravbeslutsunderlag, vilket att
tordebehövas. Vidareeller utlåtanden knappast kanningar, intyg

medverkan i beslutsprocessensocialförsäkringsnämndenssåväl som
högtill överprövning beslutmöjligheterna rättssä-garantera enav

medverka till skapakerhet. Samtidigt kan detta också att upp-
förhållningssätt.kring administrationens arbets- ochmärksamhet

Återgång arbetei

skall lämnas tillfråga vilken form ersättning,En ärannan somav
den efter i arbete insjuknar.återgång nyttsom

bör den bryter period med månadsersättning ochI princip som en
återgår i arbete ställning och alla andrastatusges samma som
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förvärvsarbetande. skulle innebära sjukperiod omedel-Det att en ny
bart berättigar till sjuklön från arbetsgivaren och sjukpenning från
försäkringskassan. sådan regel skulle dock lämna fältet förEn öppet
spekulation. Eftersom det får förutsättas månadsersättningen äratt
lägre formersättningen i sjuklön eller sjukpenning skulleän av en
försäkrad tämligen enkelt kunna bli berättigad till högreden er-
sättningen. Vidare förutsättakan arbetsgivare kan ställaattman en
sig tveksam till långvarigt sjuk återkomma tillatt uppmuntra atten
arbetet arbetsgivaren riskerar omedelbart få betala sjuklön tillattom
den anställde.

Enligt de regler, gällde december fick den31 1995,t.0.m.som som
uppbar sjukpenning 70 procentsnivån till sjukpenningrättnytt
på procentsnivån dagar hade förflutit80 30 från det sjuk-attom en
period avslutats period påbörjats. Med utgångspunktutan att en ny
i denna regel skulle fortsatt månadsersättning kunna denvara
ersättning skall betalas till försäkrad insjuknar kortutsom en som en
tid efter återgång i arbete. till sjuklön och sjukpenningRätt skulle i
sådant fall inte föreligga förrän den försäkrade varit i arbete under
så lång tid återgången i arbete inte längre enbart kan betraktasatt

arbetsförsök.ettsom
Frågan dock dagar30 sjukfall väl avvägdär ärutan nyttom en

tidsperiod. Att bl.a. de tidigare reglerna inte krävdeärnotera att att
den försäkrade faktiskt varit i arbete under perioden. Samtliga eller

de dagarna30 sjukskrivning kanmerparten utan t.ex.av avse
Frågan hur lång period sjukskrivning skallsemester. utanom en vara

innan den försäkrade omfattas reglerna sjuklön ochnytt av om
sjukpenning kan möjligen också beroende skillnandenanses vara av
i ersättningsnivåer mellan de olika ersättningarna. skillnaden iOm
ersättningsnivå mellan sjukpenning och månadsersättning högär
finns det möjligen anledning befara spekulation och dettastörre att
skulle motivera längre tidsperiod.en

För den återgått i arbete och sedan insjuknat igen enligtärsom
kommitténs uppfattning 30-dagarsregel väl avvägd tidsperioden en
i valet mellan sjukpenning och månadsersättning. Kommittén vill i
detta sammanhang hänvisa till avsnitt 12.5.3 och de möjlig-även
heter finns individen ekonomisk trygghet för vågaatt attsom ge en

återgång i arbete. Kommittén har diskuteratpröva sjuklöne-även om
perioden kan hinder för återgång i arbete och åtgärderettvara om
kan behövas för motverka detta.att

Kommitténs slutsats har härvid blivit några särskilda åtgärderatt
inte torde behövas. Föreslagna 30-dagarsregel, de åtgärder kansom
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vidtas enligt avsnitt 12.5.3 de möjligheter finns till "ut-samt som
träde sjuklönesystemet" bör enligt kommitténs uppfattningur vara
tillräckliga för dels skapa trygghet for individen, dels hållaatt
arbetsgivarens kostnadsansvar rimlig nivå.en

11.5.1.7 Medverkan förtroendevaldaav

Vårt förslag: Beslut övergång till månadsersättning ochom
beslut i anledning ansökan månadsersättning skall liksomav om
beslut fortsatt till ersättning fattas socialförsäkrings-rättom av
nämnd.

Beslut rörande tillövergång och ansökan månadsersättningom
liksom fortsattprövning till ersättning har betydelse förrätt storav

Ävenden försäkrade. själva beslutet månadsersättning inteom om
skall grundas rehabiliteringssituationen så skall det naturligtvara

i samband med beslutet diskutera planerade rehabiliterings-att även
insatser med individen. Detta viktigt inslag i underär ett ovan
avsnitt diskuterade11.5.1.4 dialog mellan försäkringshandläggaren
och individen.

I och med det sig beslut betydelse för individenröratt storom av
och beslutets koppling till rehabiliteringsinsatser kommitténanser

denna beslut skall fattas med medverkan förtroendeval-att typ av av
da. Beslut övergång till och ansökan månadsersättningom om
liksom beslut fortsatt till ersättning skall därmed fattasrättom av
socialforsäkringsnämnd. Därmed får nämnden också möjlighet atten
på aktivt följa rehabiliteringsverksamhetensättett och bättre idagän
kunna medverka till individerna får sin till rehabiliteringsbe-att rätt
dömning tillgodosedd.

11.5.1.8 Kompensationsnivå

Vårt förslag: Kompensationsnivån i mânadsersättningen skall
65 procent.vara

En utgångspunkt for kommittén kompensationsnivån iär att stort
skall dagens kompensationsnivåsett motsvara inom förtidspensione-

ringen. En utgångspunkt månadsersättning liksomär attannan
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sjukpenning skall kunna med hel, tjärdedels, halv ellerutges tre en
fjärdedels nivå.

Kompensationsnivån för förtidspension från folkpensioneringen
och ATP i dag mellan 60 och den67 genomsnitt-utgör procentca av
liga inkomsten under viss tid. Tidigare inkomster därvid omräkna-är
de med basbeloppet. Räknat slutlön kompensations-ärpersonens
nivån i stället 55-57 procent.ca

förutsätterOm försäkrad under minst 15 år tjänarattman en
pensionspoäng belopp motsvarande slutlönen skulle dagensett
förtidspensionssystem följande kompensationsnivåer i förhållan-ge
de till slutlönen. Vid inkomster motsvarande basbelopp,7,5 för när-
varande årsinkomst på 276 kr, blir kompensationsnivån000en ca
för ogift 61,7 och för gift få59,4 Förprocent procent. att en
förtidspension på kr/mån,7 500 vilket den nedan disku-motsvarar
terade garantinivån, behöver ogift ha inkomsteren person ca

kr/år.139 000 Kompensationsnivån blir då 65,4 giftFörprocent. en
i inkomstläge blir kompensationsnivån 61 procent.person samma

Vid inkomster dagens garantinivå skulle ogiftmotsvararsom en
pensionär ha kompensationsnivå 67,8 och giftprocenten ca en ca
62 årsinkomst i båda fallen kr. dagens106 000 Iprocent, systemca
räknas tidigare inkomster endast i förhållande till förändringarupp
i konsumentpriserna. Det därför sannolikt i basbeloppär mättatt -

inkomsterna ökar under årens lopp. Endast vid högre ålder detär-
vanligt inkomstutvecklingen dämpas. faktiskaDen kompensa-att
tionsnivån i förhållande till slutlönen kommer i praktiken därför att

lägre vad ovanstående beräkningar visar.änvara
idetI skall månadsersättning med fastsystemet utgesnya en

den genomsnittliga kompensationsnivånprocentsats motsvararsom
i dagens Därvid måste också beaktas inte ersättningsun-system. att
derlaget enligt de reglerna blir genomsnittligt högre. så fallIsettnya
måste kompensationsnivån sänkas. bör också hänsyn tillMan ta om
inkomsterna skall belastas med allmänna egenavgifter till skillnad
från dagens förtidspensionssystem. Avgörande för kompensationsni-
vån bör nettoutgifterna för inte ökar.att statenvara

de beräkningarI utfört förRFV kommitténs räkning ochsom som
redovisas i avsnitt 11.5.2 nedan har två alternativa kompensations-
nivåer beräknats. Den och den75 andra 65är procent procent.ena
Med utgångspunkt från resultaten dessa beräkningar föreslårav
kommittén kompensationsnivå på 65 Denna enligtprocent.en ger
kommitténs uppfattning rimlig inkomst för individen ochen en
acceptabel kostnadsnivå för försäkringen.
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Garantinivål1.5.l.9

skallmånadsersättningenVårt Garantinivån iförslag: vara
basbelopp.2,1

arbetsförmåga finnasnedsattvid varaktigtdirektiven skall detEnligt
vilkenfolkpension,dagensmotsvarandegrundtrygghet garanteraren

sig förkvalificeratinteersättningsnivå till demrimlig ensomen
tolkar dettaKommitténnivå.ersättning rimliginkomstbaserad

månadsersättningen. Degarantinivå iskall finnasdetatt somensom
ellermånadsersättningsjukpenning tillfrånövergångenvid genom

inkomstbase-månadsersättning inteerhålleransökan ettgenommen
erhållaskallersättningsnivårimliguppnårberäkningsättrat enen

likställaskangarantinivå, imotsvarandeersättning stort settsomen
folkpensionsnivå.med dagens

avsnittredovisas iutfört ochberäkningar, RFVdeI somsom
och2,1garantinivåer Denalternativahar två1.5.2, använts.l ena

35 476basbeloppbasbelopp. Det använts ärden andra 1,9 som
efter skattdet nettoinkomstgarantinivånkr. Vad gäller är som

beräknats.
beräkningar föreslårutfördafrån resultatenutgångspunktMed av

basbelopp. Dettafastställs till 2,1garantinivånkommittén att
kr/år.500före skatt 74bruttoersättninginnebär för 1996 en

nuvarande reglerenligtförtidspensionärer 1996förGarantinivån är
kr/år.kr/år och för gift 65 276för ogift 48471

månadsersättningålder för tillll.5.1.10 Lägsta rätt

tillansökan fåefterVårt lägsta åldern för rättförslag: Den att
skallVårdbidragfrån till 18 år.månadsersättning skall höjas 16

fr.o.m. år.handikappersättning 18ochårkunna utgå 17t o m

Inledning

förslagsinautformningenEnligt direktiven skall kommittén vid av
den nedreangående höjningriksdagen uttalatbeakta vad av

förtidspension ochuppbäraföråldersgränsen på 16 år rätt att
1992/93:SfU4betänkandesocialförsäkringsutskottetssjukbidrag. I

frågadennabetänkande 1992/93:SoU19och socialutskottets tas upp.
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förstnämnda betänkande behandlasI regeringens förslag till nytt
för beräkning folkpension fr.0.m. den januari1 1993. Isystem av

anslutning till diskussion avseende frågan pensionsrättigheteren om
för ungdomar, under några år studerar utomlands, pekassom
vikten lösning frågan den nedre åldersgränsen föratt attav en om
få förtidspension och sjukbidrag. I socialutskottets betänkande

behandlasSoU19 regeringens proposition 1992/93: 59 stöd ochl om
service till vissa funktionshindrade. betänkandetI diskuteras frågan

stöd till föräldrar med funktionshindrade bam. Härvid konstate-om
utskottet liksom socialforsäkringsutskottet också i sittgörrar

yttrande propositionen bör ske 16-årsgränsenöver översynatt en av
inom den allmänna försäkringen.

Nuvarande regler och erfarenheter

Enligt och kapitlen7 13 i lagen allmän försäkring kan för-om en
säkrad, har fyllt år16 inte 65 år och har fått sinsom men som
arbetsfönnåga nedsatt med minst fjärdedel på grund sjukdomen av
eller nedsättning den fysiska eller psykiska prestationsfor-annan av
mågan få förtidspension. Om arbetsförmågan inte varaktigtär
nedsatt nedsatt för avsevärd tid, minst år, kan för-är denettmen
säkrade få sjukbidrag. begränsatDetta till viss tid, vanligenär ett,
två eller i undantagsfall år, följer reglertre men annars samma som
förtidspension. bådaDessa pensionsförmåner betalas med likaut

belopp.stort
Förtidspension/sjukbidrag avsedd kompensation förär att vara en

inkomstbortfall och inte förersättning invaliditetenattavser vara en
sådan.som

Rehabiliteringsmöjligheterna skall innan förtidspen-prövas noga
sion/sjukbidrag beviljas. särskiltDet viktigt förtidspensione-är att
ringar så långt möjligt undviks. gäller inte minstDetta i frågasom

handikappade.om unga
FÖDFörsäkringsöverdomstolen har i antal domar prövatett

frågan funktionshindrade ungdomars till sjukbidrag underrättom
tiden de studerar. Domstolen har i dessa domar slagit fast sjuk-att
bidrag kan beviljas ungdomar, inte har arbetslivserfarenhetsom om
handikappet sådan omfattning någon förmåga försörjaär att attav
sig arbete betydelse inte kan förväntas innan den försäkra-genom av
de fått lämplig yrkesinriktad utbildning. Sjukbidraget härviden ses

ÖDenligt F stöd under rehabiliteringen.ettsom
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FÖD-domar handikappetssjukbidrag,innebär art,oavsettDessa att
utbildningstid.erforderligunderålderfrån 16 årskan beviljas

ochantal länsrätts-överklagatharRiksförsäkringsverket ett
utbild-undersjukbidragbeviljatsungdomardärkammarrättsdomar

undomaringapraktiskttill dettaningstid. Anledningen tagetär att
avslutadeefterdirektarbetsmarknadenhävda sigkani dag öppna

FÖD:sförändrats sedanharArbetsmarknadengrundskolestudier.
utförsokvalificerade arbetensåavgörandentidigare sätt att som
oftastDärmed detutsträckning.försvunnit i ärutbildning storutan

ungdomar-hindrarfunktionshindret,intearbetsmarknaden och som
givitdock inteharRegeringsrättenlämpligt arbete.få ettattna

FÖD-domar fast.stårtidigareinnebärprövningstillstånd. Detta att
16-19i åldernungdomartotalt 3 138hadeVid utgången 1995av

ochhälften demsjukbidrag. mäneller Drygtförtidspensionår varav
totalsiffra förMotsvarandeförmån.helalla hadeså gott som

Även denna åldersgruppi009.år 5ungdomar i åldern 20-24 varvar
ellerhade halvEndast drygt 300vanligt.myckethel förmån en

förmån.fjärdedels
År förtidspen-åri åldern 16-19ungdomarnybeviljades 5581995

vanligastekvinnor. Denflersion/sjukbidrag. Det män änvar
Över nybevi-hälftenstörningar"."psykiskadiagnosgruppen avvar

ungdo-förbild gälldeSammafanns i dennaljade pensioner grupp.
år.i åldern 20-24mar

och AFL.finns i kap 2,3 5handikappersättning 9förReglerna
skattefri ochfolkpensionsförmånHandikappersättning ärär somen

år förfyllt 65innan hanår ochförsäkrad fyllt 16tillutges somsom
omfattningsådannedsatt ifunktionsförmågafått sinavsevärd tid att

dagligai dentidskrävande hjälphan behöver annanavmera
betydandeoch/eller harförvärvsarbetaeller förlivsföringen att

merutgifter.
förmån ellersjälvständigantingenHandkappersättning utges som

ellerförtidspensionfolkpension,tilltilläggsförmån t.exannansom
sjukbidrag.

omfatt-hjälpbehovetsberoende påutbetalasHandikappersättning
årstorlek med beloppning eller merutgifternas motsvararpersom

basbeloppet.eller36 53 69 procent av, drifttill utgårtillhör ellerinstitution,Om någon vårdas varssom
inteeller landstingskommun,bidrag från kommun utgesstat,

minstpågåvården kan beräknashandikappersättning sexom
månader.
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decemberI 1994 hade totalt ungdomar1 966 i åldern 16-19 år han-
dikappersättning. flesta,De 80 hade handikappersättningprocent,ca

tilläggsförmån till pension. Något fler hälftenänsom en annan av
förmånstagama Motsvarande totalsiffra för åldersgruppenmän.var
20-24 år 2 928.var

Tidigare utredningar

Rehabiliteringsberedningen i sitt betänkande SOU 1988:41tar
"Tidig och samordnad rehabilitering" frågan ungdomars rättupp om
till förtidspension och sjukbidrag. Beredningen menade att
handikappade ungdomar skall ha få sina förutsättningarrätt atten
för arbete seriöst prövade och hänvisade härvid till försöksverksam-
het avseende "Arbete handikappade". Samhället måsteunga
arbeta aktivt för förhindra handikappade ungdomaratt attmer
hamnar i förtidspensionärsrollen.

Beredningen noterade Handikappkommittén i sitt betänkandeatt
"Vägar till arbete för handikappade" människorpoängterat att unga
med handikapp i stället för förtidspension borde erbjudas annan
form ekonomisk trygghet möjliggör yrkesinriktad rehabilite-av som
ring. Beredningen instämde i handikappkommitténs grundsyn men
inte i deras förslag höjd åldersgräns för Vårdbidrag ochom en ny
stödform benämnd grundstöd.

Utgångspunkten för ersättning till med funktionshinder bordeunga
i stället enligt beredningen att:vara

den skulle frikopplas från pensionssystemet, habiliterings-vara-
respektive rehabiliteringsinriktad och ATP-grundandevara
den skulle omfatta alla handikappade ungdomar, oberoende av-

handikappet inträtt ochnär den handikappade tidigare arbetatom
den skulle i samband med yrkesmässig rehabilitering såsom-
"träning i reell miljö" kunna högre ersättning och så sättge en

rehabiliteringsmotiverandevara

Beredningen ansåg det principiellt otillfredställande ungdomar iatt
skolåldern hade förtidspension eller sjukbidrag. Beredningen före-
slog därför åldersgränsen för till förtidspension/sjukbidragatt rätt
skulle höjas till 25 år, inte särskilda skäl förelåg. Sådana skälom
skulle enligt beredningen kunna handikappet såatt gravt attvara var
det otänkbart med någon form yrkesinriktad habiliteringvar av mera
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erhållaskulle kunnaungdomarrehabilitering. Dessaalternativt
ålder.årsfrån 16förtidspension

och förslagövervägandeKommitténs

rehabiliteringsberedningenuppfattningdelar denKommittén som
förtidspension/sjukbidragbetänkande äri sittframförde att en

funktionshinder.medungdomarförersättningsformlämpligmindre
utvecklingen vadbetänkande harmed sittkomberedningenSedan

förstärktytterligaresituation argumentenungdomarsgäller dessa
ungdomarallaframförde. ärIberedningen settinställning stortden

därmedfyllt år.16 Dedet de ärefterflertal åridag studerande attett
detvilketförsörjning,sinstöd församhälletsberoende genomgesav

studiesociala stödsystemet.
utbildningsinsatserfunktionshindermed ärungdomarFör av

förinvesteringnödvändigutbildninggodvikt.mycket En ärstor en
arbetsmarknad. Förhårdarealltkonkurrerakunna personeratt en

kom-utbildningockså sätt attfunktionshinder kan ettmed vara
upprätthållaochförbättradärmedochhandikappetpensera
uppfattningkommitténsenligtbörUtgångspunktenarbetsförmågan.

ungdomarandraliksomungdomarfunktionshindradedärför attvara
funktionshindra-år.de fyllt 16 Deefterårstudier någrasigägnar

försörjningfå sinungdomarandradärför liksombörungdomarnade
försörjningsplikt.och föräldrarnasstödetstudiesocialadetgenom

inte ha.alltså dessabörmånadsersättningtillNågon rätt grupper
studiesocialaistället detprincipuppfattning bör ikommitténsEnligt

treårig,idaggymnasieskolan. Dennaiunder tid äranvändasstödet
månadsersättningtillförlägsta ålderskulle innebära rättvilket att

förhållandetdettalardettatill år. att19 Motskulle kunna sättas
försörj-föräldrarnasgällerVidarepå 18 år.myndighetsåldern ligger

dock längstgymnasietidenföräldrabalken helaenligtningskyldighet
till år.21

formhadeungdomarallahelstskulleKommittén att avsammase
föråldersgränsenlägstastudiestöd.dvs. Dengymnasietidunderstöd

år. Det19därmed kunna ärskullemånadsersättningtillrätt vara
ytterligareinföraolyckligtuppfattningkommitténsdock enligt att

ochotydlighetertillmedverkakanåldersgräns. Detta att nyaen
därför denföreslårKommitténuppstår.avgränsningsproblem att
månadsersätt-tillhaefter ansökanföråldersgränsen rättlägsta att

till år.ning 18sätts
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Även det inte vanligt så förekommer det ungdomarär iattom
åldern 16-18 år förvärvsarbetar. Kommittén dessaattmenar ung-
domar måste omfattas sjukförsäkringen andrasättav samma som
förvärvsarbetande, dvs. ha till sjukpenning och månadsersätt-rätt
ning. kommitténsGenom förslag höja åldersgränsen endast vidatt
ansökan månadsersättning kommer förvärvsarbetande ungdomarom
i åldern 16-18 år ha möjlighet få månadsersättning detatt genom
alternativ, innebär övergång från sjukpenning till månads-som
ersättning.

merkostnaderDe funktionshiner kan medföra skall liksomettsom
idag kompenseras med handikappersättning.systemetgenom

Kommitténs förslag höjd åldersgräns för till månadser-rättom en
sättning påverkar åldersgränsen för Vårdbidrag och handikap-även
persättning. Vårdbidrag idag års ålder.15 Därefter utgårutges t.0.m.
handikappersättning. Enligt kommitténs uppfattning torde det vara
naturligt samtidigt åldersgränsen för till månadsersätt-att rättsom
ning höjs till år18 också höja åldersgränsen för Vårdbidrag till 18 år.
Kommittén föreslår därför Vårdbidrag skall kunna utgåatt t.0.m.
17 år och handikappersättning skall kunna utgå fr.o.m.att 18 års
ålder.

den funktionshindradeNär fyllt 18 år inträder tillrättpersonen
månadsersättning enligt de regler kommittén föreslår i dettasom
betänkande. Detta bör enligt kommitténs uppfattning innebära att
förmåga studera i princip jämställs med förmågaatt förvärvsar-att
beta, vilket innebär månadsersättning inte skall kunna betalasatt en
under studietid. Under sådan tid skall istället studiestöd utgå. Det är
dock enligt kommitténs uppfattning viktigt bedömningarna iatt
sådana fall med varsamhet ochgörs med beaktande utbild-stor att
ningsinsatser i vissa fall kan syfta till höja livskvalitetenattsnarare

arbetslivsinriktade.än vara
Kommittén vill i detta sammanhang framhålla vikten attav

åtgärder vidtas för samordna reglerna avseende sjukförsäkring,att
studiestöd och familjestöd.

l1.5.2 Ekonomiska effekter för individ försäkringoch

harRFV för kommitténs räkning gjort beräkningar på föreslag-ovan
modell till månadsersättning. Datamaterialet pågåendena avser

förtidspensioner/sjukbidrag i december 1994. Resultaten för
månadsersättningsmodellen jämförs nedan med nuvarande regelsy-
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1996 årsenligtberäknadesjukbidragochförtidspensionförstem
värden.

fördetinkomstunderlagetbestårmånadsersättningsmodellen avI
beräkningssätt:tvåföljandealternativetbästaindividen av

Året inkomstlägstochmed högståren.deInkomsten senaste sex-
fyra år.övrigaförmedelvärdetberäknasDärefterbort.räknas

femtedelfram. Enålderfrån 16 årsalla årför tas avInkomsterna-
eller ingenmed lägstde årHärvidbort.räknasåren avses

medelvärde.beräknasfemtedelarfyraövriga ettinkomst. För

normaltochinkomstenpensionsgrundandedenharberäkningarnaI
harinkomstunderlag. Detbasbelopp använtstilläggmed ett somav

medtideröverhoppningsbaratillhänsynmöjligtvaritinte att ta
Dettastudierförellersjukpenningarbetslöshetsersättning, m.m.

såvälunderskattningmindresannoliktinnebär personernasaven
försäkringen.förkostnadernainkomstnivå som

kompensationsnivågällervadalternativinnehållerBeräkningarna
till 65beräknadKompensationsnivån procentärgarantinivå.och

basbe-2,1antingenGarantinivånalternativt 75 motsvararprocent.
kr.47635basbelopp äranväntsbasbelopp. Deteller 1,9lopp som

beräkningarna.resultatredovisas vissaNedan av

medpå jämförelsekönfördelatpopulationen11.1 HelaTabell
procentireglernuvarande

75% L75% H65% L65% H

105,4%108,0%95,5%98,6%Samtliga
l03,6%l05,6%93,0%95,2%Män
l06,8%10,0%197,6%,4°/o101Kvinnor

basbeloppgarantinivå 1,9basbelopp Lgarantinivå 2,1H

Tabellenkön.fördelningmedpopulationenhelaTabell 11.1 avser
basbelopp såeller 1,9garantinivån 2,1ärvisar oavsettatt om

kostnad förlägrekompensationsnivå på 65innebär procent enen
kostnadenblirbasbelopp1,9garantinivåMedförsäkringen. en

garantinivåsiffra förMotsvarandenivå.dagens95,5 procent enav
iinnebär 75Däremot98,6 procentbasbelopppå 2,1 är procent.
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kompensationsnivå kostnadshöjning på antingen 8,0 eller 5,4en
Oavsett alternativ så månadsersâttningsmodellenprocent. ger

kvinnorna bättre utfallett än männen.

Diagram Månadsersättning11.1 i procent nuvarande förtidspen-av
sion/sjukbidrag Män

120.0

65H 65LU I 75LU

110.0

r100.0 -

90.0 e

80.0 l l l l-
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Ålder

Diagram 11.2 Månadsersättning i nuvarandeprocent förtidspen-av
sion/sjukbidrag Kvinnor

120.0

E165H I65L D75L

110.0

-100.0 - —

l Öl90.0 - -1
A

80.0 l l l l l‘
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Ålder
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ålder hursåväl könfördelatvisar1.1och 11.21Diagrammen som
reglernuvarandemedprocentblir imånadsersättningenstor

beräknaalternativaolikaförtidspension/sjukbidrag. sätt attTreom
ersättningsnivånämligen 65redovisas,månadsersättningen procents

och 756565Hbasbeloppdvs. 2,1 samtgarantinivåmed hög
basbeloppdvs. 1,9garantinivålågmedersättningsnivåprocents

75L.65L resp
denkvinnorsåvälfor yngstainnebär att65H mänAlternativet som

idag.ersättningfå högre änskulleår16-24åldersgruppen en
försämring. denIfårÅldersgrupperna åroch 45-5435-4425-34, en

fårmedanförbättring männenfår kvinnornaåldersgruppenäldsta en
omvänd effekt. De yngstaAlternativet 75Lförsämring. ger enen

övrigamedanersättningfår lägretill år34åldersgrupperna enupp
förkvinnorför män.också änFörbättringen störrehögre. ärfår en
kvinnorförför allaförsämringar utomAlternativet 65L grupperger

ersättning.oförändradfårvilka55-64 år,ålderni en

på kön.åldersgrupper fördelati olikaAntal11.2Tabell personer

Ålder AntalKön

700416-24Män
8 60025-34Män

0002135-44Män
0004245-54Män
00010255-64Män

3 20016-24Kvinnor
800925-34Kvinnor
6002435-44Kvinnor

62 10045-54Kvinnor
90011555-64Kvinnor

i olikasigdetmånga rörbild hurFör omatt personeren avge
i tabell 11.2.könuppdelade påsifforredovisas dessaåldersgrupper
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Diagram Månadsersättning11.3 i nuvarandeprocent av
fdrtidspension/sjukbidrag Män

120.0

D65H I65L El75L

110.0 —

i
100.0 -

90.0 -

80.0 : i x—
Saknas -2 4-6 6-2-4

Inkomstunderlag
i basbelopp

MånadsersättningDiagram 11.4 i nuvarandeprocent av
fiirtidspension/sjukbidrag Kvinnor

120.0

F65HE 65L 75LI El

110.0 ~

l100.0 - —

90.0 - a

80.0 2 1 1 1-
Saknas -2 2-4 4-6 6-

Inkomstunderlag
i basbelopp
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imotsvarandevisaroch 1.4lDiagrammen 11.3 somen
Inkomstin-och inkomst.könfördelatovanstående diagram, men

al-framgårdiagrammenbasbelopp.i Av attangivnatervallen är
fårinkomsthaftinte någoninnebärternativet 65H att personer, som

harkvinnor,gäller idag. Devadersättninghögre än som ensom
medanförbättringocksåfårbasbelopp,till tvåinkomst enupp

försämring.marginell Iforinkomstgruppi dennamännen en
lägre. Denersättningenblirbasbeloppmed 2-6inkomstgrupperna

bas-påhar inkomstdem, änförhögreblir däremot sexmersom en
kvinnornaså fårattjämfört medvidareEffekten männenbelopp. är

förbättringar.
inkomstinter-i olikaberördaantaletbildFör att personeravge en

tabellkön i 11.3.fördelatdettaredovisasvall

på kön.inkomstintervall fördelati olikaAntal11.3Tabell personer

AntalUnderlagKön

14 800SaknasMän
26 9002Män -
35 4002-4Män

000774-6Män
244 0006-Män

12 200SaknasKvinnor
48 400-2Kvinnor
86 600Kvinnor 2-4

400624-6Kvinnor
20066-Kvinnor

totalti alternativ 65Hgarantinivåskulle fåenbartAndelen ärsom
för 30siffra och47kvinnorna denna männen39 För ärprocent.sett

och 27motsvarande siffror 35, 42alternativet 65LI ärprocent. pro-
cent

99alternativet 65Hinnebärålderssynpunkt så procentSett attur
förMotsvarande siffrorfår garantinivån.åri åldersgruppen 16-24

ochåringarna 5135-44de år 7225434 procentärär procent,som
3355-64-åringarna45-54-åringarna 38 procent.procent samt
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Regler för skydd1l.5.3 för

migrerande arbetstagare

det följandeI används för olika länders förtids-termsom gemensam
pensionering invalidpension. första handI behandlas endasttermen
den inkomstrelaterade förmånen. Avslutningsvis lämnas korten
redogörelse folkpensioneringen. dennal sammanställningom
bortses från eventuella socialkonventioner

ll.5.3.1 Nuvarande svenska regler för
inkomstrelaterad pension

princip tjänarI alla i Sverige bosatta till för för-ATPrättpersoner
värvsinkomst. Det utländska sjömän på svenskt handels-gör även
fartyg. Alla har tillgodoräknats pensionspoäng förpersoner som

enligtATP AFL, oberoende medborgarskap, försäkradeär förav
ATP. Förutsättningen för få enligtATP AFL antalet medåräratt att
poängår minst betalasATP:n bosättningslandär ochtre. ut oavsett

bosatt här i landet pensionsfallet inträffaräroavsett närom personen
eller det gått lång tid från utflyttningen från Sverige. tillRättom
förtidspension föreligger på grundval intjänade ATP-år ävenav om
den försäkrade sedan lång tid lämnat Sverige och eventuellt kommit

omfattas lands pensionssystem.att ett annatav
Vid utflyttning från Sverige omfattas försäkrad med tidigareen

tillgodoräknade ATP-år reglerna antagandepoängberäkningav om
enligt 13 kap 2 första§ stycket AFL sättsamma som en person

lämna landet upphör förvärvsarbeta. utflyttadeutan Denatt attsom
kan nämligen åberopa bestämmelsen till antagandepoängbe-rättom
räkning så länge svenska ATP-poäng tillgodoräknats för minst två

de fyra år föregått det år då pensionsfallet inträffar.närmastav som
gällerDetta således den utflyttade har kommitoavsett attom

omfattas pensionssystemet i inflyttningslandet.av
Vid inflyttning till Sverige skyddas den försäkrade i första hand av

den alternativa bestämmelsen i 13 kap första2 § stycket AFL enligt
vilken antagandepoängsberäkning skall den försäkra-även göras om
des SGI vid tidpunkten för pensionsfallet uppgår till minst beloppett

det vid årets ingång gällande basbeloppet.motsvararsom
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länders regelsystem1l.5.3.2 Olika

för beräkningregelsystemsittnaturliga skälland harVarje egetav
indelas i olikaförenklatkaninvalidpension. Regelsystemen treav

variationer.antalmedochkategorier, ett stortenvar

SjuId5rscikringsmodellen
och sjukbi-motsvarande förtidspensionersättningvissa länderI är

ersättninginnebärsjukförsäkringssystemet. Dettadrag del attaven
förutsättningunderförsäkringstidens längdtill atthänsynutgår utan

dockIbland kanförsäkrad.pensionstillfälletfråga vidi ärpersonen
invalidpen-angåendeLagstiftningenförekomma.karenstidvissen
och Neder-StorbritannienSpanien,Belgien,Frankrike,sion i t.ex.

Även ochi Polenlagstiftningendettautformadeländerna sätt.är
Månadsersättningenmodell.dennaprincipiCanada bygger

modell.till dennaskulle höranärmast

med tillbakaräkningModell
längd. regelförsäkringstidens ImedvarierarbeloppPensionemas

Syftet medfullgjord.kvaliñkationstidpension viss ärutges om
kompensationpensionsbestämmelserdenna är atttyp somge enav

avgifter.proportion till erlagdamindre står iellermer
4/5 de åralla ellerexempelvisinvalidförmånFull somavomges

pensionsfalletförvärvslivet ochinträdet inormalamellan detligger
antagandeUnderi landet i fråga.pensionsförsäkringentäcktaär av

4/5täckningsgradenochnedre åldersgränsenden är20 år äratt av
ålderårsblir invalid vid 30får alltsåde möjliga åren en person som

landet minstpensionsförsäkrad ivaritvederbörandefull pension om
under fyra år. Denförsäkradpension varitoch halv hanåtta år om

hanfull pensionfår i sådantinvalid vid 50 årblir systernett omsom
dettavariantår.försäkrad under år 4/5 30 Envarit 24 systemavav

redogjortstillbakaräkning påmedpensionen beräknas sättär att som
aktuellinträffar underpensionsfalletförutsättningför under att

endast för fak-pensioni så fallsituationer utgårförsäkring. andraI
fallförsäkringsår i de 40varjemed l/40 förintjänade år ellertiskt

ochi Italien USAInvalidpensioneringenför full pension.år krävs
tillbakaräkning.modell medprincipbygger i

Modell med franzräkning
förmåntillmodell innebärmodellDenna rättattmotsvarar men

försäkringstid. Pensionensför framtidagottskrivasdessutom kan



376 Månadsersättning SOU 1996:1 13

storlek alltså inte bara beroende faktiskaär försäkringsperioderav
också gottskrivna perioder för tidenutan mellan pensionsfalletav

och viss tidpunkt.en senare
Det svenska ATP-systemets regler för antagandepoängberäkning

och reglerna för beräkning framtida försäkringstid inomantagenav
folkpensioneringen kan uppbyggda efter dennasägas modell.vara
Förutom i Sverige hittar vi denna modell i Norge, Finland,t.ex

Österrike.Tyskland, Schweiz och
pensionsberedningensI betänkande SOU 1989: l 01 "Förtidspension

och rörlig pensionsålder" lämnas utförlig sammanställning fallen av
respektive underkompensationöver- de olikanärav systemen sam-

manträffar. betänkandetI konstateras dessa problem i allmänhetatt
har lösts olika bilaterala socialkonventioner. Således har degenom
länder tillämpar sjukförsäkringsmodellen i konventionssam-som
manhang i allmänhet gått med pensionsfallet inträffar iatt om
Sverige, partiell pension baserad faktiskapå försäkringsårutge en
i landet, eller mindre motsvarande den ålderspensionmer som ve-
derbörande tjänat in.

ll.5.3.3 EG-rättsliga aspekter

Inom EU finns bestämmelser arbetstagaren skydd mot attsom ger
förlora sin sociala trygghet på grund han flyttar mellanattav
medlemsstaterna. förordningI EEG 1408/71 finns detaljeratettnr
regelsystem för samordning medlemsstaternas regler för socialav
trygghet. Förordningen, gäller både anställda och egenföretaga-som

omfattar socialförsäkringsförmåner och olika former ekono-re, av
miskt stöd till barnfamiljer. Reglerna syftar till skydd för denatt ge

använder den fria rörligheten inom EU eller påsom sättannatsom
har anknytning till flera medlemsstater. Reglerna avsedda lösaär att
problem sammanhänger med medlemsstaterna har olikaattsom
utgångspunkter det gäller utformningennär socialförsäkringssys-av
temen.

Förordningen 1408/71, trädde i kraft den 1 oktober 1972, ärsom
omedelbart bindande för medlemsstaterna och tillämpas direkt enligt
sin ordalydelse. Till förordningen har utfärdats särskild förord-en
ning EEG 574/72 med regler genomförande. På grundnr om av
EES-avtalet gäller reglerna också i förhållande till länder utanför EU

inom EES. Vad nedan EU-ländersägs gäller såledesmen som om
EES-land.även
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förmånsslag omfattasDe förordningen huvudsakiärsom av so-
cialförsäkringsförmåner. i artikel Uppräkningen därDessa 4.1.anges

uttömmande lista vilka social trygghetöverattavser ge en grenar av
faller inom förordningens tillämpningsområde.som

Förordningen enligt artikel tillämplig allmänna4.2 på alla ochär
lagfästasärskilda för social trygghet de byggersystem oavsett om

på avgiftsplikt eller inte och oberoende de vänder sig tillav om en-
bart förvärvsaktiva.vissa Olika former avtalsförsäkringargrupper av
faller emellertid utanför förordningens tillämpningsområde.

Reglerna i förordning 1408/71 kan vila fem huvudprinci-sägas
nämligen principen endast tillämplig lagstiftning, lika-per, om en

behandlingsprincipen, sammanläggningsprincipen, exportabilitets-
principen och proratatemporis-principen.

Principen tillämplig lagstiftning innebär anställd ellerattom en en
egenföretagare huvudregel skall omfattas lagstiftningenen som av

i det land där arbete vid viss tidpunkt utförs, bosättnings-oavsetten
och arbetsgivaren bor eller företaget beläget.ort oavsett ärvar var

Regelsystemet enligt förordningen obligatoriskt1408 och harär
exklusiv tillämpning, dvs. det i princip uteslutet arbetstaga-är att en

eller egenföretagare samtidigt omfattas EU-landsän ettre en av mer
lagstiftning på den sociala trygghetens område.
Likabehandlingsprincipen innebär ordet antyder med-attsom- -

borgare i EU-land bosatta inom medlemsstatsärett som en annan
område och omfattas förordningen 1408/71 harsom av samma
rättigheter och skyldigheter frågai förmåner från social trygghetom
och avgifter till sådana bosättningsstatens med-system som egna
borgare. Principen förhindrar ställsdet krav viss tidst.ex. att upp
vistelse i landet för EU-medborgare skall likställas medatt en annan
det landets medborgare.egna

Sammanldggningsprincipen blir aktuell vad gäller beräkning av
bl.a. pensioner där till och storleken pensionen beroenderätten är

bosättningstid eller förvärvstid. Principen skall bidra till attav
flyttar eller får arbete i medlemsstat inteettpersoner som en annan

skall miste rättigheter de tidigare tjänat in. Allmänt settom som
innebär detta viss tids försäkring, arbete eller bosättning iatt en
medlemsstat, skall den hade i med-ägtanses som om rum en annan
lemsstat, kvalifikationstid förutsättning för erhållaär rätt attom en
viss förmån i den sistnämnda staten.

Exportabilitetsprinczpen innebär kontantförmåner utgåratt som
vid bl.a invaliditet eller ålderdom eller till efterlevande inte får
minskas, ändras, innehållas, dras konfiskeraseller med anledning
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EU-land dettillbosatt i eller flyttarberättigadeden änär annatattav
förmånen.utgersom

grundden påinnebärProratatemporisprincipen att som av
oavkortad förmåntillland inte har tjänatflyttning till rättett annat

andel förmånenerhålla såland hari visst rätt storattett somaven
inskränkt tilltillämplighetPrincipensintjänandetiden. ärmotsvarar

pensioner och i vissintjänande, dvsbyggersådana förmåner som
och arbets-arbetssjukdomargrundutsträckning ersättning av

proportionellttillhar alltsåpensionstagareolycksfall. En rätt en
han tjänat inländerdepension från ochberäknad ettvart somav

pensionrätt
minskningfinns ibland reglernationell lagstiftningI av enom

utländska förmåner.bl.a.andra förmåner,med beaktandeförmån av
sådanförordningen,inte ifår, någotEnligt 12.2 sägsannatart enom

inomtjänats införmånen haråberopasbestämmelse även enom
härvidlagbegränsningarområde. Väsentligamedlemsstatsannan

nedan.utvecklaskommeruppställs emellertid. Dessa närmareatt

Några inverkningarEG-rättens11.5.3.4 av
på månadsersättningen

invaliditetrespektivemellan förmåner vid sjukdomSkillnader

sjukdom ochbl.a. förmåner vidFörordningen 1408/71skiljer
moderskap förmåner vid invaliditet.samt

fortsättningsvis i dettamoderskap, vilkaFörmåner vid sjukdom och
devid sjukdom, kännetecknasavsnitt benämns förmåner attavsom

bedriver arbete.där den försäkradeskall utbetalas den statav
sig med-försäkrade bosätter ikan utbetalas denDe en annanom

lämnatförsäkringskassan harunder förutsättninglemsstat att
endast detflyttningen. Sådant tillstånd kantillstånd till ärvägras om

sjukpenningberät-skulle skadlig för denklarlagt flyttningenatt vara
läkarvården. Förordningenhälsotillstånd eller försvåratigades

till med-efter tillstånd bege sigmedger även att annanen person
hans hälsotillstånd kräver.lemsstat för få den vårdatt som

lagstiftningsförteck-svenskaRehabiliteringspenning enligt denär
tillämpning förordningen,ningen, vilken gäller vid att anse somav

föreliggerförmån vid sjukdom. innebär detDetta att sammaen
beträffandeför utbetalning rehabiliteringspenningregler av som

sjukpenning.
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Enligt förordningen förmån vid invaliditet exportabel fulltär ut.
Förordningen innehåller inte någon definition begreppet invalidi-av

bI 4.1 endast förmåner vid invaliditet ocksåtet. sägs omfattarart. att
sådana förmåner avsedda bevara förbättraeller förvärvs-är attsom
förmågan.

Bestämmelserna till förtidspension i kap.rätt 7 AFL utgår frånom
invaliditetsbegreppet. Invalid i denna mening och således berättigad
till förtidspension den sjukdom elleranses vara som p.g.a. annan
nedsättning den fysiska eller psykiska prestationsförmågan fåttav
sin arbetsförmåga nedsatt med minst 1/4 under förutsättning att
nedsättningen varaktig. Begreppet innefattarär alltså krav vissen
lägsta invaliditetsgrad och, till skillnad sjukpenning, vissmot en
varaktighet.

utredningenI social trygghet och EES SOU 1993:115 kons-om
taterades rehabiliteringsersättningen enligt 22 kap i frågaatt AFL

villkoren för till förmånen påminner både förtidspensionrättom om
och sjukpenning.

utredningenI uttalades rehabilitering åtgärder vidtas tillatt är som
förhindrande sjukdomsrelaterad arbetsoförmåga utvecklasattav en
därhän den sjuke invalidiseras, dvs. blir varaktigt arbetsoförmö-att

Härefter konstaterade utredaren arbetslivsinriktad rehabilite-attgen.
ring i EG-rättsligt hänseende bör hänföras till begreppet förmånett
vid sjukdom.

EG-rättens begrepp invaliditet innefattar redovisats troligensom
krav visspå lägsta invaliditetsgrad och viss lägsta varaktighet.en
Gränsen kommer således sammanhänga med det varaktighetskravatt

kommer gälla för till månadsersättning. Om kravetatt rätten ärsom
arbetsoförmågan skall nedsatt för minstatt år måsteettvara man

räkna med månadsersättningen hänföra till begreppetatt är att
förmån vid invaliditet Om månadsersättning emellertid skall utges
efter års sjukskrivning för dem inte kanett även långva-som anses
rigt arbetsoförmögna måste dessa fall klart för inteavgränsas att
månadsersättningen i sin helhet skall betraktas förmån vid in-som
validitet.

Det bör frågan till vilket sakområde, dvs. försäk-noteras att om
ringsgren, förmån skall räknas enligt förordningen ochavgörsen
inte med utgångspunkt i medlemsstats nationella lagstiftning. Deten
innebär förmån enligt medlemsstatsatt t.ex. nationellaen som en
lagstiftning betraktas förmån vid sjukdom kansom en anses vara en
förmån vid invaliditet enligt förordningen och omvänt.
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invaliditetsförmånerbetraflandeVad gäller

i fråga beräkningförordningens reglerkorthet innebärI avom
Beträffande förmåner enligtföljande.vid invaliditetförmåner

invaliditetsförmånertillsjulçförsäkringsmodellen avgörs rätten av
tillämplig denmedlemsstatlagstiftningen i den närvarsom

uppfyllauppkom.lett till invaliditeten Förarbetsoförmåga attsom
gäller för tilltillämpliga lagstiftningendenvillkor enligtde rättsom

försäkringstider fullgjortsfår därvidförmånpension eller somannan
för till invaliditets-villkorensammanläggas. Omi flera länder rätt

förmån endast enligt ifrågava-uppfyllda utgår sådandåförmån är
förmånerinte någon tillbestämmelse. Föreliggerrande lands rätt

han fortfarande haruppbära de förmånerskall i stället rättpersonen
Sverige skulle såledeslagstiftning.medlemsstatstill enligt en annan

medborgare flyttade hitfranskutbetalarefå stå om ensom ensam
därefter blev varaktigt arbetso-och började förvärvsarbeta samt

medlemsländers för-omfattas fleraförmögen. De avpersoner som
storlek efterbestämmer förmånensvilka någotmånssystem, av

längd, erhåller invalidpensioneller bosättningstidensförsäkrings-
reglerinvaliditet enligt enligtandra förmåner vidoch samma som

efterlevandepensionen skallförordningen gäller för ålders- och Här
har inom vissaendast medlemsstat gränserrättnämnas attatt en -

fråga förmåner,nationella samordningsregler i-tillämpa om som
lagstiftning. alltsåenligt medlemsstats Dettaintjänats en annan

lagstiftningennationella uttryckligenunder förutsättning denatt
invaliditetspension.föreskriver samordning med utländsk Detta
sjukförsäkringsmodellen,förmån enligtbl.a. fallet närvara enanses

sammanträffar med förmånerexempelvis månadsersättning, som
regler förtids-liknande dagens svenskaenligt reglerutges om

pension.
reglerSammanfattningsvis gäller således i stort samma om sam-

förtidspensionför månadsersättning för dagensordning utomsom
eller andra med-förmåner fråndå sammanträffandet annatavser

sjukförsäkringsmodellen. Någon reduce-lemsländer också harsom
Å Sverigefall aktuell. andra sidan kommer intering blir i dessa inte

svensk medborgare,behöva utbetala någon ersättning tillatt en som
arbetsoförmögen, iflyttar till Frankrike och där blir varaktigt vart

fall han kvalificerat sig för ersättning där.om
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Något1l.5.3.5 försäkrings- och bosättningsperioderom

detI nuvarande regelsystemet folkpensionen pensionsskyddetutgör
för den inte haft några inkomster eller årsinkomstersom som
understiger basbelopp medan ATP-pensionenett pensions-ettger
skydd för inkomst däröver till ATP-taket basbelopp.7.5upp om
Pensionstillskott utgår endast till pensionärer saknar ATP-som
pension eller har låg sådan pension. Pensionstillskottet avräknassom
till 100 ATP-pensionen.procent mot

Sedan folkpensionerna1993 avhängigaär den berättigadesav
försäkringstid så det för tillsätt oavkortad folkpensionatt rätt
krävs bosättning i Sverige under minst fr.o.m.40 år 16 64 årst.o.m.
ålder eller minst år30 med intjänade ATP-poäng. Vid kortare tids
bosättning respektive kortare tids förvärvsarbete här i landet
reduceras folkpensionen proportionellt. För till folkpensionrätt
krävs bosättningstid i Sverige har tillgodoräknatsatt för minst år.tre

Vid sjukbidrag och förtidspension medför antagandepoängberäk-
ningen den försäkrade kan komma iatt de 30 år krävs förupp som
full ATP. Folkpension i form förtidspension på grundvalutgesav av
den bosättningstid kan tillgodoräknas den pensionsberättigadesom
till och med året före pensionsfallet. Som bosättningstid tillgodoräk-

oberoende aktuell försäkring i Sverige eller tidennas ävenav- ——
därefter till och med det år då den den pensionsberättigade uppnår
64 års ålder, s.k. framtida bosättningstid.

Är den faktiska bosättningstiden i Sverige före pensionsfallet
kortare 4/5 samtligaän år från 16 års ålder, tillgodoräknasav en
proportionell del tiden efter pensionsfallet framtida bosätt-av som
ningstid. Lagändringen tillkom 1993 för de åtagandenmötaatt som
föranleddes Sveriges närmanden till EU.av

Dagens regler medför kommer hitatt i år ochen person som yngre
då får förtidspension kan, under förutsättning han har kvalificeratatt
sig för antagandepoäng respektive bosättningstid, erhållaantagen
full ersättning. En kommer hit vid års55 ålderannan person, som
och med förutsättningar blir förtidspensionerad, erhållersom samma

kvotdelsberäknad ersättning.en
I AFL 5:7 särskilda regler bosättningstid för flyktingar.ges om
Som redogjorts innebär sammanläggningsprincipen inomovan EG-

rätten kvalifikationstidäven iatt medlemsstat kan åberopas.annan
Vidare innebär exportabilitetsprincipen medborgare iatt en en
medlemsstat omfattas förordningen 1408/71 och enligtsom av som
AF L har tillgodoräknats år medtre ATP-poäng eller därmed
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uppbärahari Sverigebosättningstidårs rättellerjämställda år atttre
medlemsstat.bosättning ividfolkpensionsvenskäven annanen

pensioninkomstrelateradskallpensionssystemetrefonneradedetI
varför pensions-varje år,inkomstfrån första kronansintjänaskunna

vissatillblir knutendagens ATPinte sätträtten somsamma
enda metodgarantipensionengällervadinnebär attbestämda år. Det

bosättningsregelngarantipensiontill utgörsför förvärv rätt omavav
försvinna.såledesreglerna kommer15/30nuvarande attår. De40

Slutsatser1.5.3.6

EU-reglemahurdiskussionförutgångspunktviktigEn omen
exportabilitetsprincipen.månadsersättningförslaget ärpåverkar om

och talarförordningeniformulerad i artikel 10finnsPrincipen om
pensionerålderdominvaliditet ochvid bl.a.kontantförmâner samt

fårförmånerSådanaarbetssjukdomar.ellerolycksfall i arbetetvid
denkonfiskerasellerdrasinnehållas,ändras,minskas,inte av
denmedlemsstatibosatt änanledningen äratt mottagaren en annan

finns.betalningenförmedinstitutionendär ansvar
skall alltsåmedlemsstatförvärvat inågonKontantförrnåner ensom

densåledes utbetalasochEU/EES äveninomkunna exporteras om
tillflyttari ellerförmånen borberättigad tillär annanensom

medlemsstat.
föräldra-sjuk- ochkontantförmånergäller förVad typenavsom

omfattadeinteeller intjänatsförvärvatsinte ärpenning avsom
artikeli 10.exportreglerna

medlemsstatSverige tillfrånflyttarFör annanensompersonen
sådana förmåner.tillförändrasförvärvsarbeta,börjar rättenoch där

omfattassådanförordningeniHuvudregeln är att avpersonen
lagstiftning.sysselsättningslandets

därmedlemsstattillflyttardäremot utan attOm annanenpersonen
ihartveksam. RFVfråganpåförvärvsarbeta,börja är svaret mer

EU-kommis-frånskrivelse4025/95-443yttrande Dnr över en
uttalat sinaktuellt ärendeiSocialdepartementettillsionen ett

regleringklarinnehåller någoninteförordningenmening att av en
situation.sådan

Holder302/84mål TenEG-domstoleniföljd domTill enav
lands lag-vilketför bestämmaartikel 13.2infördes tillägg, attett

medlemsstatsför vilkatillämpas påskallstiftning, enpersonersom
medlemsstatsochgällahar upphörtlagstiftning attutanatt annanen
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lagstftning blir tillämplig. För sådana blir bosättningslan-personer
dets lagstiftning tillämplig.

och villkor förDag medlemsstats lagstiftningnär upphör atten
gälla skall enligt artikel 10b i förordning EEG 574/72 fastställas av
det landets lagstiftning. Något sådan fastställelse har inte införts i
den svenska lagstiftningen. harRFV dock intagit den ståndpunkten

till svenska socialförsäkringsförmånerrättenatt med tillämpning av
förordning 1408/71 upphör har slutat för-när atten person, som
värvsarbeta i Sverige, flyttar till medlemsstat.en annan

Detta ställningstagande, också lämnades utredningensom av om
socialförsäkringen och i dessEG slutbetänkande SOU 1993:115,
har förts i allmännaRFV:s råd 199513 "socialförsäkringen ochut
EG". har framförtRFV också hithörande frågeställningaratt även
bör behandlas i den utredning begreppet försäkrad enligt denav
svenska socialförsäkringslagstiftningen, tillsattes 1995.som

Kommitténs utgångspunkt därmed månadsersättningenär vidatt
tillämpning förordning 1408/71 skall förmån vidav anses vara en
sjukdom och inte vid invaliditet. Förmånens storlek skall alltså inte

i dagens beroende försäkrings- eller bosättnings-systemsom vara av
tid. Frågan villkoret hur förmånenär skall beräknas dvs.om
medeltalet fyra de åren, skall betraktas för-senasteav av sex som
säkrings- eller kvalifikationsvillkor vid tillämpning förordningen.av
Om bortser från samordningsproblem innebär denna tolkningman

full förmån kommer utgå. Någon kvotberäkningatt enligt dagensatt
med förtidspension/sjukbidrag kommersystem således inte att

finnas. Med detta skulle månadsersättningensynsätt inte bli en
exportabel förmån, varför flyttar till med-en person, som en annan
lemsstat, istället omfattas det sysselsättningslandets lagstift-av nya
ning.

Sålunda skulle bott och arbetat i Sverige helanästanen person som
sitt liv och i Sverige blir varaktigt arbetsoförmögen, flytt-vidsom
ning utomlands, inte komma erhålla någon förmån från Sverige,att
inte under den kvalifikationstid krävs i inflyttningslandetens som
för han skall erhålla förmåner där.att
Å andra sidan kommer flyttar till Sverige ha rättatten person som
till oavkortad månadsersättning arbetsförmågan nedsatt enligtärom
vad krävs. Visserligen måste han ha förvärvsarbetat några år försom

få någon inkomstrelaterad månadsersättningatt betydelseav men
till garantinivå uppfyllerrätten han redan från första stund.

Man kan i och för sig införa regler i den svenska lagstiftningen om
månadsersättningen, helt eller delvis,att vid bosättningävenutges



1996:113SOUMånadsersättning384

till svenskadennabegränsamöjligt rättutomlands. Det attär t.0.m
medborgare.

medborgare ieffekt förinte fåskulle dockbegränsningsådanEn
ilikabehandlingbestämmelsernamedlemsstaterandra omp.g.a.

lagstift-sådanutgå fråndockmåste1408/71. Manförordning att en
knappastalternativdettakostnadseffekterfår sådananing att synes

förtidspensio-antaletstatistiktillgängligEnligtrimligt. avser
överväl-tilltill utlandet,betalarSverigener/sjukbidrag, ensom

förtidspen-800betalar 9SverigeEU-länder.majoritetdigande ut ca
Finland.6 600dessaEU-länderna. Avtillsioner/sjukbidrag avser

Sverige börutflyttning frånvidskyddrimligtskapaFör ettatt
månadsersättningmellansamordningfråganemellertid också om

fråganlösalösning.få Ettinvaliditetspension sättutländsk attoch en
eventuellfråganocksåHärvid skullekonventioner.är om engenom

docklösas.Sverige kunna Dettainflyttning tillvid äravräkning en
lösaoch lämpligareEtttidsödande sätt attannat sam-process.

införadärförkanavräkningsproblemenochordnings- attvara
lagstiftningen.i den svenskaavräkningbestämmelser om

sjukförsäkringsmodell tordemånadsersättningtillövergångEn av
kon-omforhandla deSverige ändå måstemedföraemellertid att

dengälleringåtts.trygghet Dettasocial ävenventioner nyasomom
uppbyggd med utgångs-sigi och förkonventionennordiska ärsom

omfattarkonvention1408/71.förordning Dennaipunkt i reglerna
bosatta iallatäckermed deni ochpersonkrets ärvidare att somen

aldrigmedborgarenordiskaförst och främstgällerNorden. Den som
i någonmedborgareinteförvärvsarbetat ärhar samt personer som

harellerförvärvsarbetande,sådanainklusive ärmedlemsstat som
lagstiftning.landsnordisktomfattadevarit av

samordningsbestämmel-förordningenfinns itidigareSom angetts
tillåtalagstiftning måstenationell attHärvid erinras attomser.

invaliditetspension,harinom EUländersker. Vissasamordning en
Även falli dessasjukförsäkringsmodellen.uppbyggd enligtärsom

svenskaavräkning i denbestämmelserinförametodenbör att om
användas.lagstiftningen

förslagetifrågadetavslutningsvisKommittén konstaterar att om
gällandeflertalifrågamånadsersättning liksomtill ett nuom

skall tolkashur deosäkerhetfinnssocialförsäkringsregler omen
börutredningsarbetet1408/71. det fortsattaförordningen Ienligt

vidtasåtgärdereventuellaföljas ochrättsutvecklingensåledes noga
utveckling.till dennamånadsersättningförslagetför att omanpassa
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ytterligare utredningsinsatserBehov11.5.4 av

redovisaskäl inte haft möjlighethar olikaKommittén ettattav
Ytterligare utredningsin-månadsersättning.fullständigt förslag om

tillfrågor anknyterdärför behövas. gällerkommer Detattsatser som
sådan fråga hurreformeringen ålderspensionssystemet. En ärav

pensionsrätthurmånadsersättningen skall indexeras. En ärannan
månadsersättning. tredje fråga berörunder tid med Enskall intjänas

ålderspension. krävsfrån månadsersättning till Detövergången
frågavissa skatteeffekter, vilket ocksåockså belysning är enaven

reformeringen ålderspensionssystemet.i sambanddiskuteras avsom
tordefrågan bostadsstöd utredas.Slutligen måste Det varaom

med familjebostadsbi-månadsersättningen kompletterasrimligt att
övergång från dagensinnebär effekternadrag. Detta systematt av en

pensionärer till familjebostadsbidrag måstemed bostadsstöd för
belysas.

genomförandeAvslutningsvis konstaterar kommittén att ett av
månadsersättning förändra förutsättningar-förslaget kommer attom

förför gällande arbetsrättsliga lagstiftning och praxis liksomna
kompletterande avtalsbaserade förmåner och privata försäkringar,

finns vid förtidspension och sjukbidrag. Vad gälleridagsom
aspekter arbetsrätten har kommittén till viss del belyst dessapå
frågor i kapitel i sitt delbetänkande SOU 1995:149.13 Dessa
frågor också belysas i det fortsatta utredningsarbetet. Samtidigtbör
konstaterar kommittén den anpassning krävs ifrågaatt som om
kompletterande stödsystem medför behövs lång förberedelse-detatt
tid för vidarutveckla och genomföra förslaget till månadsersättning.att

13 16-0907
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medelArbete12 ettsom

rehabiliteringeni

Inledning12.1

Vårt skallförsäkrad uppbär månadsersättningförslag: En som
syfte. försäkradearbete i rehabiliterandekunna Förpröva ett

förhållanden harmånadsersättning undermed gynnsammasom
utsträckning föreslårmöjlighet arbeta i viss begränsadatt

försäkraderegler det möjligt för dessakommittén gör attsom
arbetsförmåga. Månadsersättningen kommer iutnyttja denna

minskas med del inkomsten från sådana tidsbe-vissa fall att av
gränsade eller oregelbundet återkommande arbeten.

diskuterat i vilken det skall möjligtKommittén har utsträckning vara
arbeta för försäkrade uppbär hel månadsersättning. Denatt som

tanke i första hand burit diskussionen möjlighetenär att attsom upp
arbete skall verktyg i rehabiliteringsprocess.pröva ettvara en

Liknande tankegångar har i Riksrevisionsverketspresenterats rap-
FUSK systembrister och fusk välfärdssystemeni RRVport -

1995:32.
sin föreslår i huvuddrag innebärI RRVrapport ett attsystem som

den har förtidspension arbeta honom ellerskall kunna isom av
henne själv önskad utsträckning. försäkrade skall därefterDen

till försäkringskassan vilka inkomster han eller hon haftrapportera
under månaden, fastställti den mån dessa överskridersenaste ett
"fribelopp". skapa den förtidspensioneradeFör incitament föratt ett

byta pension förvärvsinkomst pensionären, enligtböratt ut mot
få behålla vad reduktio-RRV, minskas. RRVän attmer som anger

pensionen löneinkom-kunde uppgå till 70t.ex. procentnen av av
förändradRRV sådant skulle innebärasten. att ett systemanser en

grundsyn rehabilitering, och pekar också fördelar kontroll-på ur
synpunkt.

Kommittén kan konstatera det kan finnas skilda motiv bakomatt
möjlighet till sidan förtidspension/-arbete vidett systern som ger av
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månadsersättning. Ett kan detta förbättra de försäkra-att sättvara
des privata ekonomi, kan minska kostnaderna iett annat attvara
försäkringen minska den försäkrades ersättning medattgenom en
viss del arbetsinkomsten. kommitténFör har syftet dock varit attav

till den möjlighet till rehabilitering kan ligga i deta attvara som
försäkrade tillåts och till arbete.prövauppmuntras att ett
Kommittén har valt huvudsakligen diskutera frågor och problematt

knutna till försäkrade uppbär hel förmån.är Densom som som
uppbär partiell ersättning har ofta arbete, eller står arbets-ett som
sökande till arbetsmarknadens förfogande, och har därmed redan den
kontakt med arbetslivet eftersträvas med de förslagsom som
kommittén lämnar i det följande.

Vilka försäkrade12.2 har tillrätt

förtidspension

De förändringar i till ersättning genomförts underrätten som senare
år kommer, kombinationi med förslagde kommittén lämnat isom
sitt delbetänkande SOU 1995: leda till149, minskat antalatt att ett
försäkrade kommer beviljas hel förtidspension eller, i enlighetatt
med de förslag kommittén lämnar, hel månadsersättning. Regeländ-
ringarna kommer leda till endast försäkrade hänsynatt att utansom,
till sig sociala eller arbetsmarknadsmässiga faktorer, bedömsvare
ha fullständigt nedsatt arbetsförmåga blir aktuella för helen
ersättning.

Kriterier12.2.1 för till förtidspensionrätt

enligt dagens regler

försäkradEn har till förtidspension arbetsförmåganrätt på grundom
sjukdom eller nedsättning den fysiska eller psykiskaav annan av

prestationsförmågan nedsatt med minst fjärdedelär och nedsätt-en
ningen bedöms varaktig. Om nedsättningen inte bedömssom som
varaktig bestående för avsevärd tid, normalt minst år,ettmen
beviljas sjukbidrag alltid tidsbegränsat. det fallI denär för-som
säkrade ansöker fortsatt förmån till fortsattprövas rättenom
ersättning då sjukbidragstiden löper Förutsättningarnanytt förut.

till sjukbidrag måsterätt då uppfyllda. förtidspensionEnnytt vara
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minskas eller dras deni tiden kaninte begränsadär ommen
förbättras.försäkrades arbetsförmåga väsentligt

försäkringskassantill förtidspension skallVid prövningen rättav
bereda sig inkomstförsäkrades förmåga "-bedöma den att: - -

färdigheterhans krafter ochsådant arbete, motsvarargenom som
med hänsyn till hansrimligen kan begäras honomoch avsom

bosättningsförhållan-verksamhet ålder,utbildning och tidigare samt
omständigheter." kap. AFL.den och därmed jämförliga 7 3 § För

förmåganbedömningen främstförsäkrad fyllt 60 år skall avsesom
sådant arbete han elleroch skaffa sig inkomstmöjligheten att genom

tillgängligt lämpligthon utfört tidigare eller något annatgenom
arbete, i princip fr.o.m. den januaridenna s.k. äldreregel upphör 1
1997.

Förtidspension beviljas efter ansökan den försäkrade.kan av
tillerkänna försäkradFörsäkringskassan har möjlighetäven att en

förtidspension han eller hon gjort ansökan pensionattutan om
kap. blir aktuellt16 § andra stycket AFL. Det1 närsenare

försäkringskassan byter den försäkrades sjukpenning pension.motut
förtidspensioneringen.Den juli 1993 ändrades nivåerna inom1

Tidigare fanns nivåerna hel, två tredjedels och halv förtidspension.
hel, tjärdedels, fjärdedelshalv och pension.Dessa ersattes treav en

1992/93:31 det föredragande statsrådet han för-I attprop. angav
väntade sig samordningen ersättningsnivåerna mellan sjuk-att av

förtidspensionpenning och skulle fördelar rehabiliterings-ge ur
synpunkt.

Som följd de pensionsnivåerna ökade kravet påen av nya om-
fattningen arbetsförmågans nedsättning för till hel pension.rättav
Statsrådet anförde: "Hel förtidspension kan idag arbets-utges om
förmågan nedsatt med minst fem sjättedelar. Med deär nya pen-
sionsnivåerna förmånbör hel endast då den försäkrade heltutges
saknar arbetsförmåga. fjärdedels förtidspension arbets-Tre utges om
förmågan inte saknas helt nedsatt med minst fjärdedelar."är tremen
I specialmotiveringen framfördes ändringen innebar skärpningatt en

de dittills gällande reglerna. Statsrådet konstaterade: till"För rättav
hel pensionsförmån krävs den försäkrade grund sjukdomattnu av
helt saknar förmåga skaffa sig inkomst arbete."att av

Kraven för till förtidspensionhel har alltså skärpts så deträtt att nu
krävs arbetsförmågan helt tidigarenedsatt, det tillräckligtatt är var

arbetsförmågan femnedsatt med minst sjättedelar helatt var
förtidspension kunde tidigare arbetsförmågan nedsattutges om var
så eller endast"- intet ringa del därav återstår- -". Denatt en- — -
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tidigare möjligheten uppbära hel förtidspension viss inkomstatt trots
förvärvsarbete upphörde därmed i princip också. Vid behandling-av
i riksdagen erinrade socialförsäkringsutskottet 1992/93:SfU9en

finnsdet till följd varaktig arbetsoförmågaatt personerom som av
förtidspensionbeviljats hel de har restarbetsförrnågatrots att en som

kan uppgå till sjättedel hel arbetsfönnåga. pensionsfallDessaen av
uppfattningborde enligt utskottets inte med anledningomprövas av

de nivåerna, det inte samtidigt föreligger andra omständig-nya om
föranleder ändring pensionsförhållandet.heter Detsom en av

innebär den beviljats hel förtidspension enligt de regleratt som som
gällde före den juli har fortsatt arbeta inom1 1993 den s.k.rätt att
sjättedelen.

Med anledning rad riksdagsmotioner berörde fråganav en som om
till hel förtidspension samtidigt den försäkrade ideellträtten ärsom

verksam inom organisationer, har uppdrag fritidspolitiker ellersom
vårdar bam konstaterade socialförsäkringsutskottet 1993/94:SfU 12egna

Riksförsäkringsverket förtydligat allmännasina råd i fråga iatt om
vilken omfattning ideellt arbete kan påverka möjligheten beviljasatt
hel förtidspension. fann förtydligandenUtskottet dessa bordeatt
leda till de har helt nedsatt arbetsförmåga inte behöveratt som en
känna för de nivåerna i förtidspensioneringen leder tillattoro nya en
lägre förtidspension. anförde:Utskottet "Möjlighet finns också att
delta i sådan politisk verksamhet normalt sker på fritiden ochsom

normalt arvoderas med högst kronor6 000 år. Ett utrymmesom per
kvarstår också för den enskilde pensionen reducerasatt utan att
utföra sådana sysslor i hemmet heltidsarbetande normalt utförsom
på sin fritid."

Kommitténs12.2.2 förslag till kriterier
för till månadsersättningrätt

Kommittén har i sitt delbetänkande ÖrsäkringsslcyddF vid sjukdom
SOU 1995: föreslagit149 kriterier för bedömning arbetsför-nya av
mågan. innebärDessa till ersättning baseras medicinskarättenatt
kriterier särskilda arbetsmarknadsmässiga eller sociala för-utan att
hållanden in.vägs

Vid bedömningen arbetsförmågan nedsatt skall enligtärav om man
förslaget beakta försäkradesden förmåga med hänsyn till vadatt,

rimligen kan begäras honom eller henne, försörja sigsom av genom
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arbetsmarknadenförekommandenormalt påarbetesådant ärsom
tillgängligt lämpligt arbete.eller henneför honomeller annat

för-genomförandeskulleberäkningarkommitténsEnligt ett av
skulleförtidspensiontillbedömningeninnebäraslaget rättatt av

beslut kanfallen. Förändradepåverkas ikomma 20 procentatt avca
kriteriernaärenden där de borttagnadenförväntas ifrämst typ av

bostättningsförhållandenverksamhet, ålder,och tidigareutbildning
betydelse förhaftomständigheter harjämförligaliknandeoch

påverkakriterierna främstdeDärmed kommer rät-utgången. attnya
eller fonnkan ha någon graddemersättning blandtillten avsom

resultatKommittén pekar ocksåarbetsförmåga.resterande att ett
partiellainnebära andelenkanreglernaföreslagnade attav

de försäkrade igrundöka störrepensioner kommer attatt av
partiellbedömas ha kvarförväntasidag kanutsträckning än en

arbetsförmåga.

dagensmöjligheterVilka12.3 ger
syfterehabiliteranderegler iatt

arbetepröva ett

förvilka åtgärder kan vidtasdiskuterarkommitténInnan attsom
försäkradeförsäkringensdendet möjligt inomgöra att genya ram
kommitténarbete villutökade möjlighetermed pension prövaatt

idag.står till buds redande möjligheterkort redovisa några somav
regelverkgällandedet redan inomförhåller sig nämligen såDet att

sjukbidragför den harlångtgående möjligheterfinns tämligen som
förvärvsarbeteförtidspension under tideller pröva ett utanatt en

omedelbart påverkas.till pensionrättenatt

Återgång med inkomsti arbete12.3.1

spridd,finns tämligenKommittén kan konstatera det idagatt menen
samtidigt innebärförtidspensiondiffus, uppfattning beslutatt ett om

viktigti arbete."förbud" för den försäkrade återgå Det är attett att
uppbär förtidspensionfallet. försäkradslå fast så inte Enäratt som

försäkringskassans beslut, och kaninte "bunden"någotär sätt av
arbetslivet.helst återvända tillgivetvis, formellt närsett, som
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Om arbetsförmågan väsentligt förbättras för den uppbärsom
förtidspension han eller hon dockär skyldig oskäligtatt, utan
dröjsmål, anmälan detta tillgöra försäkringskassan 16 kap. 8 §om
AFL. Om sådan förbättring uppkommer skall pensionen, enligten
reglerna i 16 kap. §7 AFL, dras eller minskas med hänsyn till
förbättringen.

Anledningen till pensionär väljer arbeteatt oftastprövaatt äretten
de förhållanden rådde vidatt tidpunkten för försäkringskassanssom

pensionsbeslut har förändrats positivt En försäkrad kanett sätt.
återfå sin arbetsförmåga till följdt.ex. förbättrade medicinskaav

behandlingsmetoder. Likaså kan tekniska framsteg i samhället eller
organisatoriska förändringar arbetsplats leda till tidigareatten en
"marginell" arbetsförmåga kan tillvara. Ytterligaretas en annan
situation kan den försäkrade, detatt skett någonutan attvara
förbättring det medicinska tillståndet, får möjlighet till förav ett
honom eller henne särskilt arbete. Vidare gälleranpassat att
förtidspension, enligt dagens regler, beviljas med hänsyn tilltagen
vissa sociala och arbetsmarknadsmässiga faktorer, dessa kanäven
ändras den försäkradet.ex. byter bostadsortatt ellergenom genom

situationen på arbetsmarknadenatt förbättras.
Tillämpningen reglerna minskning och indragningav om av en

pensionsförmån präglas sedan länge medvetenhet detav en om
viktiga i inte rehabiliteringsprocess.störaatt Av allmännaRFVsen
råd 199325 förtidspension framgår försäkringskassant.ex.om att
skall använda reglerna indragning eller minskning förtidspen-om av
sion med varsamhet försäkrad arbetsförsök.gör RFVettom en
anger:

Det kan inte generellt bestämmas hur indragning ellersnart
minskning pension enligt AFL skall efter detgörasav att ett
arbetsförsök har påbörjats. I många fall kan det tveksamtvara

den försäkrade kommer klara regelbundna arbetsupp-attom
gifter. RFV rekommenderar pensionen minskas elleratt dras

först det kan konstaterasnär den försäkrade har förmågaatt
skaffa sig inkomst arbeteatt för framtiden. Innan detta harav

konstaterats får pensionen betalas parallellt med lönen. deut I
flesta fall bör detta dock ske under högst två månader.-tre

RFV rekommenderar indragningen eller minskningenatt av
pensionen till följd den försäkrade har börjatatt förvärvs-av
arbeta eller har utökat sitt förvärvsarbete sker först det kannär
bedömas den försäkrade kommeratt ha inkomst arbetetatt av
under minst månader.sex
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normalt harförsäkradframgår alltsårådallmännaRFVs attAv en
månadertillunderarbete attutanmöjlighet trepröva ettatt upp

försäkra-denförskallVidarepåverkas.pensiontillrätten prognosen
tillgod innanarbeta rättenfortsättakunnaförmågades attatt vara

påverkas.pension

Återgång inkomsti arbete12.3.2 utan

träning is.k.rehabiliteringarbetslivsinriktad ärvanlig formEn av
åtgärd inne-rehabilitering. Dennaarbetsplatsanknutenreell miljö

ochgodkännande,försäkringskassansmedförsäkradebär denatt
till åter-försökförsäkringen,ersättning från görbibehållenmed ett

iTräningenarbete.lämpat,bättreellersitt tidigare,gång i ett annat
arbetsgiva-"egna"ske hos denförekommande fall,imiljö kan,reell

denåtgärdenmedTankenarbetsgivare. ärhos atteller en annanren
sinskall kunnaprestationskrav, prövalugn ochsjukskrivne i utanro,

underförbegränsningformellfinns ingenfärdighet.och Detstyrka
slagåtgärd dettamiljö kan pågå. Eni reelltid träninglånghur aven

hälsotillstånd försäm-försäkradesdengrundavbrytaskan attav
arbetsförmågagradvisar sig ha någonförsäkradeeller denatt avras

falletdetreguljärt arbete. omprövasåtergå i Ioch kan senare
pensionen.givetvis

arbetsplat-medkontaktenbibehållersjukskrivenVikten att enav
träning iUnderomvittnad.allmäntarbetskamraternaoch är ensen

med arbetsli-kontaktensjukskrivenreell miljö återknyter nytten
för-sjukskrivningenundereventuell passivitetsamtidigtvet som en

Socialstyrel-positiva "rutiner". Avförvärvslivetsdet vanligabyts i
framgår1992:16sjukskrivning SOSFSrådallmänna omsens

patientenfråganbör belysasjukskrivande läkareockså att omen
sin arbetsplats.besökasjukskrivningen kantrots

förtidspensionvilandetill s.k.Möjligheten12.3.3

kungörelsenförtidspensions.k. vilandeSyftet med reglerna om
pensionansökanbestämmelser rörandemed vissa1962:394 om

förtidspensionförsäkrade medstimuleraenligt AFL m.m. attär att
arbetsförsök kansådantarbetsförsök. avbryterDen ettgöra som

snabbt återfå sin förtids-ansökningsförfarandeförenklatettgenom
inte hararbetsförmåganLinder förutsättningpension, givetvis att
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väsentligt förbättrats. Bestämmelserna utformade så det inte iär att
samband med indragning eller minskning pension fattasen av en
beslut denna skall "vilande". Huruvida pensionen varitattom vara
"vilande" eller inte visar sig förenklade beslutsfattandet återfår sin
pension.

förenkladeDet förfarandet får tillämpas ansökan förmånom avser
högst motsvarande grad och beräknad grundvalav av samma

pensionspoängtal gällde för den pension den försäkrade hadesom
vid tidpunkten för indragningen eller minskningen. Eftersom den
försäkrade kan ha intjänat pensionspoäng under den tid han eller hon
har arbetat kan pensionsbeloppet i vissa fall bli högre pensionenom
beviljas efter "vanlig" ansökan. sådant fallI krävs alltså denatten
försäkrade bifogar läkarutlåtandeäven till sin ansökan.ett

saknasDet tillförlitlig statistik hur många ansökningaröver som
behandlas enligt reglerna s.k. vilande förtidspension. Enligt vadom
kommittén kunnat inhämta handlar det dock endast fåtal fallettom
per ar.

12.3.4 informerasHur de försäkrade

möjligheten arbetaattom

l2.3.4.1 Information i samband med beslut

Som kommittén tidigare konstaterat försäkrade uppbärär som
förtidspension sannolikt tämligen okunniga de möjligheterom som
står till buds för den vill, och kan, på arbete.prövaatt ettsom
Granskar det beslutsmeddelande sänds till den försäkrademan som
i samband med beslutet framgår det den försäkrade har skyldig-att
het anmäla förändringar arbetsförmågan.att Texten lyder:av
"Anmäl till försäkringskassan din arbetsförmåga ändras. För-om
tidspensionen alt. sjukbidraget skall nämligen tillanpassas
arbetsfönnågan."

försäkringskassansI broschyr "Förtidspension och sjukbidrag
FKF 4303 96.01, sänds till den beviljats förtidspen-utsom som
sion, lämnas under rubriken "Förenklad ansökan" redogörelse fören
reglerna vilande förtidspension. Där bl.a. denattom anges som
börjar arbeta skall anmäla detta till försäkringskassan dåsom
beslutar minska eller dra pensionen i förhållande tillatt omfatt-
ningen arbetstiden och lönen. Vidare den haftattav anges om som
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pension inte längre kan arbeta och vill ha tillbaka pensionen kan han
eller hon få det enkelt ansökningsförfarande där det inteettgenom
behövs läkarutlåtande.något nytt

informationDen lämnas möjligheten arbeteprövaatt ettsom om
vid sidan pensionen, framgår inte särskilt omfattan-ärom som ovan,
de. i sig kanske inteDet så anmärkningsvärt inte iär att man
omedelbar anslutning till pension beviljas fråganatt tar upp om
återgång i arbete. sådan informationEn bör kanske lämnas på annat

vid tidpunkt och riktas särskilt till dem bedömssätt, en annan som
ha möjlighet arbetsförsök.göraatt etten

arbetsförmåganl2.3.4.2 Förnyad utredning av

beslut förtidspensionEtt gäller tills vidare. vissa fall kan det,Iom
beslutet vilar bedömningen försäkradesden arbetsför-trots att att

måga bestående nedsatt, finnas anledning efter tid granskaär att en
möjligheterna till rehabilitering eller kontrollera den försäkradeatt
fortfarande uppfyller kraven för till pension.rätt

Enligt lagändring i kraft den oktober skall1 1995trätten som
försäkringskassan i samband med beslut förtidspension ävenom
bedöma och ställning till förnyad utredning arbetsförmåganta om av
skall efter viss tid kap. b7 3 § AFL. I propositionengöras prop.
1994/951147 anförde regeringen den förnyade utredningenatt är
särskilt viktig för så de inteatt utestängspermanentyngre personer
från arbetsmarknaden.

Bland de åtgärder försäkringskassan kan vidta under den tid
pensionen regeringen följande i propositionen:utges anger

Försäkringskassan bör, nödvändigtdet för bedöm-ärom
ningen till förtidspension föreligger, begära denrätt attav om
försäkrade genomgår undersökning viss läkare ellerav annan
utredning såsom arbetsprövning eller arbetsträning för
bedömning den försäkrades medicinska tillstånd, arbetsför-av
mågan och behovet och möjligheterna till rehabilitering.av
Vidare bör kassan vid behov infordra läkarutlåtanden eller
utlåtande sakkunnig, förfrågan hos den försäk-göraav annan
rade, i förekommande fall hos hans arbetsgivare, läkare eller
hos kan kunna lämna nödvändiga uppgifter.antasannan som

utredningI till förtidspension kanrätt besök hosävenen om
den försäkrade ingå. Försäkringskassan bör vidare undersöka
möjligheterna till den försäkrade efter rehabilitering heltom
eller delvis kan försörja sig arbete.genom
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De åtgärder försäkringskassan skall vidta enligt citatetsom
benämns inom socialförsäkringsadministrationen ofta "efter-som
kontroll", och uttalandet i propositionen kan vid första påseendeett

intrycket åtgärderna enbart syftar till kontrollattge av en av om
förutsättningarna till pension fortfarande uppfyllda.rätt Dettaär är
givetvis inte tanken. Enligt kommitténs uppfattning bör försäkrings-
kassan i sin kontakt med de försäkrade lägga tyngdpunkten på att
initiera eller stimulera till arbetsförsök eller arbetslivsinriktadannan
rehabilitering.

i infördaDen AFL skyldigheten för försäkringskassan iatt sam-
band med beslut förtidspension också bedöma behovet för-om av
nyad utredning efter tid får sannolikt resultatetten ses som av
erfarenheterna hur uppföljningsarbetet fungerat tidigare. Genomav

i lagtexten anvisa vilka medel står till kassans förfogandeatt som
förväntar sig lagstiftaren uppenbarligen uppföljningenatt av
förtidspensioner skall bli effektiv. Enligt kommitténs uppfatt-mer
ning kommer sannolikt så också bli fallet.att

12.3.5 Några erfarenheter beträffande försäkrade

med hel förtidspension

12.3.5.l RFVs studie

Den studien RFV gjort ändringarsenaste pågåendesom av av
förtidspensionsfall tiden december 1988 december 1989. Iavser -
december 1988 fanns 250 379 försäkrade med hel förtidspension.
Under den aktuella tolvmånadersperioden drogs 506 pensioner in,
vilket 0,2 försäkradeFör 51 ändrades förmånenmotsvarar procent.
till två tredjedels förtidspension och för till154 halv. Sammanlagt
12 försäkrade fick förtidspensionen utbytt någon gradmot av
sjukbidrag.

Granskar uppgifterna försäkrade hade helt sjukbidragman om som
i december 1988, totalt 37 213, visar det sig sjukbidragetatt upp-
hörde eller drogs för försäkrade843 under den aktuella
tolvmånadersperioden. Detta drygt två Förmotsvarar procent. ytter-
ligare 8 försäkrade900 ändrades pensionsförmånen under perioden,
och då enligt följande:
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8 415förtidspension,hel
14förtidspensiontredejdelstvå
39förtidspensionhalv
62sjukbidragtredjedelstvå

440sjukbidraghalvt

leddeändradessjukbidrag,heltförmånen,utgåendefall dendeI
förtidspensionheltillfallendrygt 94 attialltsådet procent av

istället.beviljades
inte1980-taletfrån slutet ärerfarenheternaredovisade upp-De av

beaktabl.a.ocksåmåstesiffrornastuderarmuntrande. När manman
helbeviljamöjligtfortfarande atttidpunktvid dennadet varatt

pensio-blandnedsatt,heltintearbetsförmåganpension trots att var
vissmedförsäkradealltsåfannsförmånhelmed ennärerna

känne-periodenredovisadeUnder denarbetsförmåga.bibehållen
godocharbetslöshetlågdessutomarbetsmarknadentecknades enav

endastalltsååtergickdettaarbetstillfällen. Trotstillgång en
till arbete.förtidspensionärernadelförsvinnande liten av

få för-såEftersomtolkningar.tvåkansiffrornaredovisadeDe ges
tolkas såstudiekan RFVsi arbeteåtergårpensionmed helsäkrade

förtidspension itillfrågaiärenden rättbedömningarnaatt omav
kanutgångspunkt attkorrekta. Engradhögmycket är varaannan

flerochför låg,i arbeteåtergår attärpensionärerandelen som
omfattningde i någonarbetsförmågasådanharpensionärer atten
fårtolkningsådanarbetslivet. Enåtervända tillskulle kunna ses som

försäkrings-frånansträngningarytterligaretilluppfordranen
sida.kassornas

Stockholmiförsäkringskassanstudie vidEn12.3.5.2

förtidspension/sjukbidrag"minskningoch"IndragningstudieI aven
vid Mitt-socialförsäkringsforskningförLöfström, CentrumAnna

Östersund Institutet,Karolinskamedsamarbeteihögskolan i
ochJämtlandsiförsäkringskassomaUniversitetStockholms samt

antalet sjuk-totaladetinledningsvislän konstaterasStockholms att
till 402 000.uppgickdecember 1993förtidspensioner iochbidrag

indragning eller0,12%beslutfattades 478årUnder omsamma
materialgenomgångpensionsförmåner. Vidminskning avenav

beslutsådanakunde finna 121Stockholmskassaninom somman
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fattats kassan under det aktuella året. Ur studien kan följandeav
uppgifter hämtas.

Bland de 121 fått sin pension indragen eller minskadsom var
könsfördelningen jämn. demAv besluten rörde hälften mellanvar
30 och 49 år, dock kan konstateras 12,5att 60 år.procent övervar
Vid tidpunkten för det ursprungliga beslutet pension hade 72om

anställning eller arbeteprocent företagare. 19som egen procent var
arbetslösa.

Av de 121 besluten avsåg 69 indragning och 31procent procent
minskning. I 54 fallen det de försäkradeprocent givitav var som
kassan impulsen till omprövning, i 7 det arbetsgivareprocenten var
och i 5 läkare eller sjukvårdspersonal.procent Beslutetannan om
minskning eller indragning pension berodde till övervägande delav
på arbete hade påbörjats elleratt skulle påbörjas eller arbetstidenatt
hade eller skulle utökas 73 procent. Endast i 6 fallenprocent av
orsakades indragning eller minskning den försäkrade vägradeattav

medverka i rehabiliteringsåtgärd.att
En granskning arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder underav

året före beslutet indragning eller minskning visade 82 olikaom att
arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder hade vidtagits för 53 av
de 121 försäkrade. Noterbart alltså flertaletär 56% lämnadeatt

lpensioneringen detta hade föregåttsutan att någon i tiden aktuellav
rehabiliteringsåtgärd. I de fall sådan åtgärd hade vidtagitsen ivar
arbetsträning/arbetsprövning vanligast, 53 tillfällen.

Efter beslutet indragning eller nedsättning hade 80om procent
arbete anställd eller företagare, 14som arbetslösaprocentegen var
och 2,5 studerade.procent

I avslutande diskussionrapportens de uppgifterattanges som
redovisats fragmentariskaär och de kan knappast tydlig bildge en

vilka relaterade tillär besluten.av Författarenprocesser som anser
dock studien ändåatt övergripande bild. Ur diskussionen harger en
följande citat hämtas:

I hälften alla fall det den enskilde själv denav var som gav
impuls föregick beslut indragning/minskningsom om av
pension. Dessa hade således förbättrats, och/ellerpersoner

restarbetsförmåga,använt så de återfått arbetsförmåganen att
i sådan grad de själva initieradeatt övergång från pensionen
till försörjning. Besluten indragning/minsk-annan om- - —ning torde för denna inte ha uppfattats negativgrupp som en
åtgärd från försäkringskassans sida. Att initiativen i så hög
grad kommer från de enskilda själva tyder detatt även
bland dem beviljats förtidspension och sjukbidrag finnssom
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såarbetslivetåterkomma tillviljamed stark attenpersoner
tycksbetydelsefull faktormöjligt. Endet ärsnart vara- - -

med arbets-planerad, kontaktetablerad, ellerfinnsdetatt en
företagare.anställning ellermarknaden som egengenom en

elleransökanefterFörtidspension12.3.5.3
från sjukpenningefter utbyte

försäkrade.denfrånbeviljas efter ansökankanFörtidspension
kap. §reglerna i 16 1också, med stödharFörsäkringskassan av
sjukpen-försäkradesdenmöjlighet bytaAFL,andra stycket att ut

ersättnings-Sådant byteeller förtidspension.sjukbidragning mot av
rehabilitering bedömstillmöjligheternafallform sker i de som

rehabiliteringmedicinskeller dåutsiktslösauttömda eller t.ex. en
tiden.drabedöms ut

ersättningkompletterandetillanställda harflertaletDet rättstora
med sjuk-under tidkollektivavtalöverenskommelser igrundad på

kompensationsnivånsammanlagdaförtidspension. Denbidrag eller
därmedförtidspension kansjukbidrag ellerefter beslutett om

Efterförsäkrade.deför flertaletminstberäknas till 80 procent avca
sänktes tillsjukpenningförsäkringenikompensationsnivåndet att

ersättningsnivån,kundesjukskrivningefter dagars36570 procent
för demprocentenheter högretioberäknasschablonmässigt, vara ca

pension.uppbarsom
deefter ansökanbeviljatsförtidspensionerAndelen avsom

den lägretillfrån 40 60ökade markant,försäkrade närprocent,ca ca
effektVilkentabellden juli 1993 se l.ersättningsnivån infördes 1

dagar kommerefter 365januari 1996 tillhöjningen den 751 procent
sigför tidigt uttalafå är ännu attatt om.
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Tabell 12.1 Andel förtidspensioner beviljade efter ansökan

Tidsperiod Andel efter ansökanegen

1989 40%
1990 3 8%
1991 3 7%
1992 33%
1993 jan-juni 36%

juli-dec 54%
1994 60%
1995 57%

12.3.6 Vilka åtgärder kan vidtas

Kommittén det angeläget reglerna i den allmännaatt försäk-anser
ringen utformas så försäkrade uppbäratt hel månads-ersättningsom

praktiska möjligheter förvärvsarbete,prövaattges utan rättenatt
till ersättning omedelbart påverkas. förslagDe kommittén presente-

här bygger alltså försäkrad med månadsersätt-ningattrar skallen
kunna arbetepröva i rehabiliterandeett syfte.

Kommittén har vid sina diskussioner bl.a. de idéerövervägtnoga
förts fram RRV i den s.k. fuskrapporten RRVsom 1995:32. Vidav

samlad bedömning haren kommittén dock funnit dagens regler och
praxis för hur, och i vilken utsträckning, försäkrad tillåts arbetaen
vid sidan hel förtidspension föredra framförär de principerattav en

RRVs förslag vilar på. förslagDe kommittén lämnarsom bygger
därför i utsträckningstor nuvarande regler.

Det syfte kommittén i arbetetstyrt med reglernasom iatt anpassa
den allmänna försäkringen så få hinderatt möjligt skall före-som-
ligga försäkradnär med månadsersättning återgången prövar ien
arbete har varit underlätta rehabilitering.att Att försäkraden- en

möjligheten under tid med månadsersättningattges arbetepröva ett
skall alltså inte i första hand ha mål förbättra den försäk-attsom
rades ekonomi.

Kommittén har ingående diskuterat det går låtaävenattom
försäkrade uppbär sjukpenning arbeta med bibehållensom ersätt-
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Möjlighetenskäl.olikaradtalar dockordningsådanning. Mot enen
försäkradeendastbörvillkordessarehabiliteringtill varsavse

de intesigförväntafall kani attsådan annatär att manprognos
sådanarbete. Eniåtergåkommaavsevärd tid kaninom att prognos

uppbärFörsäkradesjukpenning.uppbärinte denhar somsom
dessa böroch förarbete,tillåtergåkunnaförväntassjukpenning kan
alternativtillräckligtavsnitt 12.3.2i reell miljö se ettträning vara

Även kontrollsynpunktrehabilitering.arbetsplatsanknutenvid ur
sjukpenninguppbärdemlåtainteanledning ävenfinns det att som

fullsamtidigtarbetamöjlighetreglernaomfattas att somomav
försäkringen.frånersättning utges

i förstaarbetepåmöjlighetenkan pröva ettattSom tidigare sagts
förbättratförtidspensionstid fåttunder ettförsäkradehand somavse

Förbättringen kanarbetsförmåga.stärkt derashälsotillstånd som
medicinskaförbättradeellernaturalförloppsjukdomensbero

ellerhelaåterfåtthaförsäkrade kanAndrabehandlingsmetoder.
omvärldenförhållanden igrundarbetsförmågasin attdelar avav

formereller deförfinatshahjälpmedel kanTekniskaförändrats.
förändrats.habedrivs kanarbetenvissaellervisstunder vilket ett

deldennaförslagen igivetvis demförsäkrade ärDessa grupper av
sikte på.tar

underförtidspensionärerandradockfinnsDet även somgrupper av
Beträffandeutföra arbete.möjlighetperioder harbegränsade att
kommitténförslagavsnitti 12.3.7. Dediskussionförsdessa en

förslag imedväl RRVsi det avsnittetlämnar överensstämmer
fuskrapporten.

med lönarbeteMöjligheten pröva12.3.6.1 att

bytassjukpenningenföreslagit skall ut motkommittén tidigareSom
ungefär år.isjukskrivenvaritförsäkrad ettmånadsersättning när en

försäkrad, påskallersättning sättsådantid medUnder sammaen
syfte.rehabiliterandearbete iidag, kunnagäller pröva ettsom
skallidag,försäkrade, liksomockså denKommittén att varaanser

försäkringskassan.tillarbetsförsökanmäla sitti förvägskyldig att
åtgärden.resultatet Enmöjlighet följakassanDärmed får att avupp

arbetsförsökanmälai förväg ärden försäkradeskyldighet för att
kontrollsynpunkt. Däremotnödvändigocksåsannolikt anserur

med delarsamordnasskallmånadsersättningenkommittén inte att
avräkningmedförvärvsinkomst.eventuell Det system avav en
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pension inkomst diskuterats i skilda sammanhang,mot t.ex.som av
RRV, bygga tanke sådan ordning skulle kunna på-attsynes en en
gå under längre tid, eller kanske Ett sådantt.o.m. permanentas.en

dock mycket svårförenligt medär de reglersystem avgränsarsom
till hel ersättning från försäkringen.rätten

arbetsförsökEtt kan visa sig bli både positivt och framgångsrikt.
uppföljningEn från försäkringskassans sida kan visa denatt

försäkrades arbetsförmåga verkar stabil och det medicinskaatt
tillståndet inte har försämrats under arbetsförsöket. Därmed kan man
möjligen inte längre påstå den försäkrade helt saknar förmågaatt att
skaffa sig inkomst arbete, och förutsättningarna för tillrättgenom
hel förtidspension därmed inte längre uppfyllda.är Som beskrivits

har försäkrad till hel förtidspensionrätt han eller hon pånärovan en
grund sjukdom helt saknar förmåga skaffa sig inkomstattav av
arbete. Rent teoretiskt föreligger alltså inte till hel förtidspensionrätt

arbetsförmågan nedsattnär med 99är korrektaDenprocent. pen-
sionsnivån i sådant fall fjärdedelsär pension.ett tre

Resulterar arbetsförsök i den försäkrade visar sig klaraett att ar- i
betet sjukdomstillståndet försämras måsteutan att i de flestaman
fall komma till den slutsatsen arbetsförmågan förbättrats lpåatt ett

lsådant väsentligt månadsersättningensätt skall minskas eller heltatt
dras in. Enligt dagens tillämpning har försäkrad behållarätt atten
sin pension ograverad under månader vid arbetsförsök, ochtre ettca

omprövning pensionen sker inte med mindre änen attav prognosen
Ävenpositiv i den försäkringen måste den försäkradesut.ser nya

arbetsförmåga rimligen bedömas i sådan situation. Attnytt en
inte månadsersättning förompröva dem gång beviljats helen som en
förmån i fall skapa "frälse". Resultatet skulleannat att ettvore t.ex.
kunna bli den vid prövningen tillatt månadsersättningrättensom av
bedöms ha viss bibehållen arbetsförmåga endast får 3/4 förmån,en
medan den gång beviljats hel månadsersättning och där-som en som
efter sig ha bibehållenvisar arbetsförmåga får behålla förmånenen
ograverad.

Det kan givetvis hävdas vetskapen till månads-att rättenattom
ersättning kan komma återhållande faktoromprövasatt är nären

försöker få försäkrad arbetsförsök. bakgrundgöra Motattman en av
de kriterierna förstränga till ersättning det dockrätt inte möjligtär

låta försäkrad med dokumenteradatt arbetsförmåga behållaen en en
hel månadsersättning. Ett i denna frågaannat synsätt att nyttvore
införa den s.k. sjättedelen vilket på sikt kan komma rubbaatt
förtroendet för systemet.
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viktenunderstrykakraftigtdel attsindock förvillKommittén av
inte skermånadsersättningtillomprövningeventuell rättenaven

försäkrade hardengrunder kangoda avgöra attförrän enman
försäkringskassanvaraktig. Attblibedömaskanarbetsförmåga som

betydel-hakanviktigt. Dettaärendeni dessatillväga ärgår varsamt
skallförsäkradedenarbetsförsök,initierarkassanredan ettnärse

pension intetillhennesellerhans rättövertygad attomvara
Äveni arbete.återgångvidifrågasattblikommeromedelbart att en

dendeninriktningenpågår bör attarbetsförsökettiddenunder vara
kommerhonelleri hantrygghetkännaskall kunna attförsäkrade en

arbetsförmåga.sintidrimlig prövaattatt ges

lönarbetepröva utanMöjlighetenl2.3.6.2 att

studieresultatetredovisatkommittén12.3.5.2 haravsnittiOvan av
resultat kanstudienslän. AvStockholmsiförsäkringskassanvid

reellträning is.k.arbetsträning/arbetsprövningutläsasbl.a. att
rehabiliteringsåtgärdenförekommandevanligastdenmiljö somvar

minskningellerindragningbeslutföreunder åretgenomförts ett om
Även gåendeför långtalltdrainte kanförtidspension. manomav en

allmänförstöddockdenstudiedenna ettslutsatser upp-engerav
framgångsrikvisat sigmiljö oftareelliträningfattning merattom

rehabiliteringsåtgärder.flertalet andraän
utnyttjaförsäkringskassanuppfattning börkommitténsEnligt

skervadfrekventi reell miljö änträningtillmöjligheten sommer
för-inriktning inomtänka sigsin delförKommittén kanidag. en

igenomförasskallmånmöjligasteträning isådandärsäkringen
sjuk-påverkakannegativtåtgärden i sig intefall därenskiltvarje

ellerprofylaktiskafalldeord, i tera-Med andraförlopp.domens
träning ibörbedömningtillanledningskäl intepeutiska annanger

rehabilite-andrafalli dealternativetnaturligadetmiljöreell vara
pågår.ringsåtgärder inte

ocksårehabilitering harinriktadpraktisktBetydelsen en merav
SocialEnESO-rapportensammanhang. Iandraidiskuterats

förtalarsynpunkterframförs snarast1994:81Försäkring Ds som
detarbetsgivare ärellerhosmiljöi reellträningatt annanegen

hand.första Iiskall rapportenrehabiliteringsalternativ prövassom
synpunkter 141:följandeframförs

bedömsmänniskortilltendensobehaglig närfinns attDet en
såarbetetidigareproduktivitetströskeln i sittunderfallitha
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bedöms de plötsligt ha blivit så rejält omöjliga de bliratt
betraktade hopplösa fall. Detta sällan något gårärsom attsom
utbilda eller åtgärda bort. Den naivitet finns inomsom
administrationerna dennapå punkt något måsteär som
förändras. Vad behövs många människorär medattsom
problem får möjlighet i arbete sig fram, visaatt pröva sigupp
och hitta sin realistiska roll i arbetslivet. Detta uppenbara
förhållande anledning tillär varför många ekonomer idagen

vill beredskapsarbetent.ex. i förhållandesatsa tillmer
arbetsmarknadsutbildningar.

Även kommittén inte till fullo delar de uppfattningarom som
kommer till uttryck i citatet, finner kommittén de framförda syn-
punkterna väl tänkvärda. Kommittén vill i sammanhanget också
påpeka träning i reell miljö skall, idag,att kunna skeäven undersom
tid Åtgärdendå den försäkrade uppbär sjukpenning. skall alltså
kunna i tidigt skede.sättas ett

12.3.6.3 månadsersättningVilande

Som kommittén tidigare redovisat kommer månadsersättning, till
skillnad från dagens förtidspension, i huvudsak alltidatt utges som

tidsbegränsad förmån. Vid inte alltför djupgående jämförelseen en
kan alltså påstå månadsersättningen till sinatt konstruk-man yttre
tion påminner dagens sjukbidrag. Till skillnad denmer om mot
administrativa hanteringen dem idag uppbär sjukbidragav som
kommer de har beviljats månadsersättning enligt reglerna i densom

försäkringen stimuleras och möjligheter tillatt återkomman-nya ges
de rehabiliterande åtgärder.

Kommittén har denna bakgrund ställt sig fråganmot det i ettom
med månadsersättning finnssystem behov och för,utrymmeav, en

motsvarighet till dagens vilande förtidspension. Kommittén har
därvid funnit regel vilande tillatt ersättningrätt sannolikten om
kommer få ökad betydelse i försäkring i hög graden en som
kommer arbeta aktivt med rehabilitering,att och där återkom-t.ex.
mande arbetsförsök kommer naturligt inslag.att Möjlighetenettvara

efter förenklatatt ansökningsförfarandeett kunna återfå månadser-
sättningen arbetsförsök misslyckasett kommer därvidom att vara
värdefull försäkradnär skall motiveras för delta i åtgärd.en att en
Kommittén föreslår därför reglerna vilande förtidspensionatt seom
avsnitt 12.3.3 och överförs till den försäkringen.anpassas nya
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informationBehov12.3.6.4 av

möjlighe-informationenkonstaterattidigarehar attKommittén om
smula knapp-arbete ärförtidspensionär pröva ettför att enten en

sådan,anpassadriktad ochinformation,Ytterligarehändig idag.
medkontakterförsäkringskassornasvidfortlöpandegivetvislämnas

helsidanvidarbetetillmöjlighetenförsäkrade. För om ende att
kunskapenmåstebetydelsepraktiskfå någonskallmånadsersättning

möjlighetervilkainformationspridas. Enrättighetdenna omom
betydelsefulltnaturligtsåväldärförbudstillstår är ett somsom

månadser-helbeviljatsmed demkontaktervid kassornasinslag som
s.k.arbetsförmåganutredningarförnyadevid desättning, avt.ex.

bliskallförsäkringen, etti denefterkontroller även nyasom,
viktenbetona ävenocksåvill attKommitténinslag.återkommande

förutsättning-ingåendeinformerasarbetsgivareförsäkradesden om
månadsersättning.vid sidanför arbete avarna

förslagkonkretanågralämnaintedockväljer omKommittén att
dessförformernaellerutformasskallinformationsådanhur en

försäkrings-ochRFVbästlösesfrågorgenomförande. Dessa av
hanteringen.praktiskalöpande,i denkassorna

särskildaNågot12.3.7 grupperom

förmöjligtdetförslag görlämnatharKommittén somovan
utsträck-vissirehabiliteringsprocess,del iförsäkrade att, ensom en

månadsersättning. Dethelvid sidanarbeteutföraning ett enom
vissaunderförtidspensionärerandradockfinns även somgrupper av

begränsadiarbetamöjlighetharförhållanden attgynnsamma
går isjukdomarpensionärerhandlakanomfattning. Det varsom

detsådant ärperiodvis attkanhälsotillståndetskov, dvs. vara
arbetsförmåganVariationer iutsträckning.vissarbeta imöjligt att

sjukdomförsäkradesdenmedalltsåsammanhängerfall atti dessa
tiderandraunderförskede,aktivtisig attbefinnatid kanviss ett

fallförsäkrade i sådanatillAnledningenbesvärlig. attmindrevara
dåligifråga harsjukdomarnaförtidspensionbeviljats ärändå att en

bortseendemedarbetsförmågannedsättningenoch att avprognos -
bedömaskanskedei lugntbefinner sigperioder dedefrån ett vara-

bestående.
enligthos denfinnasocksåkanarbetsförmågavissEn som,

bedömsersättning,tillförkriterierförslag till rättkommitténs nya
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inte rimligen kunna försörja sig sådant arbete normaltärgenom som
förekommande på arbetsmarknaden, kan det igöramen ettsom

för honom eller henneannat tillgängligt lämpligt arbete. Ofta detär
dock inte möjligt och rimligt bedöma den försäkradesatt arbetsför-
måga endast sådant tillgängligtgentemot lämpligtett arbete efter-

dessa ofta tidsbegränsadeär eller oregelbundet återkommande.som
Det förtjänar möjligen betonas försäkradatt erbjudsatt om en en

tillsvidareanställning i udda förekommandeett lämpligt arbetemen
omfattas hon eller han inte de diskuterade reglerna. I sådanav nu en
situation föreligger ingen fortsatt till ersättning eftersomrätt arbets-
förmågan i sådant fall skall bedömas i förhållande till detta tillgäng-
liga lämpliga arbete. Skulle sådant arbetsförsök misslyckasett kan
de diskuterade reglerna vilande månadsersättning se 12.3.6.3om
bli tillämpliga.

En rad kortvariga och på grund sjukdomens naturalförloppav
återkommande återgångar i arbete, eller återgång i tidsbegränsatett
och oregelbundet återkommande särskilt lämpat arbete, kan alltså
inte uppfylla det övergripande kravet på åtgärdenanses skallatt
syfta till rehabilitering. Enligt kommitténs uppfattning bör deten
dock skapas regler det möjligt förgör dessa försäkradesom att
använda sin begränsade arbetsförmåga. Möjligheten arbeteatt ta ett
skulle i dessa fall fylla den funktionen det höjer den försäkradesatt
livskvalitet. På så vis skulle strövis återkommande arbetsinsatser,

det långsiktiga måletutan med återgång i arbete,permanenten mer
kunna inom för denuppmuntras försäkringen. Det förslagramen nya

kommittén i detta avsnittpresenterar sinsom utgångspunkttar i de
idéer i RRVs s.k. fuskrapport,presenterats och innebärsom att
månadsersättningen minskas med viss del de förvärvsinkomsterav
de försäkrade skulle komma tjäna.att

12.3.7.1 Ansökan och anmälan

Kommittén föreslår försäkrad villatt utnyttja möjlighetenen som att
arbeta i begränsad omfattning, avräkning skermot på månads-att
ersättningen, skall lämna särskild ansökan till försäkrings-en
kassan. Behovet på detta i förvägatt sätt fastställaav om en
försäkrad tillhör denna dikteras rad skäl. Kommittén hargrupp av en
funnit det sannoliktatt nödvändigtär det redan innan för-att ett
värvsarbete påbörjas klarlagtär den försäkrade skall hänföras tillom
dem för vilka arbetet skall del i rehabilitering, och dåses som en en



407rehabiliteringenmedel iArbete1996:113 ettSOU som

ellermånadsersättningen,påverkarinteinkomstereventuella om
månadsersättningendåochrehabilitering,del iintearbetet är enen

minskas.skall
förtidspensionuppbärförsäkradtidigarebeskrivits ärSom somen

hennesellerhansförsäkringskassananmäla tillskyldig omatt
detigällaregel skall systemävenförbättras. Dennaarbetsförmåga

månadsersättningmedförsäkradföreslår. Enkommittén nusom
till kassananmäla detta ävenskallarbetabörja omatt -avsersom

"fribelopp"dettjänakomma änberäknasinte atteller honhan mer
förvägiförsäkradedenskyldighet för attnedan. Endiskuterassom

kontrollsyn-nödvändigocksåsannoliktarbetsförsökanmäla är ur
punkt

förvärvs-sinmånadsvisdärefterskall rapporteraförsäkradeDen
samordnamöjlighetkassanDärigenom atttill kassan.inkomst ges

utbetal-nästkommandevidredaninkomstenmedmånadsersättning
månadser-mellansamordningbetydelsesannolikt attning. Det är av

samordningenmöjligt. Omtidenisålön skerochsättning nära som
denuppkommasituationenden attkanefteråttidförst långsker t.ex.

efter detmånadersänkt flera attmånadsersättningsinfårförsäkrade
harförvärvsinkomstentidigaredenochavbrutitsarbetsförsök harett

konsumerats.

Fribelopp12.3.7.2

denanmälaskallförsäkradedeni sinföreslårRRV rapport att
uppenbar-Tankenbelopp"."fastställt äröverskriderinkomst ettsom

"fribelopp"finnasskalldetbyggabör ettligen attsystemetatt
någonförvärvsinkomst rapporte-iha attförsäkrad kan utanensom

ordningsådanEnskallavräkningellerske göras.behöver gerring
skyldighet rapporteraförenklingar. En attadministrativagivetvis

administra-vissttillledakanförsäkringskassan etttillinkomstvarje
iochanmälningar smärreföljdtillmerarbetetivt samman-omav

förvärvsinkomster.betydelselösahanget
varje inkomstrapportering trotsdockfinnerKommittén att aven

reglerna kanmissuppfattatförsäkradedenfördelar. Harhar vissaallt
deteftertidsamordning lång ettattdrabbaseller honhan enav
konsume-kan hainkomstertidigareochavbrutitsarbetsförsök har

uppföljningförsäkringskassanssåvälkanDessutom somrats.
sinafortlöpandeförsäkradeden rapporterarförenklaskontroll attav
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förvärvsinkomster. Kommittén föreslår därför varje förvärvsin-att
komst skall till kassan månadsvis.rapporteras

När det gäller fribeloppets storlek konstaterar kommittén att man
i Norge har fribelopp för den arbetarett vid sidanman som, som om
hel uførepension, idag halvt grundbeloppär grundbeloppetett är ca
39 000 NOK. Den norska regeringen har dock föreslagit höjningen
till grundbelopp. Förslaget till höjningett motiveras med villatt man
stimulera ökade aktiviteter bland dem har möjlighet arbetaattsom
lite grann.

Även i den Försäkringen kan fribelopp lämpligen knytasett tillnya
basbeloppet. Kommittén har funnit förvärvsinkomster tillatt ettupp
halvt basbelopp år dvs. 18 100 kronor år 1996 bör kunna god-per

någon minskningtas skerutan månadsersättningen.att Kommit-av
hartén vidare funnit detta fribelopp skall delasatt med tolv och avse

högsta månadsinkomst dvs. 1 500 kronor. Fören fribeloppettca
högsta månadsinkomst talar försäkringskassansom avser en att

därmed i tidigt skede kan börjaett samordna månadsersättning och
lön. Kommittén befarar också det sannolikt skulleatt kunna
uppfattas fel försäkrad med helatt månadsersättningsom skulleen
kunna arbeta heltid under eller två månader åren utan rättenattper

Äventill ersättning påverkas. kontrollsynpunkt månadsbe-är ettur
lopp föredra.att

l2.3.7.3 Vad bör avräknas

sinI idéskiss avråder RRV från tidsreduktion i enlighet med vaden
finns inom arbetslöshetsförsäkringen. förordarRRVsom istället att

avräkningen skall ske i form penningreduktion och föreslårav en att
reduktionen skulle kunna uppgå till exempelvis 70 procent.

Kommittén delar RRVs uppfattning och föreslår penning-en
reduktion. Kommittén föreslår vidare avräkning endast skallatt ske
på det belopp överstiger fribeloppet, dvs. l 500 kronorsom ca per
månad för år 1996. l fall kan resultatet bliannat marginaleffekter

riskerar begränsa de försäkradesatt arbetsutbudsom till endastatt
omfatta det inom för fribeloppet. I avsiktsom ryms ramen att
stimulera till arbete föreslår kommittén 65 förvärvs-att procent av
inkomster "fribeloppet"över skall minska månadsersättningen.
Sådan avräkning bör tidigare ske löpande månad försagtssom
månad. efterhandI kan avstämning och kontroll ske denattgenom
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sinauppgiftmedarbetsgivarintygförsäkrade lämnar ett om
förvärvsinkomster.
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13 Försäkring vid arbetsskada

detta avsnitt föreslårI kommittén ersättning till den skadasatt som
vid olycksfall i arbetet skall i form sjukpenning frånett utges av
arbetsskadeförsäkringen efter samordningstid dagar,90som, en om
tillsammans med sjukpenningen från den allmänna försäkringen
skall 98 den sjukpenninggrundande inkomsten.motsvara procent av
Vidare klargör kommittén vid vilken tidpunkt till arbetsskade-rätten
livränta inträder, och kommittén lämnar också förslag tillett ny
utformning reglerna för till livränta under rehabilitering.rättav

Kommittén finner ingen anledning förändra färdolycksfallensatt
ställning. heller beträffandeInte skador till följd skadligav annan
inverkan olycksfall arbetssjukdomar föreslås någonän ändring.
För arbetssjukdoinar kommer därför, idag, gälla tillatt rättattsom
ersättning i form livränta föreligger då skadan givit upphov tillav en
bestående nedsättning arbetsförmågan. Enligt kommittén börav
dock målsättningen kompletterande sjukpenning införsattvara en

för arbetssjukdomar.även
Kommitténs förslag beträffande LAF-sjukpenning vid skada till

följd olycksfall ökar försäkringens kostnader med miljoner200av
kronor år 1997, med miljoner300 kronor år 1998 och därefter med
400 miljoner kronor år. Underskottet i arbetsskadefondenper
kommer därmed återbetalas i något långsammare takt.att

13.1 Direktiven

Kommittén skall enligt sina direktiv granska hur försäkringsskyddet
vid arbetsskada bör utformas och hur sådan försäkring skallen sam-
ordnas med ohälsoförsäkringen. Enligt direktiven bör försäkringen
utformas tilläggsförsäkring finansieras och handhassom en som av
arbetsmarknadens Följande beträffande utformningenparter. anges

försäkringsskyddet. Skyldigheten teckna försäkring förattav en
inkomstbortfall vid arbetsskada skall lagstadgad. frågaIvara om



412 Försäkring vid arbetsskada 1996: 1 13

arbetsskadebegreppet bör nuvarande regler utgångspunkt förtas som
vad skall godtas arbetsskada. Vidare de grundläg-attsom som anges
gande försäkringsvillkoren formerna för finansiering skallsamt
läggas fast i lag.

Som kommittén redovisat i sitt delbetänkande Fo"rsczkringsskydd
vid sjukdom SOU 1995:149 har försäkringslösning meden
tilläggsfcirsäkringar där arbetsmarknadens skulle bära detparter
ekonomiska och administrativa inte visat sigansvaret vara en
framkomlig Sedan kommittén funnit alternativetväg. medatt en
tilläggsförsäkring för närvarande inte varit möjlig förverkligaatt
kommer kommittén i detta kapitel bl.a. granska hurnärmareatt
försäkringsskyddet vid arbetsskada skall kunna inordnas i det
samlade törsäkringsskyddet vid ohälsa.

13.2 Motiv till försäkringsskyddett

vid arbetsskada

"ÖversynbetänkandetI arbetsskadeförsälcringen" SOU 1985:54av
redovisade den dåvarande Arbetsskadeutredningen de skäl som
motiverar särskilt försäkringsskydd vid skador i arbetet.ett Utred-
ningen pekade den särskilda skaderisk de förvärvsarbetandesom

för och anförde:utsätts

Bakom uppfattningen den skadas i förvärvsarbeteatt som
skall berättigad till särskild ersättning ligger bedömning-vara

den förvärvsarbetar löper riskatt andrastörre änen attsom
drabbas skada. Trots den ökade demokratiseringen inomav
arbetslivet skett det åren kan det gällandesenaste görassom

den enskilde arbetstagaren ändå inte påatt avgörandeett sätt
kan inverka valet arbetsmetod, arbetsorganisation ellerav
arbetsmaterial. Genom den tekniska utvecklingen har visser-
ligen många och fysiologiskt påfrestande arbetsmomenttunga
kunnat elimineras i stället har andra, ensidiga, arbetenmen
under år lett till ökning antalet skador musklersenare en av
och anmälningarnaI dessa skador ofta fy-senor. attav anges
siskt lätta arbeten, dock inneburit ensidiga arbetsställ-som
ningar och arbetsrörelser, givit upphov till skadorna. Samti-
digt tillförs arbetsmiljön den kemiska utveckligengenom
varje år mycket antalett toxiska,stort ämnennya om vars

eller sensibiliserande egenskaper ofta mycketcancerogena
litet känt. Trots den ökadeär satsningen på arbetarskydd och
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företagshälsovård finns det, enligt utredningens mening,
fortfarande generellt risk för förvärvsarbetandestörresetten

för icke förvärvsarbetandeän drabbas skada.att av

bakgrundMot den ökade skaderisken för de förvärvsarbetandeav
utredningen därefter de skadeståndsrättsligatog aspekterna ochupp

anförde:

Anställd skadas i sitt arbete kan, skadan orsakatssom om
vårdslöshet från arbetsgivarens sida, ha tillrättgenom

skadestånd. Skadeståndets storlek kan bestämmas i eller utom
domstol. Genom arbetsskadeförsäkringen och de olika trygg-
hetsförsäkringama både på den offentliga och den privata
arbetsmarknaden de skadade ersättning enligtgaranteras
skadeståndsrättsliga grunder. Tack det nuvarande försäk-vare
ringsskyddet undviks rad skadeståndsprocesser mellanen
arbetstagare och arbetsgivare. Genom sådana skulleprocesser
de skadade, helt blir fallet vid densätt änett annat som
prövning i dag sker försäkringskassani och enligt trygg-som
hetsförsäkringarna, tvingas fackföreningar, juridiskaengagera
ombud och medicinska specialister för i domstol, i enlighetatt
med skadeståndsrättens regler, kunna styrka vållande hos
arbetsgivarna.

Genom de nuvarande försäkringarna riskerar inte heller en
enskild arbetsgivare hamna i dessatt oavsetten process som,
utgång, skulle kunna medföra dålig publicitet för företaget.

Utredningen gick därefter försäkringens betydelse för det
skadeförebyggande arbetet. Man konstaterade det:att

finns stark och mycket viktig koppling mellan arbets-en- --
skadeförsäkringen och det förebyggande arbetarskyddet. En

del informationen till yrkesinspektionenstor och infor-av
mationssystemet arbetsskador ISA vid arbetarskydds-om
styrelsen kommer från försäkringskassan. denTas speciella
ersättningen vid arbetsskada bort kan antalet anmälningar
komma sjunka Tidigare internationellaatt erfaren-avsevärt.
heter pekar på sådan minskning kan kommaatt uppgåatten
till mellan 40 och 60 %. Detta skulle kunna leda till att sam-
hällets kunskap arbetsmiljön försämras och därmed be-om

också förutsättningarnagränsas påverka den.att

Anmälan arbetsskada också betydelsefull förär det före-om
byggande arbetsmiljöarbetet arbetsplatserna. De utredningar som

i sambandgörs med anmälan inträffad skada medför ofta attom
åtgärder vidtas för förbättra arbetsmiljön.att Därmed kan försäk-
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ringen också ha blivit drivkraft i det lokala arbetsmiljöarbe-sägas en
tet.

har ocksåDet hävdats den samlade informationen från arbets-att
skadeanmälningarna har medverkat till kunskapsutvecklingen inom
arbetsmiljö och arbetsmedicin. Anmälningarna har också varit till
stöd för prioriteringar yrkesinspektionens och Arbetarskyddssty-av
relsens verksamhet för det arbete sker centralt inomsamt som
myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner. Arbetsska-
deanmälans koppling till försäkringssystem har därvid sannoliktett
haft betydelse för benägenheten anmälan.stor göraatten

huvudsakliga motivenDe till särskilt försäkringsskydd för demett
skadas i arbetslivet kan således sammanfattas följande sättsom

den förvärvsarbetar för särskilda skaderisker, dessautsättssom—
risker har anställd normalt endast begränsad möjlighet på-atten en
verka. den anledningenAv skall skadad så långt möjligten som
hållas ekonomiskt skadeslös. sådan ordningEn minskar deäven
skadeståndsrättsli tvisterna.ga

särskild försäkring, där anmälan skada kopplas till etten om-
skadeinformationssystem, isamhället kunskap orsakerna tillger om
skadomas uppkomst, och därmed ökar förutsättningarna förhin-att
dra skador. i

skäl formuleratsDe kan i princip idesammasägassom ovan vara
återfinns inom skadeståndsrätten. Som motiv för de särskildasom

skadeståndsrättsliga ersättningarna åberopas ofta såväl det reparati-
det preventiva momentet.somva

13.3 Historik

förstaDen lagstiftningen i vårt land skydd de ekono-motsom gav
miska följderna skador inträffat i arbetet, 1901 års lagav som var

ersättning för skada till följd olycksfall i arbetet. Denna lagom av
dock i första hand inte försäkringslag. stadgadeDen iställetvar en

skyldighet för arbetsgivare i vissa verksamheter att ersätt-utgeen
ning till anställda skadats vid olycksfall i arbete. arbetsgi-Densom

så ville kunde försäkra sina arbetstagare i riksförsäkrings-vare som
anstalten ellerRFA i enskilda bolag. Genom 1916 års lag om
olycksfallsförsäkring komOL i alla anställda omfattasstort sett att

försäkringsskydd. Samtidigt fick också antal enskilda,ett ömse-av
sidiga, försäkringsbolag teckna försäkring.rätt Fr.o.m. år 1920att
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korn försäkringsskyddet Åromfatta färdolycksfall.även 1929att
kom lagen försäkring för vissa yrkessjukdomar YLom ut-som
vidgade försäkringsskyddet till omfatta vissa sjukdomar,ävenatt
främst sådana orsakades inverkan vissa uppräknadesom genom av
ämnen.

Genom 1955 års yrkesskadeförsäkring YFL utvidgades försäk-
ringsskyddet ytterligare, det gällde särskilt yrkessjukdomama. Er-
sättningama vid skada förbättrades likaså. Försäkringen administre-
rades och deRFA särskilda ömsesidiga socialförsäkringsbolagen.av
Under början 1970-talet avvecklades socialförsäkringsbolagensav
verksamhet och administrationen överfördes till RFV och försäk-
ringskassorna.

Lagen arbetsskadeförsäkring LAF, trädde i kraft den 1om som
juli 1977, kan resultatet de krav förbättrat för-ettses som av
säkringsskydd under lång tid framfördes arbetstagarnassom av
organisationer. komLAF till delar uppfylla dessa krav.stora att
Införandet det generella skadebegreppet tillgodosåg kravetav en
försäkring i vidare utsträckning lämnadeYFL ersättning vidänsom
alla hälsostömingar hade sitt i skadlig arbetsmiljö.som ursprung en

innebarLAF också det ekonomiska skadebegreppetatt renodlades.
Ersättning kom lämnas enbart grundval den nedsättningattnu av

arbetsförmågan skada givit upphov till. Vidare utsträcktesav som en
försäkringsskyddet till omfatta alla förvärvsarbetandeatt

betydelsefullEn omständighet gjorde det möjligt lämnaattsom
YFLs medicinska invaliditetsbegrepp bl.a. SAF, ochLO PTKattvar
år 1974 träffade avtal trygghetsförsäkringen TFY nuvarandeom
TFA. Vid behandlingen propositionen arbetsskadeförsäkringav om
uttalade socialförsäkringsutskottet SfU 1975/76:40 19 att:s.

Utskottet med tillfredsställelse deattser man genom
överenskommelser trygghetsförsäkring träffats underom som

år fått avtalsmässig lösning skadeståndsfrågansenare en av
inom yrkesskadeskyddet, praktiskt allagaranterar tagetsom
förvärvsarbetande vilka skadats i arbetet full kompensation
för lyte och Härigenom har det blivit möjligt i denattmen.

lagen arbetsskadeförsäkring renodla livräntansnya om
centrala funktion kompensera för inkomstbortfallatt och
knyta till de principer för invaliditetsbedömning gälleran som
inom den allmänna försäkringen.
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Nuvarande försäkringsskydd13.4

arbetsskadeförsäkring13.4.1 Lagen om

Arbetsskadeförsäkringen omfattar alla förvärvsarbetar isom
Sverige, dvs. såväl anställda uppdragstagare och egenföre-som

Försäkringen gäller arbetstagare utomlandssändsäven närtagare. en
med verksamhet iför arbete arbetsgivare Sverige, arbetetav en om

högst år. arbetstagare i statlig tjänst omfattasEnettvaraavses av
under hela utsändningstiden.LAF

Även vissa studerande, bl.a. de deltar i arbetsmarknadsut-som
bildning, inskrivna vid genomgår arbetsprövning ellerAMI,är
arbetsträning eller deltar i yrkesinriktad rehabilitering enligt AFL
omfattas försäkringsskyddet. eleverandra skyddetFör ärav mer
begränsat. Sålunda gäller försäkringen, för de genomgårt.ex. som
årskurs eller högre i grundskolan, gymnasieskolan eller efter7
fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning förberedandeeller
sådan utbildning, endast under sådana i utbildningen dåmoment
eleven utför arbete med eller liknar sådantstämmer överenssom

utförs vid förvärvsarbete.vanligensom
har generellt utformatLAF skadebegrepp, vilket innebärett att

varje hälsostörning har sitt i arbetsmiljön i principsom ursprung
skall kunna godtas arbetsskada. Det generella skadebegreppetsom
kommer till uttryck deti lagtexten där med arbetsskadasägs att
förstås "skada till följd olycksfall eller inverkanskadlig iannanav
arbetet". Olycksfall till eller från arbetet, s.k. fárdolycksfall,väg
räknas olycksfall i arbete färden föranleddes och stod isom om av

samband med arbetet.nära
Med olycksfall i mening i viss mån ovanlig ochLAFs avses en

oförutsedd kortvarigthändelse med relativt händelseförlopp. Iett
praxis har innebörden begreppet "kortvarig händelse" kommit attav
utsträckas till omfatta händelseförlopp sträcker sig överatt ett som

femhögst dagar.
gäller normaltLAF vid alla olycksfall inträffar arbetsplat-påsom

under arbetstid, dvs. under och Försäkrings-även raster.sen pauser
skyddet gäller vid förberedelser inför arbetet och vidäven t.ex.
tvättning och byte kläder efter arbetstidens slut.av

arbetssjukdom i definieratBegreppet LAF skada till följdär som
skadlig inverkan. Med skadlig inverkan iav annan annan avses

princip varje i arbetsmiljön förekommande faktor kan påverkasom
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den fysiska eller psykiska hälsan arbetsmiljö-Förogynnsamt. att en
faktor skall godtas skadlig i faktornLAF mening krävs iattsom :s
fråga med hög grad sannolikhet kan upphov till sådan skadaav enge
den försäkrade har. Kriteriet "hög grad sannolikhet" innebär attav
det föreliggamåste väsentlig kunskap inom medicinsk elleren

vetenskap viss faktor har viss skadebringandeattannan om en en
egenskap. detta skall kunnaFör gällande krävs uppfatt-att göras att
ningen relativt allmänt accepterad inom den medicinskaär t.ex.
vetenskapen. den januariFöre l 1993 motsvarande krav lägrevar
ställt. Då krävdes endast det kunde visas miljöfaktornatt att
"sannolikt" hade denna skadebringande egenskap.

Beträffande skador psykisk och psykosomatisk finns detnaturav
vissa begränsningar i det generella skadebegreppet. Sålunda anges
i lagen sådan skada inte skall arbetsskada denatt anses som om

till följduppkommit företagsnedläggelse, arbetstvist, bris-av en en
tande uppskattning den försäkrades arbetsinsatser, vantrivsel medav
arbetsuppgifter eller arbetskamrater eller därmed jämförliga förhåll-
anden.
Även försäkringsskyddet vid smittsam sjukdom begränsat i LAF.är

arbetsskadaSom godtas smittsam sjukdom ådragits vid arbetesom
i laboratorium, där arbete med smittämnet i fråga bedrivits. Om en
försäkrad blivit smittad på gäller LAF endastsätt smittanannat om
ådragits i arbete vid sjukvårdsinrättning eller i arbete vidannat
behandling, vård eller omhändertagande smittförande ellerav person
hantering smittförande djur eller material. dessa fallI gällerav
skyddet enbart vissa särskilt angivna sjukdomar. Alla former av
smittsam sjukdom uppkommit till följd olycksfall omfattassom av
dock.

försäkradHar varit för olycksfall eller någonutsatt etten annan
skadlig inverkan skall den skada han eller hon ådragit sig anses vara
orsakad den skadliga inverkan "övervägande skäl talar förav om
det". Till skillnad från den sambandsregel gällde före den 1som
januari 1993, då samband skulle föreligga "om inte betydligtanses
starkare skäl talar krävs detemot", alltså positiv bevisningnumer en
för det den skadliga inverkanatt är har orsakat skada eller sjuk-som
dom i det enskilda fallet. I regeringens proposition prop. 1992/93:30

ändring begreppet arbetsskada påpekades tidigare principom av att
avgörandet i tveksamma fallatt bör utfalla till den försäkrades

förmån inte längre bör uppråtthållas. I det fall två likvärdigaatt
medicinskt sakkunniga har olika uppfattningar i sambandsfrågan
skall samband inte godtas. Vidare noterades förhållanden utanföratt

14 16-0907
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aktiviteter fritiden ellerolika fysiskt ansträngandearbetet, t.ex.
påfrestande förhållanden i privat-ekonomiskt eller psykisktsocialt,

tala förövervägande skäl inte kankan leda tilllivet, ettatt anses
bevisregelndock den skärptasamband. propositionen betonadesI att

utredningsskyldigheten denpåinte innebär flyttar överatt man
självmantLiksom tidigare skall försäkringsorganenförsäkrade.

föreligger innan ärendeför tillfredsställande underlag ettattsvara
prövas.

trädde i kraft den januarigällande definitionen i 1LAFDen nu
begränsningarersättning ochTill följd ändrade regler1993. omav

anmälda arbetsskador harskyldigheti försäkringskassornas prövaatt
varitfram, därtill de ärendenpraxis inte vuxitnågon ärännu somny

samlade erfarenhetenalltför få.föremål för domstolsprövning Den
så länge någotförsäkringskassornas bedömningar är ännuav

godkända ska-uppfattning dock andelenbegränsad. allmänEn är att
sjunkit.dor, främst sjukdomar, har

särskilda sjuk-slopades denlagändring den juli 1993Genom 1en
tid under vilkentidigare, efter denpenningen i LAF. Denna gav

denmedsamordnad med ersättning 100AFL,LAF procent avvar
form sjuklöngäller ersättning lämnas iskadades SGI. Numera att av

försäkringen.och sjukpenning från den allmännafrån arbetsgivaren
sjukpenning skiljer sigErsättning för inkomstförlust under tid med

vid nedsättning arbets-alltså inte från den ersättning lämnas avsom
förmågan beror på arbetsskada.änannatsom

Även arbetsskada påkostnaden för sjukvård till följd ersättsav
sjukdom. skadade får alltså betalavid Densätt annansamma som

tandskadapatientavgifter för högkostnadsskyddet. Vidinom ramen
för tandvård.har den försäkrade dock till nödvändiga kostnaderrätt

hjälpmedel förfrån lämnas också för särskildaErsättning LAF samt
sjukvård utomlands.

arbets-råd "Ersättning enligt lagenEnligt allmännaRFVs om
rehabiliteringspenning enligtskadeförsäkring" skall1994:3 37s.

rehabilitering grundunder yrkesinriktadAFL utges enaven
denKompensationsnivån alltsåarbetsskada. 75är procent av

försäkrades och tiden för ersättning i princip begränsad tillSGI, är
år.ett

försäkrad till följd arbetsskada fått beståendeEn som av en
nedsättning i sin förmåga skaffa har till ersättning iinkomst rättatt
form livränta för den inkomstförlust uppkommit. Nedsätt-av som

femtondeningen arbetsförmågan måste dock till minstuppgåav en
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för minst fjärdedelinkomstförlusten år räknat måsteoch avvara en
basbeloppet.

vidtill LAF-sjukpenning upphört har bedömningenSedan rätten av
betydelsefull.tidpunkt till livränta inträder blivit RFVvilken rätten

beviljasallmänna råd livränta interekommenderar 1994:3 41 atts.
medicinsk behandling ellerden tid den försäkrade genomgårunder

rehabilitering grund skadan. gällermedicinsk Detta även omav
försäkrade beviljas sjukbidrag grund skadan.den på av

kortfattat skillnaden mellan vadstorlek kanLivräntans sägas utgöra
inträffathaft i inkomst skadan inte ochden försäkrade skulle ha om

försäkrade kan bedömas få skadan. Vidinkomst denden trots
förmåga skaffa skallden försäkrades inkomstbedömningen attav

arbetsskadan, tidigare utbildning och verksamhethänsyn tilltaman
bosättningsförhållanden och andra sådana omständighe-åldersamt

ter.
till basbeloppet och betalas normalt längst tillLivräntan knyts ut

fyllermånad den skadade 65 år.den
dödsfall grund arbetsskada begravnings-Vid lämnasett av en

hjälp 30 basbeloppet.motsvarar procent avsom
efterlevandelivränta huvudsakReglerna i medöverensstämmerom

regler pension till efterlevande. Till efterlevande barn ochAFLs om
makemake, eller med jämställd lämnas ersättning i formperson, av

efterlevandelivränta beräknad ersättningsunderlag iett som
denprincip avlidnes inkomst.motsvarar

Arbetsskadeförsäkringen handhas Riksförsäkringsverket, deav
allmänna försäkringskassorna och de lokala myndigheter rege-som
ringen bestämmer.

försäkrad harFrågan ådragit sig arbetsskada skall prövasom en en
försäkringskassan endast i den behövs för fastställamån det attav

till ersättning enligt LAF.rätten
Om anmälan skada till följd olycksfall i arbetet elleren avser en av

fárdolycksfall skall beslut i fråga arbetsskada fattasett om av
tjänsteman försäkringskassan. kassan harTjänsteman även rätt

fatta beslut i fråga vissa arbetssjukdomar mindre kompli-att om av
cerad natur.

Ärenden egenlivränta, särskild efterlevandelivränta samtsom avser
frågan försäkrad ådragit sig skada till följd skadligom en av annan
inverkan olycksfall dvs. arbetssjukdom skall försäk-än avgöras av
ringskassans socialförsäkringsnämnd.
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Handläggningen arbetsskadeförsäkringen i likhet med iär,av
princip all ersättning från socialförsäkringen, decentraliseradannan
och sker försäkringskassornas lokalkontor.

13.4.2 Kollektivavtalat skydd vid arbetsskada

Vid arbetsskada kan ersättning också lämnas grundvalen av
överenskommelser i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter.
På det privata rådet sker det enligt trygghetsförsäkringen vidom
arbetsskada TFA. För anställda det kommunala och landstings-
kommunala området heter det kompletterande försäkringsskyddet

ochTFA-KL, på det statliga området motsvarade ersättningges
enligt avtalet ersättning vid personskada PSA. Ersättningarnaom

i lika inom dessaär avtalsområden. Skyddet på detstort sett
kommunala och statliga området dock något omfattandeär vidmer
skador till följd våld eller misshandel i tjänsten.av

dettaI avsnitt lämnas kortfattad redogörelse för försäkrings-en
Ävenskyddet för privatanställda SAF-LO-PTK-området. ar-

betsgivare inte tecknat kollektivavtal kan teckna trygghetsför-som
Ävensäkring för sina anställda. arbetsgivaren själv, liksom rörelse-

idkare anställda, kan omfattas TFA.utan av
arbetsskadaBegreppet i TFA definierat inomär sättsamma som

dvs. försäkringenLAF, omfattar olycksfall i arbete, färdolycksfall
Ävenoch arbetssjukdomar. regeln för bedömning samband harav

utformning i LAF.samma som
Under tjänstgöring i utlandet omfattar TFA skadefalläven som

beror sjukdom och olycksfall kan ha sin orsak iantasav som
miljöfaktorer klart avviker från vad förekommer i Sverigesom som
eller sådana speciella risker den anställde grund sinsom av
utlandsvistelse rimligen inte kunnat undvika.

Om arbetsolycksfall medfört arbetsoförmåga och läkarbesökett
lämnas ersättning för läkar- och sjukvårdskostnader kostnadersamt
för vid olycksfallet skadade glasögon och dylikt. Ersättning för sjuk-
vårdskostnad och andra utgifter till den del beloppenutges samman-
lagt överstiger 500 kronor. Belopp under 100 kronor ej.utges

Medför olycksfall arbetsoförmåga dagarett 30änsom varar mer
lämnas ersättning för sveda och värk. Ersättning för sveda och värk
lämnas dock alltid den arbetsskadans varit svår.artom p.g.a.
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arbetsoförmåga till följd olycksfallVid 90änettav som varar mer
dagar varje sjukfall fr.0.m. dageni lämnas den 91:a ersättningen

inkomstbortfallet.med 10 procent av
den skadade vid bestående invaliditet fått sin arbetsförmågaOm en

nedsatt livränta i den mån inkomstförlusten inte ersättsutges en
livränta enligt eller Ersättning lämnasLAF på sätt.annatgenom

för lyte eller stadigvarande för olägenheter iäven annat samtmen
följdövrigt till skadan.av

Färdolycksfall täcks trafikskadelagen berättigar tillsom av
ersättning enligt färdolycksfallTFA. I övriga lämnas ersättning som
vid olycksfall i arbete, dock lämnas föringen ersättning inkomstför-
lust under akut tid.

Om arbetssjukdom kvarstår efter 180 dagar, och försäkrings-en av
kassan bedömts arbetsskada eller finns i förteckning-upptagensom

i Tabell till ILO-konventionenl 121, lämnas ersättning fören nr
läkar- och sjukvårdskostnader. Ersättning för sjukvårdskostnad och
andra utgifter till den del beloppen sammanlagt överstiger 500utges
kronor. Belopp under kronor100 Ersättning för sveda ochutges
värk lämnas tidigast fr.0.m. den 91 dagen. Vid bestående:a en
invaliditet har den skadade till livränta från TFA i den månrätt
inkomstförlusten inte livränta enligt ellerLAF påersätts annatav

Ersättning lämnas för lyte eller stadigvarandesätt. även annat men
för olägenheter i övrigt följdtill skadan.samt av

arbetssjukdomAnnan angivits kan berättiga tillän som ovan
ersättning med 20 000 kronor sjukdomen lett till beståendeom en
medicinsk invaliditet minst fem procent.om

Vid dödsfall till följd arbetsskada kostnader förTFAersätterav
begravning sedan begravningshjälpen från och tjänstegruppliv-LAF
försäkring TGL avräknats. Vidare förlust underhåll tillersätts av
den vid tiden för dödsfallet hade till eller i framtidrätt närasom en
kunde få till underhåll den avlidne. Efterlevanderättantas ärav
dock garanterade minimiersättning. efterlevandeTill make, makaen
eller sambo alltid minst och25 000 kronor till barn lämnasutges
2 500 kronor for varje år återstår till dess barnet fyller 20 år.som

tillFör ersättning skall förlorad skall ansökangårättenatt om
ideell ersättning inom tio från fordringenår den dag tidigastgöras
kunde gällande och beträffande inkomstersättning inom årgöras sex
från ersättningenden dag avser.

skadade kan visaKan den följd olycksfallskada, till elleratt en av
inverkan,skadlig har vållats vårdslöshet arbets-annan av engenom

givare, arbetstagareeller hos den skadadearbetsgivaren, berät-ären
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tigad till ersättning för inkomstförlust, kostnader enligt skade-m.m.
ståndsrättsliga regler.

försäkringsvillkorI TFAs stadgas anställd får föra skade-att
ståndstalan med anledning personskada arbetsskadautgörav som——

juridisk tecknat försäkringsavtalmot TFA. An-person som om-
ställd får inte heller föra sådan talan arbetsgivare, anställd ellermot

omfattas TFA.annan som av

inom13.5 Utvecklingen LAF

Anmälda13.5.l skador

förväntatSom kom den försäkringen, och det utvidgadenya
skadebegreppet, leda till ökat antal anmälningar arbetsska-att ett om
dor figurse 13.1. Utvecklingen området får dock betraktas som
ganska måttlig fram till mitten 1980-talet då kraftig ökningav en
skedde. Denna ökning kom sammanfalla med, eller kanskeatt var

resultatet den praxisutveckling skedde under dennasnarare av, som
tid se vidare avsnitt 13.5.2.

Figur 13.1 Skador anmälda till försäkringskassan 1955 1995-
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år 1991anmälningarÖkningen och antaletår,efter några varavtog
finns1980-talet. Detrådde i börjannivådenpåtillbaka avsom

denkannedgång. Entill dennaanledningar attradsannolikt varaen
del beroddetill1980-taletslutetunderökningen storkraftiga av

utvidgningdet skettsedananmälas förstkomskadoräldre att enatt
i börjandenförklarasminskningen kandelvisspraxis. En avavav

minskan-innebarlågkonjunkturenbegynnande ett1990-talet somav
År vilketsjuklönlageninfördes1992förvärvsarbetande.antalde om

sjukfallsinaanmäldelägreförsäkrade intedeföljdtillfickbl.a. att
antaltroligenDärmed försvann ettförsäkringskassan.direkt till

skador.inträffadeimpulser om
år 1993underanmälningarantaletökningenkraftigaDen av

införandetövergångsregeln vidsärskildadenmedsammanhänger av
betydelsenInformationen atti LAF.skadebegreppetdet avomnya

fullkomligtillleddeskador anstorrn-tidigareanmälangöra enom
i1993under åranmälningarantaletanmälningar. Detning storaav

ochskadebegreppetdeteffekternamedkombination stramarenyaav
inneburitharLAF-sjukpenningen sammantagetslopadeden en

årochår 1994,underanmälningarantaletminskningpåtaglig av
till 118 517.skadoranmäldaantaletsjönk1995

1980-talet komunder mittenanmälningarantaletstigandeDet av
föremål förbliskulleärendendeinnebära attäven att som

Ökningen delentillkomökade. störstaprövningförsäkringsmässig
reglerarbetssjukdomar. Deanmälningar somnyaatt omavse

skadoranmäldaskyldighet prövaförsäkringskassans attbegränsar
seoch 19951994under årenminskningdramatiskmedförthar en

kanminskningdennautformningReglernas görfigur 13. 2. att
bestå.förväntas
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Figur 13.2 Skador kvar efter samordningstiden 1980 1995-
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13 Praxisutvecklingen

Försäkringskassornas bedömningar de "nya" sjukdomarna komav
under förstaLAFs år kännetecknasatt viss återhållsamhet.av en
Besvär i rörelse- och stödjeorganen godkändes i relativt få fall. En
vanlig avslagsgrund vid ryggbesvärt.ex. sådana besvär iatt ettvar
längre tidsperspektiv fick ha sin grund i degenerativa dvs.anses
ålders- förändringar.

Under mitten 1980-talet kom rad domar från försäkrings-av en
FÖDöverdomstolen blev mycket betydelsefulla för försäk-som

ringens utveckling och for Försäkringskassornas bedömningar. Här
återges endast kortfattad FÖDnågra dessa. I dom 1984:4av en
slogs fast tiden for utläkning försämringsskada,att på grundav en

degenerativa Förändringar blivit något längre underav än normala
förhållanden. Domen innebar åldersförändringar inte längreatt
kunde konkurrerande skadeorsak, någotses som en utan snarare som
kunde motivera beslut längre sambandstider. Några årom senare

FÖDkonstaterade domstolen 1987:43 det ofta saknadesatt
tillräcklig grund för påstå besvär hosatt individatt med åldersde-en
generativa förändringar efter tidpunkt beror enbart på dessaen
förändringar och inte längre har samband med skadlig inverkan i
arbetet. Resultatet denna dom blev samband med skadligattav
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kvarstod oförändra-försäkrads besvärinverkan godtogs så länge en
de.

och dennedsättningarbetsförmågansbedömningenfrågaI avom
FÖDuttalades i domensammanhängade till livräntadärmed rätten

10:1987:

bedömningenförsäkringsöverdomstolen klarlagt attatt——- arbets-omplaceringgälleri måltill livräntarätt resp.somav
försäkra-hänsynstagande till densärskiltskall medbyte ske

erhållasvårighetermöjligheterfaktiskades att annatresp.
omplaceringendet efterföljer ocksåarbete. Härav att resp.

anled-arbetsskadan, saknasmotiveratsarbetsbytet, avsom
medicinskt samband.fortsattfråganning diskuteraatt om

fårbeskrivna situationeruppkommer iInkomstförlust nusom
arbetsskadan.såsom föranleddprincip godtasdärför i av

fall där det framgår denendast i sådanafårUndantag göras att
betalt arbete hantillgängligt bättreförsäkrade avstått från som

förvärrad eller vid försämrings-risk förutförakunnat utan -
arbetsskada.fall ny-

bedömningenbetydelse förfå mycketdom komDenna storatt en
berättigad till livränta.försäkrad kundesituationeri vilka varaenav

praxisutvecklingen, i kombina-försäkradeför deDen gynnsamma
till antaletärendemängderna, kom ledaökandetion med de attatt

drygtfrån tillarbetssjukdomar ökade 000 år 1980godkända 7ca
olycksfall ökadeAntalet godkändafigur 13.3.år 1991 se56 000

i huvudsakperiod, denna ökning kanunder dennaockså men
följd deantal anmälda ärenden. Tillförklaras ökatett nyaavav
arbetsskada haroch ersättning vid,reglerna för bedömning av,

På siktminskat och 1995.antalet godkända skador under åren 1994
arbetsskadorförsäkringskassornas bedömningarkommer attav

minskningtill livränta. ytterligareendast prövningar Enrättavavse
därför förvänta.är att
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Figur 13.3 Godkända skador 1980 1995-

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

O 1
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

- Sjukdomar Olycksfall

Andelen godkända skador har dock minskat kontinuerligt under
1990-talet och godkännandefrekvensen något lägreär t.0.m. ännu
vid inledningen 1980-talet figurse 13.4. följdSomav en av
gällande ersättnings- och bedömningsregler kommer sikt allt färre
ärenden bli föremål för försäkringsmässig prövning och antaletatt
godkända skador kommer sjunka ytterligare.att

Figur 13.4 Andel godkända arbetsskador 1980 1995-
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betydelsefick också1980-taletunder mittenPraxisutvecklingen av
livränta. Antalettillbedömningarförsäkringskassornasför rättenav

till200 år 1980ökade från 2efterlevandelivräntoroch cacaegen-
ökningfigur 13.5. Envid utgången år 1994 se000101 av an-av

det kanförsäkring,förvänta igivetvislivräntortalet att nyenvar
"fullfunktion"stadiumsådant inte uppnår ettsystemantas att ett av

Ökningen följdeegenlivräntorantalettill 40 år.förrän efter 30 av
explosionsartadutveckling blevlinjärdock inte någon närmastutan

1980-talet.från mitten av
tillbedömningförde reglernabakgrund rättenMot er-avav nya

påtagligt dämpadsiggrunder förväntagodasättning kan enman
börjaövrigt redankan föregenlivräntor.ökningstakt Dennyaav

1994.skönjas år

1980 1994arbetsskadelivräntorFigur 13.5 Antal -
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från arbetsskade-livräntaförsäkrade uppbärHuvuddelen deav som
egenlivräntor iAntaletdet i form egenlivränta.försäkringen gör av

efterlevandelivräntoroch antaletuppgick till 99december 1994 079
fördelar sigredovisas hur egenlivräntornatabell 13.12 172. Ivar

årsmedelbelopp efterålder livräntornasefter livräntetagarnas samt
med eventuell pension.samordning
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Tabell 13.1 Egenlivräntor, livräntetagarnas ålder, antal och
årsmedelbelopp, december 1994.

Ålder ÅrsmedelbeloppAntal

16 19 3 24 068-
20 24 l 10 56 144-
25 29 l 103 48 362-
30 34 2 287 48 243-
35 39 3 624 44 426-
40-44 5915 42 945
45-49 10619 42113
50 54 14 544 42 281-
55-59 20 851 45 233
60 64 29 300 50 035-
65 10 713 12 176-
Summa 99 079 42 262

13.6 Arbetsskadefonden

Arbetsskadeförsäkringen finansieras avgifter betalasgenom som av
arbetsgivare och egenföretagare. Avgiften vissutgör procentsatsen

det arbetsgivaren betalat i lön i eller naturaförmåner.av som pengar
Avgiften tillförs fond, arbetsskadefonden, medel skallen vars
används till täcka ersättnings- och förvaltningskostnader.att
Eventuella eller underskottöver- kommer därmed påverkaatt
fondens storlek. Arbetsskadeavgiften täcka kostnader-ävenattavser

för YFL och motsvarande äldre lagstiftningna
Vid införandet komLAF den tidigare avgiften till YFL, 0,25av

bibehållas oförändrad. Underprocent, de inledandeatt åren drogs
försäkringen med vissa underskott. Denna utveckling bröts år 1980
då avgiften höjdes till 0,6 tabellse 13.2. tillFram och medprocent
år 1985 befann sig arbetsskadefonden i balans. Inkomsterna översteg
utgifterna, och viss fonduppbyggnad kunde ske. Den utvecklingen

skedde under 1980-talet, med ökat antal ärenden ochsom ett en
liberalisering praxis, kom leda till försäkringens utgifteratt attav
ökade. Eftersom någon höjning avgiften då inte vidtogs hamnadeav
försäkringens ekonomi i obalans. Avgiften till försäkringen höjdes
dock till 1,20 den ljuli 1992, och under årprocent 1993 tillfördes
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Sedandelpensionsfonden.frånkronormiljonerfonden 3008
försäkringenstäckerändratsersättningsreglerochskadebegrepp

skett1994sedan årharminskningochutgifter,dessinkomster aven
underskottet.ackumuleradedet

1995år 1980utvecklingArbetsskadefondensTabell 13.2 -

AvgiftBehåll-År Fondför-UtgiftInkomst
ningändring

0,60851+1321 11512471980
0,60973+12235211 4741981
0,601 227+253338591 11982 1
0,603941+167551117181983
0,606881+29560011 8951984
0,601 878+1901 8130031985 2
0,601 273-60591223071986 2
0,60-790063-243642 3731987
0,90190-4-3 40089363 4931988
0,90-8 478288-48 3160281989 4
0,90-13 725-5 24783994 5921990
0,90-20106-6 381112954 9141991
1,20-26 198-6 092614522 111992 5
1,38-21 5554 643867105101993 15 +
1,38-21436+118774178591994
1,38-19 347+2 0906 8578 9471995

fördel-enligtfinansieradkostnader,Arbetsskadeförsäkringens
idaginträffarskadorför dego",ningsprincipen "pay somas you

ändradedetta, dettillanledningartvåfinnslåg.mycket Detär
LAF-sjukpenningen.slopadedenochskadebegreppet

januaridenfr.o.m. 1infördesarbetsskadebegreppDet somnya
arbetssjukdomar hargodkändaantaletinnebär främst1993 att

inverkanskadligkanvadminskat. Kravet annansomansessom
skadainverkan ochskadligsamband mellanförhar höjts och att

övervägande skäl talarfall krävsenskiltiskall föreligga attettanses
för detta.

efterför tid denslopatsersättningsforrn harLAF-sjukpenning som
beräk-1997budgetåretanslagsframställning försin30 juni I1993.

till miljoner120arbetsskadesjukpenningförkostnadenRFVnar
fram årårtill miljoner kronoroch 70 t.0.m.kronor 1996för år per

utbetal-retroaktivatillberäknade kostnad hänför sig1999. Denna
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ningar i äldre skador med sjukskrivning tid före den l julisom avser
1993. För dagens skador finns i sammanhanget endast försumbaren
kostnad för LAF-sjukpenning.

Ersättning för inkomstförlust i de skador inträffar idag kan isom
princip endast i form livränta.utges Den utformningenav nya av
arbetsskadebegreppet kommer dock i högsta grad också påverkaatt
bedömningen till LAF-livränta.rätten Den praxis beträffandeav

till livräntarätten utvecklades under den delen 1980-som senare av
talet, och redovisats FÖDunder punkten 13.5.2 1987:som 10,
gäller alltså inte för de skador omfattas LAFs skadebeg-som av nya

I sammanhanget bör så dagens kostnadrepp. noteras föratt LAF-
livräntor, 4,7 miljarder kronor, i uteslutandestort äldreca sett avser
skador.
Sammanfattningsvis kan alltså konstateras försäkringskostnadenatt

för de skador inträffar idag jämfört medär, tidigare år,som mycket
låg. Metoden för uppläggning register och statistik det integör attav

möjligt beräknaär denna kostnad.att De minskade skadekostnader-
har, framgår tabellen lett till arbetsskadefondensna som attav ovan,

inkomster överstiger dess utgifter. En för arbetsskade-nu iprognos
fondens utveckling fram till år 2001 lämnas i avsnitt 13.9.5.

13.7 Frågan privatiseringom en

13.7.1 Allmänna utgångspunkter

Sedan alternativet föra det ekonomiskaöveratt och administrativa
för arbetsskadeförsäkringenansvaret arbetsmarknadens parter

inte visat sig erbjuda framkomlig har kommitténväg valten ävenatt
granska förutsättningarna för privatisering försäkringen.en av
Utgångspunkten har därvid varit skapa försäkringatt vilar påen som

lagstadgad skyldighet för arbetsgivare hos valfrien försäkrings-att
givare teckna arbetsskadeförsäkring till förmån för sina anställda.
Vissa grundläggande försäkringsvillkor, arbetsskadebegreppt.ex.
och ersättningsregler, skulle därvid behöva läggas fast i lag.

Inför ställningstagandeett eventuell privatisering finnsom en en
rad olika frågor måste belysas. Kommittén kommer i detsom
följande redovisa sinaatt överväganden i rad sådana frågor.en
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försäkringSekundär.7.213

ohälsoförsäkringenfrånersättningskalldirektivkommitténsEnligt
ocharbetsfönnågannedsattatill denorsakvillkorlika oavsettges

oberoendeförsäkringsfallsamtligaomfattaskall avFörsäkringen
fråninkomstförlustförersättningeninnebärvaraktighet. Detta att

ersättningdenkomplettera utgesskallarbetsskadeförsäkringen som
arbetsskade-Direktiven attohälsoförsäkringen.från m.a.o.anger

ohälsoförsäkring-tillförhållandeisekundärskallförsäkringen vara
en.

arbetsskade-tordeförsäkringsmarknaden primärprivatadenFör en
ersättninglämnarförsäkringdvs.föredra,försäkring somatt envara

förblirförsäkring utrymmetsekundärkronan. Iförstadenfrån en
för för-drivkrafternalitetsåsannoliktpremier attdifferentiering av

blirintearbeteskadeförebyggandebedrivasäkringstagaren ettatt
starka.tillräckligt

skallendastarbetsskadeförsäkringendet fallskulle, förVidare att
någraellermed någoninkomstbortfallförersättningenkomplettera

försäk-delkostnadensadministrativadenprocentenheter,tiotals av
orimligtbliringspremien stor.

arbetsskadaBegreppet13.7.3

arbetsskade-beträffandereglernuvarandedirektivenI attanges
godtasskallvadförutgångspunktskall sombegreppet somtas som

tillkommeruppfattningdendelarKommitténarbetsskada. som
generelladetväsentligtdetoch attärdirektiven,uttryck i attanser

ändamåls-dettaeftersom ärbibehålles mestarbetsskadebegreppet
synvinkel.preventivreparativsåvälenligt somur

förförutsättningarfinns attdettilltveksamdockKommittén är om
Kommit-privatiskadebegrepp system.generellt ettadministrera ett

demåsteprivatibl.a. peka systemsammanhanget ettattvill itén
framtidadeårunderförsäkringsbolag motettpremier tar svaraett

kunnaåret. Förunder detinträffar attskadorför dekostnaderna som
bedömamöjligtalltsådetskadekostnad måste attberäkna varaen

striktkräverinnebär. Dettaförsäkringsåtagandet ettden risk som
innefattarendastsjukdomssidan,främstarbetsskadebegrepp som,

såskador. Omtilluppkomstorsakermedicinskt-vetenskapligt kända
förförsäkringsbolagen avsättafallet tvingasinte att enreserverär

enskiltbedömningspraxis. Föri ettglidningkommandeokänd
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bolag finns det endast begränsade möjligheter i efterhandatt
högre premier.uttaxera Om bolag höjerett premien förensamt att

kompensera tidigare års förluster riskerar det förlora i konkurren-att
sen.

Kommittén studerat utvecklingen i Norge,som expertrappoitense
sjukpenning, arbetsskada och förtidspension SOU 1994:72 115,s.
kan konstatera den osäkerhet där komatt råda beträffandeattsom
den försäkringens omfattning, och det därur springande behovet att

betydandeavsätta till del kan förklara denstor kritikreserver, som
drabbat denna försäkring från såväl arbetsgivarnas arbets-som

organisationer.tagarnas Det norska exemplet visar, enligt kommit-
téns uppfattning, varken köpare elleratt säljare försäk-om ettav
ringsskydd kan bedöma den försäkrade riskens omfattning leder
detta ofelbart till marknadsmekanismenatt inte kommer fungeraatt
på tillfredsställandeett sätt.

Inom privat försäkring finns sedan lång tid omfattande erfaren-en
het olycksfallsförsäkring. Olycksfallsdelen iav arbetsskadeför-en
säkring skulle vid eventuell privatisering, enligt kommitténsen
bedömning, inte förväntas bereda privata försäkringsgivare några
problem.

Inför privatisering måste diskuteraäven huruvidaen denman av
lagstiftaren fastställda definitionen arbetsskadebegreppet endastav
skall miniminivå. Om så skall falletange deten möjlighetvara ger
för enskilda arbetsgivare teckna försäkringatt täcker andraävensom
skadligheter deän omfattas lagstiftningen. Försäkrings-som av
skyddet skulle därmed komma variera mellan olikaatt arbetsplatser.
De ekonomiska möjligheterna förbättra försäkringsskyddetatt får
generellt öka mindresett riskabel arbetsmiljö företaganses ett
eller bransch har.en

Eftersom Sverige har ratificerat ILOs konvention 121nr om
förmåner vid arbetsskada får omfattningen försäkringsskyddetav
dock inte underskrida den definition i konventionen.som ges

Kommittén drar också den slutsatsen väl arbetsskade-näratt ett
begrepp har fastställts i privat arbetsskadeförsäkring kan omfatt-en
ningen försäkringsskyddet inte vidgas med mindreav föränd-än att
ringen omgärdas omfattande och svårhanterliga övergångs-av
bestämmelser. Anledningen till detta densammaär redovisatssom

En försäkringsgivare måste kännaovan. till den risk ettsom
åtagande innebär, ändras åtagandet till omfatta sjukdomaratt till
följd skadlighet tidigare inte berättigat tillav ersättningsom kan för-
säkringsgivaren inte i efterhand kompensera sig för denna risk-
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riskerarförsäkringprivatiseradFörsäkringsskyddet iökning. en
smidigtoch kommer intestatiskt sättdärmed bli mycket ettattatt

utveckling.vetenskapensmedicinskafölja denkunna t.ex.att

Ersättningsregler13 .7.4

denleda tillbörintetilläggsförsäkringarna attdirektivenI attanges
försäkringsskyddet skallsamladeför detbör finnassjälvrisk attsom

rättvisa ikravetVidareförsvinner.effektivt, attangesvara
skillnadervilkarestriktionervid ohälsaförsäkringsskyddet sätter

böracceptabla. Detkanvillkortilläggsförsäkringamasi ansessom
försäkringsvillkorenundvikasdärfördirektiven ettenligt att

ellersig mellanskiljakommeromotiverat sätt att grupper
avtalsområden.

endasti lagmöjlighetendiskuteraprivatisering kanVid attmanen
från för-ersättningargälla förskallminiminivåervilka somange

arbetsgivarevarjesådan lösningväljersäkringen. Om gesenman
vadersättninglämnarförsäkringteckna utöverrätt att somsom
troligthållas försammanhangfår i sådantlag.föreskrivs i Det attett

kostnadsskäl, främstersättningsnivåer,med högreförsäkringar av
branscher med lågaarbetsgivare inomtecknaskommaskulle att av

det paradoxalaleda tillskulle kunnaskador.risker för Detta
skadadrabbasriskernalöper dederesultatet största attatt avsom
riskfrirelativtharförsäkringsskydd deskulle få änsämreett ensom

arbetsmiljö.
åberopandesannolikt, underutveckling skullesådanEn av

fastställasskallersättningsnivåernatillrättviseskäl, leda krav att
sådanlägre 100fall nivåni lag. det ärFör änsätts procentatt en

arbetsgivarendetinvändningsfri. Eftersomheltordning dock inte är
tecknabör han haarbetsskadeförsäkringenskall bekosta rätt attsom

miniminivådenhögre ersättninglämnarförsäkring än somsomen
detta förkan väljaArbetsgivarenhar stadgats i lag. göra att t.ex.att

försäk-kan, och bör,skadeståndsanspråk. Vidaregardera sig mot
anställningsvillkoren.väsentlig del Enringsskyddet avses som en

heltäckandeförsäkringar medkanske kunna erbjudaarbetsgivare vill
arbetskraft. Så kanvid rekryteringersättningar argumentett avsom

skadaarbetsmarknaden där risken försektorerfallet inom de avvara
arbetskraft låg.kvalificeraddär tillgångenförhöjd eller ärär

skadedifferentierad premie skallgrundnågonOm på ettvaraen
och för rehabiliteraförebygga skador,för arbetsgivarenmotiv attatt
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arbetsskadade anställda, ökar givetvis denna drivkraft mer av en
skadas ekonomiska verkningar tillåts påverka premien. Omsom
detta motiv giltighet leder detta till slutsatsenäger högaatt ersätt-
ningsnivåer på rättvisare fördelar kostnaderna tillsätt deett
arbetsgivare arbetsmiljöer upphov till skador. Lågavars ger
ersättningsnivåer skulle därmed riskera för signaleratt ge svaga
eftersom premien inte påverkas fullt ut.

Vid bestämmande ersättningsnivån bör något granskaävenav man
de bärande principerna för privat försäkring. denInom privataannan
försäkringen har efterhand utvecklats vad kan kallas helvärdes-som
principen, dvs. det den ekonomiska förlustens hela värdeäratt som
skall försäkras. Det får förutsättas arbetsgivare hart.ex. att en
försäkrat sina fastigheter, maskiner, varulager till sitt fullam.m.
värde. kan därvidDet framstå lika naturligt försäkra deävenattsom
anställdas förvärvsförmåga till nivåer. trafikskadeför-Församma
säkringen, lagstadgad obligatorisk försäkring,är lämnas fullsom en
ersättning för inkomstförlust. Detsamma gäller produkt-även t.ex.
skadelagen och patientförsäkringen.

13.7.5 Premier

Vid privatisering arbetsskadeförsäkringen förutsätts premienen av
bli fastställd efter förhandling mellan försäkringstagare ochen en
försäkringsgivare. Avgörande för premiens storlek blir bl.a. den risk

åtagandet kan bedömas innebära. Vid premiesättningensom
kommer försäkringsbolag sannolikt hänsynett till bl.a. allmänatt ta
kunskap skadefrekvensen i den bransch i vilken företaget ärom
verksamt, företagets tidigare skadehistorik, vilka arbetsmil j öåtgärder

vidtagits inom företaget vilka rutiner gäller församtsom attsom
underlätta för sjukskrivna återgå i arbete. Sannolikt kommeratt även
personalens sammansättning inom företag, åldersstrukturett t.ex.
och kön, ha viss betydelse för premiesättningen.att en

Det bör betonas priset, dvs. premien, inte kommer detatt att var
enda konkurrensmedlet Ävenvid privatisering försäkringen.en av
produkten sådan, skadebegrepp och ersättningsvillkor,t.ex. kansom

arbetsgivares val försäkring.styra Detta givetvis underen av
förutsättning lagen för teckna försäkringaratt medutrymme attger

Ävenvarierande innehåll. den service försäkringsbolagen erbjuder
kan påverka valet försäkringsgivare. Med service i dettaav avses
sammanhang stöd och hjälp i det skadeförebyggandet.ex. och reha-
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effektivitet iochsnabbhetsådantbiliterande arbetet samt som
skaderegleringen.

denochprivatisering,bakomtankarnade bärandeEn enav
för-denna,följdenblir ärpremier attdifferentiering avsomav

intresseFörsäkringsgivare fåroch gemensamtsäkringstagare ett av
skadeförebyggandeeffektivtskadekostnaderna låga. Etthållaatt

tillanställda lederskadaderehabiliteringaktivocharbete aven
"återbäring"arbetsgivarenoch kommerkostnaderminskade att ge

arbetsskadeförsäk-förhållandesänkt premie. Deti form attbl.a. av
vissendastochohälsoförsäkringenskall kompletteraringen ge en

sannolikt gränsinkomstbortfall, kommer sättaförkompensation en
finnaskanmöjligendrivkrafterpositivaintresse. Deför detta som

försäkring kommerprivatpremien idifferentieringi enaven
uppfattning heltkommitténsde enligtbli sådärmed attatt svaga

sakna betydelse.kommer att

skadoräldreFinansieringen13.7.6 av

arbetsskadeavgiftnuvarandedirektiv framgårkommitténsAv att
täckskostnadernaförkrävsomfattningi denbibehållasskall attsom

ikraftträdandetföreinträffatarbetsskadefallför av en nysom
försäkringsskyddet.ordning för

arbetsskadeförsäkrigénstabelli 13.1visatstidigare överstegSom
följdTillår 1994.miljoner kronorutgifter med 118dessinkomster

överskot-LAF-sjukpenning blevkostnad förminskadfortsattav en
miljoner000totalt 2någotytterligare1995för år större,tet ca

arbetsskadefondeniunderskottetackumuleradekronor. Det upp-
årutgångenvidmiljoner kronortill drygt 19 000dettagick trots av

arbetsskadefondensförredovisasavsnitt 13.8.51995. I prognosen
arbetsgivaravgift,nuvarandebibehållenVidtill år 2001.utveckling

ålders-beroendeunderskott,fondenskommer1,38 procent, omav
eller2000nollställts århaellerskall erläggaspensionsavgifter att

kostnadentillförsäkringenavgiften tillkanDärefter2001. anpassas
det fortsattaberäknarRFVkvarvarande LAF-livräntorna.för de då

0,9 Dentillnollställtsfondenefter det procent.avgiftsuttaget att ca
därefter bliarbetsgivaravgiften kommersänkningen attfortsatta av

avvecklas.kvarvarande livräntorvilken takt dåberoende iav
eventuell privatiseringvidkan konstateraKommittén ävenatt en

arbetsskade-underskott iuppkommetskall tidigareförsäkringenav
kostnadendärefter löpandegäller denDetsammafonden finansieras.
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för tidigare skador. innebärDetta premien till privatatt arbets-en
skadeförsäkring skulle behöva erläggas vid sidan avgiften till denav
nuvarande arbetsskadeförsäkringen god bit 2000-talet.en

Övergångsbestämmelser13.7.7

Om för arbetsskadeförsäkringenansvaret skall föras på kon-över
kurrerande försäkringsgivare måste det finnas regler vilkasom anger
skador skall omfattas sådant Kommitténett harsom nytt system.av
diskuterat två skilda principer för hur sådana Övergångsbestäm-
melser skulle kunna utformas.

Antingen låter tidpunkten för inträffandet valetstyraman av
tillämplig försäkring, detta följer den s.k. intraffandeteorin. Ett

låta den försäkringsättannat är gälldeatt den skadadenärsom var
för den skadlighetutsatt orsakade skadan bära kostnaden.som

Denna princip följer den s.k. orsakandeteorin.
Valet övergångsregel får endast betydelse det gällernär be-av att

tillämplig försäkringstämma för anmälda arbetssjukdomar. Enligt
de angivna principerna kommer olycksfall alltidovan ett att om-
fattas de regler gällde vid skadetillfället, vid vilkenav som oavsett
tidpunkt besvären sig till känna.ger

Kommittén har funnit övergångsbestämmelseatt enligt in-en
träffandeteorin skulle ändamålsenlig vid privatiseringmestvara en

försäkringen. Svårigheten bestämma vilken försäkringattav som
gällde under tid med skadlig exponering den mycket långasamt
övergångstid kan förväntas övergångsbestämmelsegör attsom en
enligt orsakandeteorin framstår mindre tilltalande.som

Kommittén kan dock konstatera övergångsregel följeratt en som
inträffandeteorin kan leda till kostnaderna för de sjukdomaratt som
orsakats tidigare exponering, inte kända, vältrasännu ärav men som

på de försäkringsgivarna.över En sådan övergångsregel skullenya
alltså innebära privata försäkringsgivareatt tvingas förta ansvaret
skador för vilka några reserveringar inte gjorts. Detta försvårar
givetvis privatisering försäkringen.en av
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Transaktionskostnader13.7.8

försäkrings-beakta dennaocksåprivatisering måsteVid attmanen
socialförsäk-transaktionskostnaderform har betydligt högre än en

kostnaderinryms detransaktionskostnadring. begreppetI som
skadekostnadema.egentliga Idevid sidanbelastar systemet om

distribu-för information,kostnaderinrymstransaktionskostnaderna
försäkring detkonflikter. varjekontroll och Iskadereglering,tion, är

låg nivå möjligt.kostnader såhålla dessagivetvis viktigt att som
effektiv administration,kan uppnåDetta men avgenom enman

utformning.regelsystem ochförsäkringensbetydelse ocksåär
premienallt för delrelativtKommittén befarar storsettatt av aven

skulle behövaarbetsskadeförsäkringprivatiserad sekundären
transaktionskostnader, ochförsäkringensanvändas för täckaatt

eller skadelidandeförsäkringstagaredärmed siginte komma vare
tillgodo.

granskat hanteringensammanhang någotKommittén har i detta
försäkringsbolag slutreglerarTrafikskadenämnden.inom Innan ett

tillbolaget fall föra ärendettrafikskadeärende skall i vissaett
skall bl.a. ske inkomst-för yttrande. SåTrafikskadenämnden närett

till halv basbelopp eller denräknat uppgårförlusten år närettper
Under deuppgår till minst tiomedicinska invaliditeten procent.

fått drygt 3 600har Trafikskadenämndenåren ta emotsenaste
den skadelidande valttredjedel dessa fall harärenden. drygtI aven

advokat.ombud, i flertalet falllåta sigatt representeras ett av enav
påtaglig risk föruppfattning finns detEnligt kommitténs att enen

leda till dearbetsskadeförsäkringen också skulleprivatisering attav
ombud i sina kontakterskadade i högre utsträckning tvingas anlita

belsut.samband med överprövningmed försäkringsbolag och i av
inblandadeföljer för samtligaMed detta höga processkostnader

parter.

Skadeinformation13.7.9

med åtföljandeprivatisering arbetsskadeförsäkringen,En av
differentiering i innebär offentliga förpremien, det ansvaretattav

överförasdet tillskadeförebyggande arbetet delar kommer attstora
sannolikttill försäkringsbolagen. Därmed uppkommerde privata

målinriktat arbete.uppnå samordnatsvårigheter ochettatt



438 Försäkring vid arbetsskada 1996:1 13

Vid privatisering kan vidare förvänta sig skadestatistiken attman
och skadeinformation viktig kunskapär inom varje försäkrings-
bolag. försäkringsgivareDen besitter den bästa kunskapensom om
arbetsmiljö och skador har därmed skaffat sig konkurrensfördelen
och det därför kanske inteär förvänta sig omfattandeatt en samver-
kan ifråga skadeinformation mellan försäkringsgivarna.om

Även försäkringsgivama lagstiftningsvägen kan åläggasom att
redovisa viss skadestatistik befarar kommittén dock samhälletsatt
samlade kunskap arbetsmiljön kan komma försämras vidom att en
privatisering arbetsskadeförsäkringen. Därmed påverkas ocksåav
förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet.

13.7.1O Slutsats

detI föregående har kommittén redovisat några de mycketav
betydelsefulla frågor inställer sig då privatisering arbets-som en av

rskadeförsäkringen skall diskuteras. Olika för- och nackdelar lär
förenade med sådan administrativ och ekonomisk lösningen av
försäkringsskyddet. De särskilda problem förknippadeär medsom

privatisering kan delvis bemästras med mycketen striktt.ex. en
avgränsad lista ersättningsberättigandeöver sjukdomar eller med att
endast försäkringsskyddet vid olycksfall överförs till konkurrerande
försäkringsgivare. I sådant fall skulle deett kommit-argument som
tén fört fram inte kunna hävdas med styrka.ovan samma

Kommittén har vid samlad bedömning dock kommit fram tillen
arbetsskadeförsäkringatt i form offentlig försäkringen harav en

sådana fördelar något förslag privatiseringatt inte läggs fram.om en

13.8 Färdolycksfallens ställning
i arbetsskadeförsäkringen

I dagens arbetsskadeförsäkring ingår skydd föräven de skadorett
drabbar förvärvsarbetande på till eller frånsom väg arbetsplatsen.

Försäkringsskydd vid dessa s.k. färdolycksfall infördes i olycks-
fallslagen år 1920. förarbetenaI anförde statsrådet prop. 1919: 175

18:s.
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med denallmänhetihävdas, deför övrigtkanDet ävenatt
risker böraförenadefrån arbetetfärden till ellernödvändiga

arbetarentjänstdet företag,bäras ägnari sista hand varsav
föravkastning kostnadernaarbetskraft ochsin varsav

prin-varför någonutgå,uppehälle måstearbetarens strängt
inträffadeunder arbetetoch demellan dessaåtskillnadcipiell

kan uppehållas.olycksfallen näppeligen

konstaterade iYrkesskadeförsäkringskommittén 1975:84SOU
färdolycksfal-arbetsskada 89vid s.betänkande Ersättningsitt att

regleradesskadorbetydande del delen kommit utgöraatt somaven
År utgjorde de drygt 151972yrkesskadeförsäkringen.inom procent

Kommitténdödsfallen.och drygt 30invaliditetsfallen procent avav
följande:anförde

skäl för ochanfördes olikatill YFLförarbetena emotUnder
yrkesskadeförsäkringen.färdolycksfallen inombibehållaatt

väsentligtdockansågsbibehålla dem vägaSkälen för att
framhöllsdem. Bl.a.förskälen utmönstra attän atttyngre

sambandpåtagligtarbetsstället hadefråntill ochfärderna ett
alltsedan yrkesska-färdolycksfallenarbetet ochmed själva att

Sedanförsäkringsskyddade.varittillkomstdeförsäkringens
omständigheter integjordes har någrabedömningdenna

tillåsikt bör ledakommitténsenligtframkommit annatsom
resultat.

färdolycksfallsskyddetfördesändringarvissa redaktionellaMed
arbetsskadeförsäkring.i den lagenöver nya om

fardolycksfallförsäkringsskyddet vidkritik riktatsDen motsom
arbetsgivare inte harsin utgångspunkt ii huvudsak tagithar att en

sig för påanställdmöjlighet påverka den risk utsätternågon att en
fardolycksfall stårdrabbasfrån arbetet. Riskentill ellerväg att av

dessa anledning-farlighet.till arbetets Avi någon relationheller inte
arbetsgivarelåtaprincipiellt felaktigthar det attansetts svaraenar
diskuteradesförsäkringskostnader. Dessa ävenför dessa argument

statsrådet anförde:proposition,i 1919 års

frånkännasmening ickekunna enligt mininvändningarDessa
dock delvismigberättigande,visst teoretisktett men synes

olycksfall, inträffatbeträffandemålet.skjuta Avenöver som
undvikasde icke kunnatarbetet, kan det ofta påstås,under att
sida.från arbetsgivarens Denhelst åtgärdernågragenom som
hellerbygger ickemodärna olycksfallsförsäkringen

förplik-grundval för hansansvarighet såsomarbetsgivarens
telser.



440 Försäkring vid arbetsskada 1996:1 13

motionI med anledning regeringens proposition propen av
1992/93:30 ändrat arbetsskadebegrepp yrkades färdolycks-attom
fallen skulle bort arbetsskadeförsäkringen. Vid sin behandlingtas ur

motionen anförde socialförsäkringsutskottet 1992/93:SfU8 13:av s.

Utskottet har i och för sig förståelse för motionärernas
synpunkter allra helst de drabbas färd-att ettsom som av
olycksfall får ha fullgott skydd den allmännaettanses genom
sjukförsäkringen och trañkförsäkringen. Utskottet vill dock
inte i nuvarande läge förorda färdolycksfallenatt tas ur
försäkringen det mycket angeläget denna frågaattmen anser
behandlas med förtur den kommande beredningen.av
Statsrådet har också i propositionen anfört han iatt attavser
det fortsatta arbetet med reformera arbetsskadeförsäkring-att

initiativ till ändring.taen en

Som utskottet konstaterade kan färdolyckor i vissa fall även
omfattas trafikförsäkringen. skadasDen i trafiken ärav som genom
den obligatoriska trafikförsäkringen tillförsäkrad ersättning enligt
skadeståndsrättsliga regler bl.a. för inkomstförlust och ideell skada.
Ersättning lämnas den skadade varit förare elleroavsett om av pas-

Äveni fordonet. skadad gångtrañkant eller cyklistt.ex.sagerare en
har till sådan ersättningrätt trafikförsäkringspliktigt fordonettom
varit inblandat i olyckan. Enligt trafikskadelagen ob-är ansvaret
jektivt, dvs. ersättning lämnas något vållande behöverutan att
styrkas.

skyddEtt motsvarande det i trafikskadelagen finns vid skadaäven
inträffar vid färd med spårbunden trafik, dvs. tåg, spårvagn ellersom

Äventunnelbana. enligt järnvägstrafiklagen, tillämplig iärsom
dessa fall, lämnas ersättning enligt reglerna i skadeståndslagen.
Undantag från till ersättning gäller skadanrätt orsakatsom av
omständigheter inte kan hänföras till själva järvägsdriften ochsom

trafikbolaget inte hade kunnat undgå eller förebygga följdernasom
av.

förändringarDe försäkringsskyddet genomförts i LAF harav som
i praktiken inte kommit påverka till ersättning för dematt rätten som

eller på till eller från sitt arbete,väg drabbats olyckaav en som
omfattas trafikförsäkringen. Den ersättning för inkomstförlustav
och vårdkostnader bortfallit LAF istället via trafik-ersättssom ur nu
försäkringen. Eftersom ersättning från trafikförsäkringen lämnas
efter avräkning för vad utgivits från socialförsäkringama harsom
bl.a. den slopade arbetsskadesjukpenningen kommit öka trafik-att
försäkringens kostnader.

WD
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färdolycksfallAnmälningar har inte kommit någonutgöraattom
andel de arbetsskador försäkringskassorna haft utreda.större attav

mellan ochUnder åren 1980 1993 har de utgjort 3 7t.o.m. ca pro-
reellade skador kvarstått efter samordningstiden. talIcent av som

sådana varierat mellan ochhar antalet skador 2 500 4 500ca ca per
administrativt eller ekono-Sålunda har färdolycksfallen, varkenår.

kommit någon belastning inom försäkringen.miskt, utgöra störreatt
avskaffaanförts for försäkrings-Ytterligare ett argument attsom

färdolycksfall bedöma ochskydet vid dessa skador svåraär äratt att
besvärliga gränsdragningsproblem uppkommer, dvs. frågan huru-att

vida skada uppkommit eller "fel" sida tröskel."rätt" enen om
svårigheter givetvis uppkomma i enskilda fall,Sådana kan men

problemen skall inte överdrivas. Andelen godkända skador har alltid
för arbetsolycksfall arbetssjukdomar,varit hög, högre både ochän

vilket kan tyda denna del försäkringen relativti sig äratt av
okomplicerad tillämpa.att

bör uppmärksammas slopat forsäkringsskydd vid färd-Det att ett
leder till alla gränsdragningsproblemolyckor inte upphör, andraatt

problem med avgränsningen kan uppkomma istället. Vid slopatett
färder från arbetetskydd under till och kan frågan olycksfallettom

inträffat arbetsplatsen, dvs. efter det färd till arbetetatt en av-
tillslutats alternativt innan färd hemmet påbörjats, komma atten

vålla motsvarande problem. Vidare arbetet", sådanaär ävenresor
påbörjas eller avslutas i hemmet, betrakta olycksfall iattsom som

arbetet. innebär försäkradDet inleder sin arbetsdagatt t.ex.en som
på ställe den ordinarie arbetsplatsen kanänannat anses vara
arbete" redan färden från hemmet inleds. förhållandetDetnär att en
skada i sådant fall inträffar vad i fall hade varit denett annatsom
ordinarie färdvägen till arbetet förändrar inte bedömningen. I 1919
års proposition konstaterades: "Olycksfall, färd till vissundersom
från vanligaden arbetsorten avlägset träffatbelägen arbetsplats
arbetare, vilken särskilt dit skickats, torde i allmänhet bli ansett som

olycksfall i arbetet". bl.a.Det de gränsdragningsproblemett var
denna praxis föranledde aktualiserade behovet utvidgaattsom av
försäkringsskyddet till omfatta de ordinarie färderna till ochävenatt
från arbetet.

Kommittén kan för sin del konstatera forsäkringsskyddet vidatt
olycksfall till och från arbetet väsentlig del samladedetär en av
skyddet inom arbetsskadeforsäkring. Av den redovisningen
kommittén lämnat framgår också tillämpningen försäk-attovan av
ringen i denna del inte orsakat några särskilda svårigheter. Visserli-
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fall ställas inför besvärliga gränsdrag-kan tillämparen i vissagen
forgränsfall skulle uppkomma det fallningar, sådana även attmen

vid färdolyckor slopades.skyddet
försökt skaffa sig uppgifter vilkaKommittén har att om grupper

försäkringsskydd vidi första hand skulle drabbas slopatettsom av
färdolycksfall. kommittén har uppfattat situationen förhållerSom

sannolikhet detta skydd har betydelsedet sig med så störstattstor
bil och från arbetetåker i högre utsträckning tillför kvinnor. Män
Någon statistik iomfattas därmed trafikförsäkringen.och överav

omfattas,färdolycksfall drabbarvilken utsträckning sompersoner
omfattas trañkförsäkringen har dock inte gåttrespektive inte attav

uppbringa.
anförts kommittén inte funnitbakgrund det harMot ovanav som

arbetsskade-färdolycksfallens ställning inomdet påkallat ändraatt
ersättningsregler eller vid denförsäkringen, sig med nuvarandevare

kommittén föreslår i detförändring ersättningsreglerna somav
följande.

Förbättrad ersättning vid skada till13.9

olycksfall arbetetföljd iav

Vårt Vid skada till följd olycksfall i arbetet eller s.k.förslag: av
ifärdolycksfall skall ersättning under den akuta tiden lämnas

med sjuk-form arbetsskadesjukpenning tillsammansav en som
försäkringen skallpenningen från den allmänna 98motsvara

inkomst.den försäkrades sjukpenninggrundandeprocent av
föreslås dagar.Samordningstiden 90vara

kostnaden i arbets-stadium fullfunktion kan den årligaI ett av
tillskadeförsäkringen beräknas med miljoner kronoröka 400ca

följd kommitténs förslag. Införs procentig kompen-80av en
sationsnivå i den allmänna försäkringen blir ökningen istället ca

miljoner kronor.300

Kommittén förbättra denhar i sitt arbete granskat möjligheten att
ekonomiska ersättningen till de arbetsskadade. diskussionerDe

i
kommittén fört har skador till följdi denna fråga i första hand iavsett

Ifak-olycksfall i arbete. Bakom kommitténs diskussioner står detav

Ja;
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den drabbas arbetsskada får vidkännas påtagligatum att som av en
inkomstförluster, den ekonomiska skadan till delviss lind-även om

överenskommelser i kollektivavtal. Nedskärningar i social-ras av
försäkringssytemen har påverkat försäkrade,alla i frågamen om
inkomstförlust till följd arbetsskada kan rad skäl åberopas förav en

ersättning så långt möjligt, håller de drabbadeatt ge en som, som
ekonomiskt skadeslösa.

Kommittén har tidigare redovisat tankegångarna kring arbets-en
skadeförsäkrings och roll. huvudsakligareparativa Depreventiva
motiven bakom särskilt försäkringsskydd för dem skadas iett som
arbetslivet kan sammanfattas följande sätt

den förvärvsarbetar för särskilda skaderisker, dessautsättssom-
risker har anställd normalt endast begränsad möjlighet atten en
påverka. Av den anledningen bör skadad så långt möjligten som
hållas ekonomiskt skadeslös. sådanEn ordning minskar deäven
skadeståndsrättsliga tvisterna.

särskild försäkring, där anmälan skada kopplas till etten om-
skadeinformationssystem, samhället ökad kunskapger om orsa-
kerna till skadornas uppkomst, och därmed förbättras förutsätt-
ningarna förhindra skador.att

förbättringEn den ekonomiska ersättningen till den drabbasav som
olycksfall i arbetet skulle enligt kommitténs uppfattning förstärkaav

försäkringens reparativa och preventiva roll. föreslårKommittén
därför ersättning vid olycksfall i arbetet, och därmed också vidatt
färdolycksfall, skall lämnas med 98 den sjukpenning-procent av
grundande inkomsten efter samordningstid dagar.90en om

Något13.9.1 kring begreppet "olycksfall"

För begreppet "olycksfall" saknas i lagen angiven definition ochen
försäkringens räckvidd bestäms uttalanden i lagens förarbetenav
och den praxis utvecklats området.på Som olycksfall iav som
arbetet räknas olycksfall vid färd till eller från arbetsställetäven
färdolycksfall, färden föranleddes och stod i sambandnäraom av
med arbetet.

Med olycksfall i LAF i viss mån ovanlig eller oförutseddavses en
händelse med relativt kortvarigt händelseförlopp. Definitionenett
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tillämpningen begreppet olycksfall i huvud-och överensstämmerav
följer normalt språkbruk.med densak som av

skallBedömningen inom vilka händelseförloppLAF som ansesav
sig dock något längrejämställas med olycksfall sträckerellersom

uppfattning. Sedan länge harvad kan sägas gängseän vara ensom
för den försäkradeuppkommit till följdi praxis skada ettavsom

ansträngande arbete utförts under någonovanligt eller ovanligt som
följd olycksfall.jämställts med skada tilleller få dagarnågra etten

arbetsskadeförsäkringen RFVsitt allmänna råd 1994:3I angerom
följande:

anfördes olycksfall skulleförarbetena till YFLI att som anses
förorsakats inverkan under högst några fåskada genomsom

praxis avsåg högst fem dagar.dagar vilket enligt RFV
och skador har uppkommitsjukdomarrekommenderar att som

högst fem dagar skallhändelseförlopp underettgenom
vid tillämpningenbetraktas olycksfall LAF.avsom

sittYrkesskadeförsäkringskommittén konstaterade i betänkande
tillämpningenvid arbetsskada 1975:84SOUErsättning att av

yrkesskadeförsäkringen inte orsakatbegreppet olycksfall i YFL
fann omprövning grunderna för bedöm-några problem och att en av

påkallad. Yrkesskadeför-ningen olycksfallsskadorna inte varav
säkringskommittén pekade dock på försäkringen täckteävenatt

faktorer hade inslag såväl olycks-skador orsakats avsom av som
skadlighet:fallsmoment som annan

tredje stycket bestämmelseinnehåller i 6 §YFL taren som
mellanställning mellanskador kan intasikte sägassom en

och yrkessjukdomar. Enligt denna bestäm-olycksfallsskador
förfrysning, inflammation imelse skall solsting, värmeslag,

mekanisk inverkan under högstarbetsvalk skadasamt genom
få uppkommit olycksfall.några dagar alltid ha genomanses

de uppräknade fallen skadaEnligt kommitténs mening bör i
olycksfall uttryckligauppkommen även utananses genom

föreskrifter. föreslår därför den nuvarandeKommittén att
den lagen genomförs.bestämmelsen bort närtas nya

kommit innefattaPraxis beträffande olycksfall i harLAF även att
vad kan benämns "presumerade olycksfall Med dettasom som

påtagligt olycksfallsmoment saknats, eller inteatt trots att ettavses
kunnat påvisas, har sådant ändå godtagits eftersom det varitett en
nödvändig förutsättning för skada kunnat uppstå. Sålunda haratt
FÖD, fastslås,olycksfallsmoment kunnat skada tillutan att ett som
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följd olycksfall godtagit hälsene-ruptur uppkom host.ex.av en som
lärarinna under gymnastiklektion, vadmuskelbristningsamten en en

drabbat försäkrad i samband med kliv snövall.överettsom en en
privat försäkringI definieras olycksfall oförutseddett som en

plötsligt utifrån kommande påverkan. vissa försäkringarI används
Ävenordet "ofrivillig" för "oförutsedd". inom privatsom synonym

försäkring har begreppet olycksfall givits något extensiven mer
tolkning, dock inte så långtgående i LAF. Med olycksfall jäm-som
ställs i privat försäkring påverkan ensidiga, ovanliga ochäven av
ovanligt ansträngande rörelser under högst några få dagar.varatsom

dessaI fall omfattas dock endast s.k. tennisarmbåge epicondylit
och inflammation i slemsäck bursit.

Något13.9.2 kring begreppet arbetet"

Inte heller begreppet arbetet" har givits någon definition i lagen,
försäkringsskyddet enligt LAF omfattar givetvis i första handmen

de skador har samband med arbetet eller arbetsförhållandena.som
Praxis har med tiden dock kommit utvecklas så i allaatt att stort sett
olycksfall inträffar arbetsplatsen omfattas, olycks-ävensom om
fallet inte har sin grund i för arbetet typisk fara. förvärvsarbe-Enen
tande omfattas försäkringen vid olycksfall inträffar underav som

förberedelser till arbetet eller arbetet avslutast.ex. omklädningnär
och tvättning, under och eller kan hänförasraster annatpauser som
till det dagliga livets faror t.ex. insektssting och åsknedslag. För att

anställd inte skall omfattas försäkringen vid olycksfallen ettav som
inträffar på arbetsplatsen krävs han eller hon sigatt ägnat
aktiviteter främmande för den verksamhetär arbetsgivarensom
bedriver.

För hemarbetande skall omfattas försäkringenatt krävs docken av
inträffat olycksfall stått i påtagligtatt och direktett samband med

det förvärvsarbete utförs.som
Som olycksfall i arbete räknas olyckor inträffar underäven som

tjänsteresor eller kurser och konferenser betalats arbetsgiva-som av
dessaI sammanhang den försäkradeär i väsentlig månävenren.

l skyddad vid olycksfall inträffar hotell eller övematt-annatsom
ningsställe.
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förbättraMöjligheterna13.9.3 att

försäkringsskyddet

stå budstillVilka möjligheter kanl3.9.3.1

kon-kan kommitténfrån tidigare årerfarenheterbakgrundMot av
försäkrademed för dearbetsskadebegreppgenerelltatt ettstatera

kostnadsutveckling inte ikan leda tillbevisreglergenerösa somen
sig kon-med svårighet låterendastberäknas, ochkanförväg som

åtminstone fördärför det,konstaterarKommitténtrolleras. att
ersättningsnivåerna i allahöjamöjligtnärvarande, inte typerär att

arbetsskadesjukpenning förinföraarbetsskador. Att nytt enav
arbetssjukdomardvs.skadlig inverkanföljdskador till annanav

samtidigtförsäkringen,kostnaderna idrivariskeraskulle att upp
betydandeskulle kommaanmälningarutredningen att taavsom

i anspråk.administrativa resurser
enligt kommitténsbör alltså,ersättningsnivånhöjningEn upp-av

olycksfall i arbete.följdskador tillförsta handfattning, i avavse
fastställabrukar det sällan svårtskadaVid denna atttyp varevaraav

denolycksfallet ellereller samband mellanolycksfallsmomentsig
anledningdock finnasuppkommit. kanskada Det närmareattsom

inomidag tillämpasolycksfallsbegrepphuruvida detdiskutera som
i denna frågadiskussionavsnitt bör förändras. En13.9.1LAF se

förs nedan.

olycksfall avgränsas13.9.3.2 Begreppet

tillämpas inom LAFförkommittén redogjortSom ettovan
kanvadsig något längreolycksfallsbegrepp sträcker än somsom

olycksfall likställsMedspråkbruk.omfattas ävengängseettavanses
begreppetflertal dagar.sträcker sig Ihändelseförlopp över ettsom

följduppkommit tillskadorinbegrips alltsåolycksfall även avsom
mellan "olycks-befinna i gränslandsigskadlighet kan sägas ettsom

skadlig inverkan".fall" och "annan
iingen skillnadarbetsskadeförsäkringen föreligger idagInom

ersättningreglerna församband eller iför bedömningreglerna av
uppkommit tillskadaskador. Fråganmellan olika typer om enav

arbets-skadlig inverkanolycksfall eller någonföljd ett annanav
beslutsforum inomfråganegentligen enbartsjukdom rättavgör om
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försäkringskassan, dvs. beslut skall fattas tjänsteman ellerom av
socialförsäkringsnämnd.

Något förenklat kan alltså påstå definition och tillämpningattman
begreppet olycksfall inte skapar några gränsdragningsproblem iav
försäkring med generellt sjukdomsbegrepp där ersättnings-etten

reglerna inte skillnad hur skada uppkommit. Frågangör en om
den skadebringande faktorn skall bedömas "olycksfall" ellerettsom

"annan skadlig inverkan" påverkar inte till ersättning ochrättensom
heller inte ersättningens storlek.

däremotAvser ersättningsrätten till endastavgränsaatt attman
skador till följd olycksfall finns det möjligen anledning attavse av

diskutera hur begreppet olycksfall skall definieras. Ersättningsregler
utesluter skador till följd skadlig inverkan, däriblandsom av annan
belastningssjukdomar, kan i förlängningen leda till försäkra-t.ex. att

de i allt utsträckning söker hänföra uppkomnastörre skador till
olycksfall eller med olycksfall jämställda skadehändelser. Det gräns-
land finns mellan "olycksfall" och skadlig"annan inverkan"som
riskerar därmed, enligt kommitténs uppfattning, komma tänjasatt att

och omfatta allt fler skador. Dagens praxis tillkom förut övrigtatt
i huvudsak under YFL-tid och medförde skador inteatt som
inrymdes under det begränsade sjukdomsbegreppet i den försäkring-

ändå kunde berättiga till ersättning.en
Vill begränsa kostnadsökningen och minska den administra-man

tiva belastningen vid återställande ersättningsnivån vid skadorett av
till följd olycksfall finns det alltså anledning diskuteraattav
möjligheten något tillämpningen begreppetatt olycks-strama av
fall. sådanEn avgränsning skulle kunna sikte i tiden be-ta att

vad skallgränsa "händelse med kortvarigt förlopp".ettsom anses en
sådanEn regel, legaldefinition, skulle kunnasnarast att se som en

föras i kap.2 l § LAF på begreppetsättsamma som annan
skadlig inverkan definieras i paragraf.samma

Med arbetsskada förstås i denna lag skada till följd av
olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet. Med olycks-annan
fall måni viss ovanlig eller oförutsedd händelse medavses en

kortvarigt förlopp. Med skadlig inverkanett annan avses
inverka faktor med hög grad sannolikhet kanav en som av ge
upphov till sådan skada den försäkrade har.en som

Kommittén lämnar i författningskommentaren sin på hursyn
begreppet "kortvarigt förlopp" skall tolkas.
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13.9.4 Omfattning och kostnader

mångal3.9.4.l Hur skador skulle komma omfattasatt

Som kommittén tidigare redovisat har antalet anmälda och godkända
skador minskat kontinuerligt sedan år 1989. Dagens ersättnings-
regler innebär bl.a. anmälda skador i mycket ringa utsträckningatt
blir föremål för försäkringsmässig prövning. För kunnaatt göra en
beräkning hur många skador skulle kunna kommaav attsom
omfattas ändrade ersättningsregler har kommittén studeratav
ärendemängdema under tidigare år. Till underlag för sin beräkning
har kommittén valt åren 1990-1992. Visserligen förlängdes
samordningstiden från 90 till 180 dagar den januari1 1992, men
bortsett från detta kommittén antalet ärenden under dessaattanser
år representativ bild försäkringens omfattning åren.ger en av genom

tabellI 13.3 för år dels hur många anmälda skadoranges resp. som
godkänts, dels den andel godkänts de skador blivitsom av som
föremål för försäkringsmässig prövning, dvs. anmälda skadoren

föranlett sjukskrivning eller givit upphov till kostnader eftersom
samordningstiden.

Tabell 13.3 Antal och andel godkända skador till följd olycksfall iav
arbetet och tärdolycksfall

Anmälda olycksfall Anmälda firdolycksfall
År Godkända Godkända

antal andel antal andel

1990 21 538 86,6% 3 805 87,5%
1991 18 692 85,6% 3 981 87,0%
1992 18 548 81,4% 3 498 84,2%

Granskar antalet godkända skador under de studerade åren kanman
på goda grunder dra slutsatsen antalet olycksfall vidman att ettsom,

genomförande kommitténs förslag, skulle komma i fråga förav
sjukpenning från arbetsskadeförsäkringen inte skulle överstiga
20 000 år. Färdolyckorna skulle i sin inte överstiga 4 000per tur per
år. Dessa siffror dock någotär för höga eftersom alla de ärenden

försäkringsmässigtprövats inte varit sådana sjukskrivningsom att
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idärförantalet kommeraktuell. Vissa justeringarvarit görasattav
nedan.i avsnitt 13.9.4.2kostnadernasamband med beräkningen av

för bedömningregelni sammanhangetKommittén även attnoterar
förändrats fr.0.m. år 1993. Desamband kap. LAF har2 2 §av

bedömningenpåverkabeviskraven kommerskärpta även att av
sigförväntamedför harRegeländringenolycksfallen. rätt attatt man

olycksfall vidtill följdgodkända skadoroch andelen,antalet,att en
redovisade åren.under debli något lägreprövning idag skulle än

olycksfall kanföljdersättningsregler för skador tillFörbättrade av
anmälningar medviss ökning antalettilldock förväntas leda en av

olycksfallbegreppetuppgiven skadeorsak. Omolycksfall som
reducerasföreslagits i avsnitt 13.9.3.2sättavgränsas ovansom

omfattande överströmning.fördock risken meren

Beräkning kostnader13.9.4.2 av

ersättningsnivån förkostnaderna för höjaberäkningDen attav
olycksfall i detta avsnitt byggertill följdskador görsav som

och skallden allmänna försäkringenförutsättningen är,att vara,
allmännaför inkomstförlust skall lämnas från denErsättningprimär.

tillvid arbetsskada. nåmed Förförsäkringen 75 även attprocent upp
arbetsskadeförsäkringen alltsåersättningsnivån skall98 procent

medkomplettera 23 procent.
procentigberäkning kostnaden för införa 98exaktEn att enav

olycksfallentill taket basbelopp, för svårsjukpenning, 7,5 är attupp
uppgifter finns arbetsskadornas antaltillgängligaDegöra. som om

arbetsskadesjukpenning mellanoch fördelningen kostnaden förav
för vissa överslagsmässigaolika skadetyper kan endast underlagge

beräkningar.
Även beräkningen förslagets kostnader har kommittén valtvid av

utgångspunkt. tabell redovisas antaletåren 1990-1992 13.4Isom
olycksfall inkl. färdolyck-godkända arbetssjukdomar och godkända

förtabellen kostnaden för LAF-sjukpenningor. I även res-anges
pektive kostnad delas därefter med antalet godkända ska-år. Denna

erhåller fördor varvid "styckekostnad" arbetsskadesjukpen-man en
ning för varje under året godkänd skada.

I5 16-0907
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Tabell 13.4 Genomsnittlig kostnad lör LAF-sjukpenning

År Antal Total sjp- Sjp-kostnad
godkända kostnad, skada,per
skador milj. kr kronor

1990 525 6 149 79 31677
78 400 6 744 86 0201991

1992 66 817 6569 98313

sjukpenningkostnaden för skador undergenomsnittliga deDen tre
angivna kan detta beräknas till kronor. böråren 88 000 Detsätt ca

beräkningen har fleradock omedelbart påpekas den gjordaatt svaga
punkter.

sjukpenningkostnaden fördet första förhåller det sig så årenFör att
inte enbart kan hänföras till de skador godkändes1990-1992 som

retroaktiva utbetalningar förunder de åren. Dels kan kostnaden avse
skador inträffat tidigare dels kan den recidiv återin-år,som avse
sjuknade i tidigare skador. Rutiner för registrering skador ochav
bokföring kostnader medger dock inget beräkningssätt.annatav

detdet andra har sjukpenningkostnaden delats med totalaFör
arbetssjuk-antalet godkända skador. dock det blandAtt ärnotera att

domarna finns sjukdomstyper normalt inte upphov tillsom ger
och vissa fallnågon sjukskrivning, hörselskada, pleuraplack it.ex.

Ävenvibrationsskada. skadorna till följdbland de godkända av
sjukvårdskostna-olycksfall finns skador endast givit upphov tillsom

tandskada. genomsnittliga sjukpenning-der eller kostnader för Den
därför skrivaskostnaden i skador leder till sjukpenning bör uppsom

till kronor.med och avrundas kommittén 100 00010 procent, avca
tredje också med i beräkningen sjuk-det börFör ta attman

arbetssjukdomarskrivningstiderna för dem drabbatssom av san-
till följdför dem drabbats skadanolikt varit längre än avsom av

statistik avseende den genomsnittligaolycksfall. Någon tillförlitlig
till följdsjukskrivningstiden efter samordningstiden för skador av

närvarande inte.olycksfall respektive arbetssjukdomar finns för Från
arbetsskadorArbetarskyddstyrelsens informationssystem for ISA

ukskrivningstiden förkan inhämtas den genomsnittliga ettatt
inledningenanmält olycksfall i arbete har varit dagar i 1990-19 av

arbetssjukdomar motsvarande genomsnitttalet. anmälda 94För var
dagar. sammanhanget bör dock beaktas benägenhetenI attatt an-

;il
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sannolikt varitbagatellartade, änolycksfall, störremäla attäven
blivitolycksfallenför"basen"sjukdomar. Dettaanmäla gör att

genomsnitt. Trotstill lägrei sin lederbredare, vilketbetydligt etttur
erfarenhetsmässigaändå,börtillförlitligt underlagbristen man

sjukpenningkostnadengenomsnittligadengrunder, kunna anta att
den sänkasMöjligen börkronor.100 000olycksfall lägreför är än

kronor.eller 90 000till 80 000
lämnaförvad kostnadernasammanvägningslutligVid attaven

ytterligarefinns detolycksfalltill följdvid skadafull ersättning av
kostna-förväntas ökafaktorer kantill. Vissahänsynfaktorer att ta
denkandesamma. T.ex.förväntas minskaandra kanderna och ge-

ökade dentill 1994från 1991 årförväntas öka, årnomsnittliga SGIn
vilketår 1993,samband har skärptsRegeln förmed 10 procent.ca

godkändaantaletandelen ochminskningvisstillbör leda aven
hanteringaktivaförsäkringskassornasVidare börskador. avmer

bliskulleför sjukpenningkostnadernainnebärasjukfalllånga att
sedan.den för några årvadlägre idag än var

överslagsmäs-kanredovisatsutgångspunkt i vadMed ovan ensom
Sjukpenningkostnadensammanfattas följandesig beräkning sätt.

olycksfall itill följdvid skadafull ersättningför lämnaatt aven
kommitténsEnligttill högst 90 000 kronor.beräknasarbete kan

eftersom denochmed 98ersättning lämnasförslag skall procent,
arbetsskadeförsäk-primär kommerskallallmänna försäkringen vara

kostnad, dvs.dennamed 23endast belastasringen procentatt caav
berättiga-olycksfall kan kommaAntaletkronor.20 000 att varasom

tabell 13.3,beräknas inte överstiga 18 000 sesjukpenningde till
upphovinte beräknasfallenmed deminskat 10 procent gesomav

mil-beräknas till 360alltsåsjukskrivning. Kostnaden kantill ca
årligenfärdolycksfall 3 600skador till följd cajoner kronor. För av

miljoneromkringbli 70troligen kommaskulle kostnaden attatt
arbetsskadeförsäkringenskulle kostnaderna ikronor. Sammantaget

till följdbrutto,kronor,med 400 miljonerkomma ökaatt avca
tagitsin beräkningKommittén har vidförslag.kommitténs även

sjukpenningunderlagetförslag beträffandeeffekten dethänsyn till av
det följande.lämnas isom

de förhållandenvilar påkommitténs beräkningarUnderlaget för
dagar,samordningstid 90försäkringen haderådde då ensom

gälla enligt kom-samordningstid skallvilket denockså är som
mitténs förslag.
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13.9.4.3 Sjukpenningunderlag

Regeringen har i sin proposition "Försäkringsskydd vid sjukdom
beträffandem.m." prop. 1995/96:209 lämnat förslag beräkningett

sjukpenninggrundande inkomst Förslaget innebär vidSGI. attav
beräkning skall semesterlön och liknande ersättningarSGIav

beloppberäknas till högst det skulle ha utgjort ersättning försom
utfört arbete under den tid semesterlönen kan Imotsvara.anses

förslagpropositionen läggs fram det i SGIn inte skalläven attom
skattepliktiga förmåneringå andra ersättning i och inteän pengar

skattepliktiga kostnadersättningar. Regeringensheller proposition
bygger det förslag kommittén i sitt delbetänkandepresenterat

örsäkringsskydd vid sjukdom SOU 1995: 149. KommitténF
konstaterade i sitt delbetänkande bl.a. det förhållandeatt att semes-
terlön ingår i i vissa fall kan innebära arbetstagare i vissaSGIn att en

vid sjukdom.fall blir överkompenserad
Vid sådan höjning den sammanlagda kompensationsnivånaven

föreslår för den skadats till följd olycksfallkommitténsom som av
regler för beräkning Sjukpenningunderlagi arbetet kan, med de av

tidigare gällde i resultatet bli den skadade fårLAF, attsom en
inkomstförlusten. talarersättning överstiger enligt kom-Dettasom

mittén för den begränsning vid beräkning SGI enligt AFLatt av som
regeringen föreslår i den nämnda propositionen bör gällaävenovan
i LAF.

före juli lämnades ersättning från arbetsskade-tid den 1993För l
försäkringen i form sjukpenning. Underlaget för beräkningäven av

sjukpenning i normalfallet den skadadesenligt LAF SGIav var en-
ligt det fall den skadade inte sjukpenningförsäkradAFL. För att var
fastställdes underlag skulle ha utgjort han eller honSGIett som om
hade varit försäkrad. där underlaget för sjukpenningEtt system

de försäkringar-beräknas grundval ersättningar i bådaav samma
fördelar.enklare överskåda och har påtagliga administrativaär attna

Även föreslagna fastställa idet regeringen SGIsättet attom av nu
fall kan till skadad inte kompenseras för ersättning-vissa leda att en

till följd arbetsskada, ochkan falla bort vid sjukdomsom avar
anknytningen till skadeståndsrätten därmed kan komma att tunnas

uppfattning fördetta enligt kommitténs inte tillräckligt skälärut, ett
frångå tidigare ordning där sjukpenningen fastställsatt samma

underlag i AFL och LAF.
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sjukvårdförKostnader13.9.4.4

slopadesarbetsskadesjukpenningensärskildamed densambandI att
för läkarvård,kostnaderersättning förbeslöt riksdagen även att
vid arbetsska-läkemedelsjukhusvård ochbehandling,sjukvårdande

sjukdom.videnligtskulle AFLfortsättningenda i utges annansom
statsrådet iföredragandeanförde detförmånerBeträffande dessa
i hög gradsubventionerasde1992/93:178propositionen prop. att

heller inte ILO-han fannförsäkringen ochinom den allmänna att
ändring.för sådanhinder iställde någotkonventionen vägen en

förkompensationenekonomiskadenhar funnitKommittén att
administrativatill denförhållandeofta låg isjukvårdskostnader är

olika vård-hanteringbeslututredning ochkostnaden för samt av
mycketmed alltförförsäkringenbelastaintekvitton. För att

tillförslaginte någotkommittén rättenadministration lämnar attom
återställas.sjukvårdskostnader skallersättning för

Övergångsbestämmelser13.9.4.5

skador skallfrågan vilkagranskathar ingåendeKommittén somom
till övergångs-ersättningsnivå. alternativEttomfattas höjdav en

reglerna fålåta dekommittén diskuteratbestämmelse är attsom
olycksfall omfattas lagensamtligatillämpning omsom av

juniinträffat efter den 30 1977.dvs. dearbetsskadeförsäkring, som
dock endastsådant fallersättningen skulle itill den högreRätten

skulle dock ledabestämmelseefter ikraftträdandet. sådantid Enavse
få behandlaomgående skulletill försäkringskassorna ganskaatt

för nivåhöjning-tidpunktenersättningskrav från försäkrade vidsom
hävdardärefter, ochsjukfall, eller insjuknarhar pågående attsomen

olycksfall. övergångs-Ensjukskrivningen har samband med tidigare
omedelbara effekterskulle leda tillbestämmelse detta slag alltsåav

till såvälMed hänsynpå kostnaden för arbetsskadesjukpenning.
kostnadsökningen avståradministrativa problem den högasom

föreslå sådan regel.kommittén från att en
ersättningsreglernaföreslår istället låta deKommittén att nya

ikraftträdandet.de skador inträffar efter Denendast omfatta som
kostna-kostnaden kronorberäknade 400 miljoner utgörovan ca

"full funktion", inkluderar kost-stadiumden i dvs. den ävenett av
inträffat tidigaresjukpenning för recidiv år.naden för i skador som

val stadium "fullövergångsregelKommitténs innebär ettatt avav
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funktion" kommer inträda först efter år. Den kommitténatt ett par av
föreslagna övergångsbestämmelsen innebär också belastningenatt
på administrationen inte inträffar omedelbart ökar successivt.utan

Förslagets inverkan på13.9.5 arbetsskadefonden

Som tidigare konstaterats i försäkringskostnaden för de arbetsskador
inträffar idag synnerligen låg. beror delsDetta på någonattsom

inte frånsjukpenning delsLAF, på bedömningsreglernautges att
skärpts. Resultatet har blivit arbetsskadeförsäkringenatt ettnu ger
visst överskott. år 1995 blev överskottetFör 2 miljoner000 kro-ca

jämföra med det samlade underskottet i arbetsskade-att attnor,
fonden vid utgången det året drygt 19 miljoner000 kronor.av var

Enligt anslagsframställningRFVs för budgetåret 1997 redovisas de
beräknade överskotten i arbetsskadeförsäkringen till och med år

det fall avgifter2001. För till det reformerade ålderspensions-att
införsinte bli utvecklingen enligt tabell 13.5systemet

Tabell 13.5 Arbetsskadefondens utveckling 1995 2001,-
ålderspensionsavgifteringa

År överskottInkomster Utgifter Fond

1995 8 947 6 857 2 090 19 347-
1996 10 090 6 528 3 562 78515-
1997 10 600 6 295 4 305 -11 480
1998 11 110 6 280 4 830 650-6
1999 67011 6 310 3605 290-
2000 12 380 6 450 5 930 640+4
2001 13510 6620 6620 +11530

det fallFör ålderspensionsavgifter skall ersättningatt äventas ut
från arbetsskadeförsäkringen kommer överskottet minska,att se
tabell 13.6.
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1995 2001,utvecklingArbetsskadefondensTabell 13.6 -
år 1997införs fr.0.m.filderspensionsavgifter

ÖverskottÅr FondUtgifierInkomster

19 34709028 947 6 8571995 -
785562 153090 6 528101996 -
000-1327857815106001997

-969033107800111101998
8703 820 -57 85011 6701999
6604 3408 04012 3802000
990240 +258 27013 5102001

fårkommande årunderuppkommeröverskottDet somsom
också framgår RFVsochdirektiv,kommitténsförutsätts i avsom

"återbetala" detföravseddaanslagsframställning, attvaraanses
arbetsskadefonden. Ettunderskottet iackumuleradeuppkomna

olycksfalltill följdvid skadaersättningsnivåernaåterställande avav
skulle"återbetalning"i dennatill taktenalltså ledaskulle att

dämpas.
förordat leder dock tillövergångsbestämmelse kommittén attDen

successivt.arbetsskadeförsäkringen skerikostnadernaökningen av
införs kan denersättningsnivån år 1997höjdafall dendetFör att

till 200beräknassjukpenning under det åretkostnaden förökade ca
tillkostnadsökningen beräknaskanår 1998miljoner kronor. För ca

till miljonerför kommande år 400miljoner kronor och300 ca
allmännakompensationsnivå i denprocentigkronor. Införs 80en

ekono-aviseras i regeringensmed vadförsäkringen i enlighet som
kostnadsök-kan1995/961150 82vårpropositionmiska prop. s.

därefterochmiljoner för år 1998beräknas till 250ningen istället ca
årligen.miljoner kronortill 300ca

frånersättningarinte skallpensionsavgifterdet fallFör tas utatt
underskottet i arbets-kommertabellarbetsskadeförsäkringen 13.5

kommitténreformden kostnadsökandemedskadefonden, även
behållningen i fondenpositivaborta årföreslår, 2000. Denatt vara

miljoner kronor.lägre, 3 300kan dock beräknasår 2000 vara ca
skall tabell 13.6 kommerdet fall pensionsavgifterOckså i tas ut

kommitténsi fonden borta årunderskottet 2001 ävenatt omvara
positiva behållningenförslag genomförs. fall skulle dendettaI

kronor. procentigminska till ungefär miljoner En 80l 200 ersätt-
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ningsnivä i den allmänna försäkringen fr.o.m. år 1998 skulle leda till
den positiva behållningen blevatt 200 miljoner kronor större.ca

Efter det underskottet borta beräknaratt är RFV arbetsskade-att
avgiften kan sänkas till i storleksordningen O,9procent. Ett genom-
förande kommitténs förslag skulle alltså leda till minskatav ett
överskott i arbetsskadeförsäkringen och därmed också till att statens
inkomster minskar, inte totalt väl för de kommande åren.sett, men

13.10 Ersättning under rehabilitering
till livräntarättensamt

Vårt förslag: Genom ändring i kap.6 5 § klargörsLAFen att
försäkrad till följd arbetsskada fått sin förmåga skaffasom attav
inkomst nedsatt med minst femtondel har till livräntarätten
under tid för arbetslivsinriktad rehabilitering syftar till attsom
återställa arbetsförmågan.

Kommittén klargör även till livränta vidrätten arbetsskadaatt
inträder vid den tidpunkt den försäkrade fått sin förmåga att
skaffa inkomst arbete bestående nedsatt.genom

13.10.1 Inledning

Efter förslag från regeringen i proposition 1992/93: beslötl 78
riksdagen den särskilda arbetsskadesjukpenningenatt skulle slopas

ersättningsform för tid efter den 30 juni 1993. Till densom ärsom
arbetsskadad sedan dess ersättning underutges sjukpenningtid i
form sjukpenning eller rehabiliteringsersättning enligt lagenav om
allmän försäkring. föredragandeDet statsrådet anförde:

Principen arbetsskada skallatt med högre beloppersättasen
skada bör alltjämtän gälla. Med hänsyn till utveckling-annan

kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen risken fören av samt
arbetsskadesjukpenningenatt verkar rehabiliteringshämmande

jag det emellertid befogat föreslå såvittanser att att, avser
arbetsskadeförsäkringen, detta skall gälla först sedan en
bestående nedsättning arbetsförmågan till följd arbets-av av
skada har inträtt. föreslårJag därför till arbetsskade-rättenatt
sjukpenning i princip slopas.
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har liv-arbetsskadesjukpenningen slopatsden särskildaGenom att
ersättningsform kommit öka. Livräntabetydelse äratträntans som

vid beståenderubriken till kapitlet LAF "Ersättningenligt 4:e en
ersättningtill sådanarbetsförmågan" ochnedsättning rättenav

sjukdomnämnda lag: sedan denenligt kap. 1 § "--inträder 4 som—
skadan upphörtförorsakats har —".av --

inkomst-kompenseradetidigare LAF-sjukpenningenEftersom den
hade tidpunktenförsäkradesbortfallet med den SGI100 procent av

i flertalet fallLAF-sjukpenning till LAF-livräntaför frånövergång
däremot fråganbetydelse. Efter lagändringen harinte någon större

"upphört" kommit bli central.sjukdom skall hanär attansesom en
propositionen: "Medanfördes i den nämndadenna frågaI ovan

sjukdomstillståndetfram till desssjukdomstid tiden attavses
härför föreslår jag ingen ändring iupphör. Beträffande tidpunkten

anförde statsrådet:till nuvarande regler." Vidare "Inteförhållande
respektivegäller förutsättningarna erhålla livräntaheller vad att

någon ändring de nuvarandelivräntans storlek föreslår jag av
reglerna."

tillanfördes följande beträffandepropositionI rätten ersätt-samma
under rehabilitering:ning

arbetslivsinriktad blir aktuell in-de fall rehabiliteringI en
nebär förslaget sjukpenning enligt kap. kommer3 AFL attatt

hand rehabiliteringspenning enligtbytas i första 22ut mot
förutsättningarna för dennakap. nämnda lag, i övrigtom

ersättning uppfyllda.är

Sedan den särskilda arbetsskadesjukpenningen slopats har det,
enligt vad kommittén kunnat inhämta, uppkommit vissa oklarheter
ifråga till ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Dessarättenom

lämnasoklarheter gäller i första hand i vilken mån ersättning kan
från arbetsskadeförsäkringen rehabilitering fråganunder samt om
vid tidpunkt Kommittén därförvilken till livränta inträder. harrätten
funnit vissa klargöranden i lagtexten erforderliga för skapaäratt att
bättre förutsättningar för tillämpningenhetlig lagens ersätt-en av
ningsregler.
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Ersättning under13.10.2 rehabilitering

l3.10.2.l Ett ekonomiskt invaliditetsbegrepp
ställer särskilda krav

Bakom det försäkringsskyddetsärskilda vid arbetsskada kan, som
kommittén tidigare konstaterat, skönjas rad olika motiv. Etten av
dessa försäkringens funktion. örsäkringsskyddet vidFreparativaär
arbetsskada vilar i hög grad skadeståndsrättsliga principer. Dessa
principer kan eller mindre framträdande i arbetsskade-vara mer en
försäkring, och kopplingen till skadeståndsrätten framträder kanske
klarast ersättningsreglernas utformning. fråga denIgenom om
reparativa funktionen fokuseras intresset ofta till frågor ersätt-om
ningsnivåer, Försäkringens möjligheter lämna ersättningattmen

rehabiliteringunder ofta minst lika betydelse.är storav
Som kommittén tidigare redogjort för har renodlatLAF ett

ekonomiskt invaliditetsbegrepp. LAF-ersättning i form livräntaav
skall för kompensera det bestående bortfall i förmåganutges att att
skaffa inkomst arbetsskada har givit upphov till. Försom en en
försäkring med ekonomiskt invaliditetsbegrepp det alltsåett är av
särskild vikt de förvärvsmässiga konsekvenserna skadaatt av en
minimeras. Vid sidan den medicinska rehabiliteringen därförärav
den arbetslivsinriktade rehabiliteringen särskilt betydelsefull.
Reglerna i försäkring har lämna ersättning för inkomst-atten som
förlust fram till dess den skadade i ålderspensiongår bör denatt av
anledningen utformas på sådant den skadades förintressesättett att
rehabilitering stimuleras. Målet för arbetslivsinriktad rehabili-en
tering bör också den skadade skall kunna i arbeteåtergåatt utanvara

någon inkomstförlust uppkommer. Kommittén vill iatt samman-
hanget också understryka de mänskliga vinster för de försäkrade

ligger i försäkring kännetecknas sådana målsättning-som en som av
ar.
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effekterl3.l0.2.2 Nuvarande tillämpning samt av
kommitténs förslag till ersättningrättom
enligt AFL

vidEnligt vad kommittén kunnat inhämta lämnas ersättning arbets-
försäkrade normaltlivsinriktad rehabilitering till arbetsskadade

endast utsträckning reglerna i kap. tillåter.i den 22 AFL Dettasom
lagens förarbeten ochi enlighet med citerade uttalande iär ovan

Riksförsäkrings-följer också de rekommendationer lämnas iav som
verkets allmänna råd arbetsskadeförsäkringen.199423 Dagensom

för rehabiliteringsåtgärdtillämpning innebär alltså tiden äratt en
begränsad till i princip år. Vidare innebär det kompensations-attett

försäkra-nivån under tiden för sådan åtgärd den75är procenten av
försäkringskassornasdes del innebär denna tillämpningSGI. För att

frågan arbetsskada behöver till ersättninginte Rättenprövas.om
under rehabiliteringsâtgärd hänsyn till den bakom-avgörs utanen

orsaken.liggande
genomförande det förslag beträffande grunderna för tillEtt rättav

ersättning enligt lagt fram iAFL kommittén sitt delbetänkandesom
örsäkringsskydd vid sjukdom SOU 1995: innebär tillF 149 rättenatt

sjukpenning och förtidspension kommer bedömas renodlatatt mer
utifrån medicinska grunder. Kommitténs förslag medför ersätt-att
ning försäkradeinte kommer den bedöms rimligenatt utges om
kunna försörja sig arbetsmarknaden vanligt förekom-ettgenom
mande arbete. sådan renodling kommer därmed ocksåEn att
innebära förändring under arbetslivs-till ersättningrättenen av
inriktad rehabilitering. åtstramning kommer gälla allaDenna att
försäkrade, och med dagens tillämpning kommer begränsningen

omfatta de arbetsskadade.även att

13.10.2.3 Kommitténs beträffandeöverväganden
till rehabiliteringrätten ersättning under

vid arbetsskada

konstaterarKommittén dagens tillämpning, följer RFVsatt som
rekommendationer, inte kan till fullo uppfylla kravetsägas en
arbetsskadeförsäkrings reparativa funktion. Tillämpningen kan dess-

också leda till resultat arbetsskadeförsäkringensvärre settsom, ur
synpunkt, inte ekonomiskt effektiva. det fall den rekommenderatIär
begränsade rehabiliteringstiden leder den skadade intetill kanatt
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återgå i arbete med minst inkomst skadan intesamma som om
inträffat han eller hon berättigad till livränta för den inkomst-är
förlust blir följden skadan. Därmed kan avsevärda framtidasom av
kostnader uppkomma i arbetsskadeförsäkringen. Kommittén kan
också konstatera den kommittén tidigare föreslagna renodling-att av

till ersättning enligt AFL sannolikt kommer förstärkarätten atten av
denna effekt.
Enligt kommitténs uppfattning kan arbetslivsinriktad rehabiliter-en

ing i princip begränsad till år i många fall otillräckligär ettsom vara
för återställa skadads förvärvsförmåga. gällerDetta särskilt iatt en
de fall skador Förvärvsarbetandedrabbar med yrkesutbildning eller

skaffatpå sig yrkeserfarenhet. Förutom densättannatsom en
inkomstförlust kan bli följden sådan begränsad rehabilite-som av en
ring kan den skadade också riskera förlora etablerad ställningatt en
i arbetslivet. Utan yrkesutbildning löper den skadade risken ny en

inte klara konkurrensen arbetsmarknaden, och kan därmed påatt
sikt komma drabbas arbetslöshet. risk får den skadadeDennaatt av
bära hand eftersom normalt inteLAF täcker inkomstförlustegen

uppkommer till följd arbetslöshet.som av
Frågan ersättningsnivåerna i arbetsskadeförsäkringen har disku-om

utifrån antagandet höga nivåer kan rehabiliteringshäm-terats att vara
mande. Sålunda följandestatsrådet i det lagförslag prop.angav
1992/931178 ledde fram till slopande sjukpenningen iettsom av

förslagetLAF: "Genom i huvudsak slopa till arbetsskade-rättenatt
sjukpenning anser förutsättningarna för få den försäkradeatt att

medverka i framgångsrik rehabilitering ökar väsentligt."att en
Motsvarande uppfattning har också redovisats bl.a. Riksdagensav
revisorer.

Kommittén väl medveten den kritik från denna utgångs-är om som
punkt riktats arbetsskadeförsäkringen. studierDemot som genom-
förts kring rehabilitering arbetsskadade medför dock, enligtav
kommitténs uppfattning, bör anläggaatt ett nyanseratman mer

problemet. Två mindre studier vid försäkringskassan isynsätt
Malmöhus, genomförda under år 1992, inget stöd för teorin attgav

skulleLAF rehabiliteringshämmande, resultaten pekade snarastvara
i riktning. RF Vs studie rehabiliteringsarbetet påmotsatt senaste av
försäkringskassan RFV redovisar perioden1994:5 1986-1991.avser

studiensI sammanfattning följande:anges

En anmälan arbetsskada fördubblade sannolikheten attom
börja rehabiliteringsåtgärd jämfört demmed inteen som
anmält någon arbetsskada. Att rehabiliteringsprocessen
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kontaktergäller devadbådesnabbarelöperdessutom som
rehabiliteringsbe-utredasyftetmedförsäkringskassan atttar

talarrehabiliteringsâtgärd emotpåbörjahov samt att en
skullearbetsskadeförsäkringenpåståenden att varaom

rehabiliteringshämmande.

medlängreintealltsådetuppfattning kankommitténsEnligt
arbets-ersättningsnivåer ihögahävdassjälvklarhet attsamma

inställning tillförsäkradspåverkarnegativtskadeförsäkringen en
situatio-uppfattatkommitténrehabilitering. Somarbetslivsinriktad

arbetsskade-förhandläggningstidernalångadedet snarastvarnen
problemtillupphovkundeförsäkringskassornaärenden på gesom

skyldighetkassornas prövaSedan attrehabiliteringsarbetet.i
ärendendessahanteringenlöperbegränsatsanmälda skador avnu

snabbare.betydligt
propositionregeringensdel inteför sinkanKommittén att omse

definitivt1992/931178arbetsskadesjukpenning prop. ute-slopad
rehabili-underersättningsformenligt LAFlivräntasluter ensom

arbetsskadesjukpenningslopadförslagetmedsambandtering. I om
kap. 5 § AFL.förändring i 3samtidigtnämligenföreslogs en

femte stycketillförasparagrafen skulleinnebarFörslaget ett nyttatt
kap.med stöd 6uppbär livräntaförsäkradinnebördmed att somen

densjukdomvidrehabilitering ändvs. under5 § LAF somannan
beräknad denfå sjukpenningenskallgrund för livräntanligger till
studietiden s.k.underfåhanarbeteinkomst antaseget somav

avskaffavarit helthadeavsiktenfalldetstudietids-SGI. För attatt
haderehabiliteringunderi form livräntaersättningtillrätten enav

nödvändig.inte varitidenna förändring AFL
tillstyrktel992/93:StU 17,Socialförsäkringsutskottet som

ersättningenbeträffandeföljandekonstateradeförslag,regeringens
arbetsskada:till följdrehabiliteringvid av

arbetsskadelivräntapraxiserfarit detvad utskottetEnligt är att
längrestudier änrehabilitering i formvidutges vararsomav

tillkom-sannoliktharreglernatillämpningsådanår. Enett av
emellertid peka påvillskäl. Utskottetpraktiska attmit enav

rehabiliteringshämmandeverkakan attsådan ordning genom
prövad innan hantill livräntafå sinkan viljaförsäkrad rätten

regeringenförutsätterrehabilitering. Utskottetpåbörjar atten
område.dettalagändringar behövsöverväger om

lagändring inteytterligarenågonKommittén kan konstatera att
utskottetpraxis beskrivs ägertill denkommit stånd, och avsom
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alltså fortfarande FÖDsin giltighet se 1985:4 därt.ex. ersättning
under lângtidsutbildning, med hänsyn till den försäkradesen
hälsotillstånd, skulle i form livränta iställetutges för sjukpenningav

FÖDoch 1985:30 där med hänsyn till hälsotillståndet och utbild-
ningstidens längd, två år, ersättningen beviljades i form livränta.av

l3.10.2.4 Kommitténs förslag beträffande rätten
till ersättning under rehabilitering vid
arbetsskada

Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen i arbetsskadeförsäkringen
bör, enligt kommitténs uppfattning, bygga principen att en
skadads förvärvsförmåga så långt möjligt skall äterställas.som
Därmed upprätthålls försäkringens reparativa funktion samtidigt

anknytningen till skadeståndsrätten bibehålls.som Rätten till
rehabilitering måste bedömas med hänsyn till LAFs ekonomiska
skadebegrepp, vilket innebär tiden för rehabiliteringatt inteen
formellt kan begränsas. Med sådan tillämpning undvikeren man
"onödiga" livräntefall samtidigt försäkringen skadadsom ger en
bättre förutsättningar klara sin försörjningatt skada.trots en

Rätt till ersättning under rehabilitering skall enligt kommitténsen
uppfattning dock endast föreligga i det fall arbetsskada givit, elleren

rehabiliteringsåtgärd skulleutan upphov tillsom beståendege, en
nedsättning arbetsförmågan. Rätt till ersättning under rehabili-av en
tering uppkommer alltså endast i den situationen till livräntanär rätt
för inkomstförlust i fall skulle föreligga.annat För närmareatt
klargöra vilka situationer väljer kommittén citerasom attavses ur
proposition 1992/93:30 ändring begreppet arbetsskada. Iom av
nämnda proposition konstaterade regeringen den bevisregelnatt nya
i LAF också förväntas leda till begränsning sambandstiden. len av
propositionen konstaterades detta:att

kommer leda till livränta kommeratt att endastatt utges- - —
i de fall där den skadliga inverkan har upphov tillgett en
bestående arbetsoförmåga. Om det fråga försämringär om en

icke arbetsrelaterad grundsjukdom gällerav dettaen om
försämringen lett till bestående arbetsoförmåga. fallI där man
har anledning grundsjukdomenatt efteranta att tid kom-en

bli den helt dominerandeatt förklaringen till arbetsoför-mer
mågan bör livräntan tidsbegränsas.

I propositionen anfördes vidare:



Försäkring vid arbetsskada1996:1 13 463

omplaceringlivränteprövningen aktualiseras ellerOm av
föreligger till endast under denarbetsbyte, livräntarätt

före-förutsättningen det försämringen i sig och inteäratt
föranlett omplaceringenkomsten grundsjukdomenav som

fråga beståendeeller arbetsbytet. måste alltsåDet om envara
försäkrade fortsätterförsämring omöjliggör den i detattsom

arbetet. fortsatt medicinskt sambandtidigare Ett med den
föreligga.skadliga inverkan i arbetet skall Ar det däremot den

sjukdomengrundläggande icke arbetsrelaterade föranle-som
eller omplaceringen skall livräntaarbetsbytet inteder utges.

riskerar försämra icke arbetsrelate-den försäkradeOm att en
grundsjukdom fortsätta i olämpligt arbeterad att ettgenom

förhållandet han eller hon byter till lämpligareskall det att ett
grund för livränta.betalt arbete inte i sig utgörasämremen

uppfattningenligt kommitténs välCitaten drar gränsernauppovan
beviljas under tid för arbets-för ersättning i form livränta kannär av

livsinriktad rehabilitering.
dock inte alltid begränsas till endasttill ersättning börRätten att

arbetslivsinrik-den tid under vilken den skadade genomgår denavse
fall bör det enligt kommitténstade rehabiliteringen. mångaI upp-

skäligt rådrum sökafattning rimligt den skadade att ettatt ettgevara
efter omskolning. den skadade kvar sinarbete Hart.ex.nytt en
blir sådant givetvis inte aktuellt. detanställning övervägande Iett

fall försäkrad lyckas få upphör till livräntainte arbete rättenetten
tiden för skäligt rådrum efter rehabiliteringen gått till ända.när ett
försäkrades till livränta, till följd bestående nedsätt-Den rätt av en

ning arbetsförmågan, får därefter bedömas i enlighet medav
reglerna i kap.4 LAF.

fråga13.10.2.5 kommitténs förslag iEffekter av
ersättning under rehabiliteringom

tidigare konstaterats avsikten bakom kommitténsSom över-är
vidväganden i fråga till ersättning under rehabiliteringrättenom

främst klargöra gällande regler. Kommittén hararbetsskada att
funnit angeläget redovisa hur till ersättningdet sin på rättenatt syn
skall bedömas och de förändringar föreslås i lagtexten innebärsom

kommitténenligt ingen ändring i sak.
g Osäkerheten gällande regler har, enligt kommitténs uppfatt-om

ning, kommit leda till frågan till ersättning underrättatt att om re-
habilitering inte befogad.i den omfattning kan Detprövas som vara
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kan därför inte uteslutas klargörande i fråga ersättningsrät-att ett om
kan komma leda till något fler ärenden blir föremål förten att att en

försäkringsmässig prövning. Därmed skulle det kunna uppkomma
ökning kostnaderna för försäkringens administration. Dennaen av

mindre kostnadsökning dock ofrånkomlig eftersom de variationerär
i tillämpningen förekommer försäkringskassornapå utgör ettsom
hot de arbetsskadades rättssäkerhet.mot

däremotDet svårare i vilken kommitténsmån klar-är avgöraatt
görande till ersättning under rehabilitering, totalt kanrätten sett,av
komma öka arbetsskadeförsäkringens kostnader. Kommittén haratt

preciserat i vilka situationer till livränta underrättovan noga
rehabilitering kan komma i fråga. denna bakgrund bedömerMot
kommittén det sannolikt den tillämpning här diskuterasattsom som

sikt iställetpå leder till minskade kostnader i form livränta förav
framtida inkomstförluster.

13 0.3 till livränta1 Rätten
.

l3.10.3.1 När inträder tillrätt livränta

Som kommittén redovisat innebar den slopade LAF-sjuk-ovan
penningen frågan vid vilken tidpunkt till livränta före-att rättom
ligger ställdes sin försäkringFör med ekonomisktspets. etten
invaliditetsbegrepp kan generellt till ersättning försägas rättenatt
framtida inkomstförlust inträder vid den tidpunkt då invaliditeten
uppkommer. längeSå ersättningen under sjukpenningtid akut tid

densamma under invaliditetstid denna fråga naturligaär ärsom av
skäl inte något avgörande intresse.av

kap.I 4 1 § LAF vid vilken tidpunkt LAF-livränta kan börjaanges
Rubriken kapitlet4:e "Ersättning vid beståendeärutges.

nedsättning arbetsförmågan" och lyder§ i aktuell del:1 "För-av
säkrad till följd arbetsskada har fått sin förmåga skaffaattsom av
sig inkomst arbete nedsatt med minst femtonde har,genom en
sedan den sjukdom har förorsakats skadan har upphört, rättsom av
till livränta för den inkomstförlust uppkommer. "som - - -

Frågan vid vilken tidpunkt till livränta inträder behandla-rättenom
des endast kortfattat i förarbeten.LAFs Yrkesskadeförsäkringskom-
mittén SOU 1975:84 framhöll anknytningen till den allmännaatt
försäkringens ekonomiska invaliditetsbegrepp innebär att en
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arbetsskadelivränta skall försörjningsekonomiskaskadansavse
konsekvenser. pekade oftaMan på det på svårigheter istöteratt att
omedelbar anslutning till långvarig sjukperiod med någon störreen

bedömagrad säkerhet kunna den framtida nedsättningenav av
Därförförvärvsförmågan. ansåg det i osäkra fall kundeattman vara

bestämmalämpligt till början livräntan för begränsad tidatt en en
följa kommande utvecklingen. Vidareför få möjlighet denatt att

princip fastställas definitivtlivränta i inte böransåg att enman
lämplig möjlig i varjeförrän den rehabilitering kan ochsom vara

enskilt fall har genomförts. propositionen med förslag arbets-I om
skadeförsäkring prop. 1975/76:197 anslöt sig det föredragande
statsrådet till de Yrkesskadeförsäkringskommittén framfördaav
principerna.

13.l0.3.2 Dagens tillämpning

Riksförsäkringsverket har i sitt allmänna råd 199423 arbets-om
skadeförsäkring behandlat frågan från vilken tidpunkt livräntaom en
skall börja det allmänna rådet sin utgångspunkt iI RFVutges. tar

utformning och verket skriver:lagtextens

följerAv LAF livränta kan beviljas efter det den sjuk-att att
dom förorsakat arbetsskada har upphört. Sjukdomsom en

föreligga medan den egentliga sjukdoms- och läknings-anses
pågår och så länge läkarvård eller åter-processen annan

ställande behandling behövs. sjukdomstill-Frågan närom
ståndet har upphört har betydelsefått särskild sedan LAF-
sjukpenningen slopats.

de fall det inte aktuelltI med medicinsk behandling ellerär
rehabilitering under tid då den försäkrade tillhar sjuk-rätt
bidrag kan förutsättningarna för till livränta föreliggarätt om
sjukdomstillståndet har upphört.

har i RehabiliteringRFV PM och enligt ochAFLersättningen
LAF" 1994-06-08 utvecklat sin i denna fråga. Verket konstate-syn

så länge den försäkrade i medicinsk rehabilitering detatt är ärrar
vanligen svårt sjukdomstillståndet har upphört. tillsäga Rättatt att
sjukpenning föreligger i denna situation. Verket påpekar sedan åratt

kan1992 sjukbidrag betalas under den tidäven medicinskut som
behandling eller medicinsk rehabilitering pågår. I citerar verketPMn
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Socialförsäkringsutskottet i betänkande l 990/91 :SfU 16 anfört:ettsom

Visserligen skall försäkringskassan för bevilja sjukbi-även att
drag konstatera rehabiliteringsmöjligheternaatt uttömdaär

enligt utskottets mening måste dessa möjligheter imen ses
förhållande till arbetsförmågan skall nedsatt förom anses
avsevärd tid. Således bör efter svårt.ex.en person som en
trafikskada under många år behöver medicinsk behandling
och medicinsk rehabilitering kunna tillerkännas sjukbidrag
under denna tid det möjligtäven arbetslivsinrik-är attom en
tad rehabilitering därefter kan påbörjas.

anslutningI till detta citat RFV så länge sjukdomstills-att ettanger
tånd inte upphört föreligger enligt inteLAF till livränta.rätt
Eftersom försäkringskassorna kan bevilja sjukbidrag under dennu
tid läkningsprocess och medicinsk behandling eller rehabilitering
pågår kan enligt verket, inte längre generellt livräntasäga attman,
alltid skall beviljas sjukbidrag har beviljats.när de fallI kassan har
beviljat förtidspension föreligger, enligt RFV, normalt förutsättning-

för vid godkänd arbetsskada livränta.att utgear
konstaterarRFV vidare sjukdomstillstånd kan upphöraatt underett

tid för arbetslivsinriktad rehabilitering. dennaI situation har deen
rehabiliterande åtgärderna inte slutförts och RFV det därföranser
inte möjligt i detta skede kunna bedöma huruvidaatt den försäkrade
fått sin förmåga skaffa inkomst nedsatt i sådan gradatt tillrättatt
livränta föreligger. En sådan prövning kan enligt verket ske först
sedan rehabiliteringen har avslutats.

13.l0.3.3 Kommitténs frågaöverväganden i
rätten till livräntaom

Kommittén kan konstatera de regler föreslogsatt som av
Yrkesskadeförsäkringskommittén innebar arbetsskadad skulleatt en

berättigad till ersättning i form arbetsskadesjukpenningvara av som,
efter viss samordningstid, ersättning i princip täckteen gav som
inkomstbortfallet. Det saknades därför skäl för i lagförarbetenaatt
ytterligare fördjupa sig i frågan vid vilken tidpunkt livränta skallom
avlösa sjukpenning ersättningsform. Hade Yrkesskadeförsäk-som
ringskommittén däremot haft utreda, eller kommit föreslå,att att en
försäkring endast haft lämna ersättning vid ekonomiskattsom
invaliditet, dvs. livränteförsäkring, skulle frågan tvivelen utanren
ha behandlats ingående.mer
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fåEnligt kommitténs uppfattning har kap. kommit4 1 § LAF att en
olycklig utformning. i lagtexten, livränta kannågot Ordvalet att

skadan har upphörtden sjukdom förorsakats"-närutges avsom- -
kan upphov till tolkningsproblem och riskerar därmed leda—", ge——

lagtextentill bristande enhetlighet i tillämpningen. tolkningEn av
längeleder till slutsatsen livränta inte kan såatt utges ettsom

sjukdomstillstånd korrekt hade haftkvarstår helt LAF ettvore om
medicinskt invaliditetsbegrepp, i vissa fall kräver sjuk-att ettsom
domstillstånd ersättninghar upphört innan storleken kanenjl fastställas. Enligt kommitténs uppfattning behöver sjukdom inteenl medicinskt fárdigbehandlad sjukdomstillstånd haeller ettvara upp-l för det försäkradshört skall möjligt fastslå arbetsför-att attvara en

l måga blivit bestående nedsatt. förvärvsmässiga effekternaDe av en
arbetsskada, fast-vid allvarligt olycksfall, kan inte sällant.ex. ett
ställas redan i tidigt skede. i sådan situation låta tillAtt rättenettl en
livränta inträda först sedan läkningsprocess och läkarvård ellerl

i återställande behandling avslutad, vilket kan ellerär ta ettannan

r iflera år anspråk, enligt kommitténs uppfattning inte medstämmer
principerna för försäkring med ekonomiskt invaliditets-etten
begrepp.

Kommittén vill för övrigt också finnspeka det sjukdoms-att
tillstånd aldrig upphör eller inte låter sig botas, allergier,t.ex.som
vissa cancerformer eller lungsjukdomar, förutsättningarnadärmen
för till livränta ändå kan uppfyllda.rätt vara

det ekonomiska invaliditetstillstândet kan inträda redan iAtt ett
tidigt skede har också förutsetts lagstiftaren. 3 kap.I l § LAFav

tidigare, innan den särskilda LAF-sjukpenningen slopades,angavs
samordningstidens längd. den försäkradeDär vidattangavs
arbetsskada sjukförsäkringenhade till förmåner frånrätt samma som
vid sjukdom under dagar eftertid dagar senare 18090annan en av

inträffade,det skadan dock längst till dess skadan medför"-att - -
till livränta sin lagkommentar "Arbetsskadeförsäkring-". Irätt - -

och statligt personskadeskydd" Grönwall/Hessmark följandegör
tolkning regeln samordningstid: "Tiden kan dock bli kortare,av om

den skadade har till livränta 90-dagarsperiodensföre slut ochrättom
skadefallet dåsåledes redan kan bedömas bli bestående". Lagstifta-

avsåg alltså tillämparen tidigt skede skulleredan i kunnaatt ettren
ställning till livränta.ta

Kommittén dock medveten för kunnaär att göraattom man en
bedömning skadahur påverkat försäkrads möjlighet attav en en
arbeta i många fall avvakta medicinskmåste resultatet utredningav
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och behandling. Detsamma kan nödvändigt för medäven attvara
säkerhet kunna bedöma varaktigheten sådan nedsättning.av en
Kommittén vill i detta sammanhang dock peka på möjligheten att
bevilja tidsbegränsad livränta.en

13.10.3.4 Kommitténs frågaförslag i
rätten till livräntaom

Betydelsen vid vilken tidpunkt till livränta inträderrätten har,av
kommittén tidigare konstaterat, sedan denaccentueratssom

särskilda arbetsskadesjukpenningen slopats. Kommittén attanser
eventuella oklarheter i fråga livränta kannär och deutges,om
skillnader i tillämpningen kan uppkomma resultatettsom som av
sådana oklarheter, enklast åtgärdas vissa redaktionellagenom en
ändringar i lagtexten. Av den anledningen föreslår kommittén att

kap.4 1 § LAF lydelse anknyter till kapitlets rubrik, såges en som
det framgår till livräntaatt inträderrätten vid denatt tidpunkt då

nedsättningen arbetsförmågan kan bedömas bestående.av vara
Livränta skulle därmed kunna den skadadeutges även om ges
läkarvård eller någon medicinsk vård eller medicinsk reha-annan
bilitering. de fallI omfattningen arbetsförmågan inte med be-av
stämdhet omdelbart kan fastställas vill kommittén betona möjlig-
heten i sådan situation bevilja tidsbegränsadatt livränta.en en

l3.10.3.5 Effekter kommitténs förslagav

Även på detta område kommitténs förslagär försök tillett ett
klargörande hur gällande regler bör tillämpas. Kommittén harav
funnit det behövligt redovisa sin på vid vilken tidpunktatt rättsyn
till livränta inträder. Den förändring föreslås i lagtexten innebärsom
enligt kommittén ingen förändring i sak endast förtydli-ärutan ett
gande livränta skall kunna arbetsförmåganatt kan bedömasutges när

bestående nedsatt.vara
klargörandeDet kommittén valt kan innebäragöra vissaatt attnu

arbetsskadade kommer beviljas livränta från tidigareatt tidpunkt.en
Detta kan i viss mån komma öka arbetsskadeförsäkringensatt kost-
nader. En sådan ökning dock inte i första handär beroende denav

kommittén föreslagna lagändringen måste resultatetav utan ses som
vissa tveksamheter i tillämpningenatt undanröjs.av nu



469arbetsskadavidFörsäkring131996:1

Avslutande kommentarer13.11

ukdomarArbetssj1.113.1

börarbetsskadebegreppdagensframgårdirektiv attkommitténsAv
godtasskallvadavgränsningenförutgångspunkt somavtas som

Försäkrings-uppfattningendelar attKommitténarbetsskada.som
erinrarochutformninggenerellskall haarbetsskadavidskyddet en

förföremålvaritnyligenrelativtarbetsskadabegreppetattom
december 1991iArbetsskadeförsäkringsutredningen,ianalys som

förreglernabegränsning övernågonuppdragi utan seattgavs
arbetsskadabetänkande Begreppetsittarbetsskada. lbedömning av

tillmöjligheterolikadeutredningendiskuterade1992:54SOU
uppfattningutredningensEnligtbuds.tillstodförändringar som

detochlistningsmetoddetalternativ,tvåsiganmälde87s. ena en
skadebegrepp.generelltandra ett

list-enligtskadebegreppetavgränsadestriktdetBeträffande mer
följande:anfördesningsmetoden

arbetsskadebegreppet är attmetod avgränsa—- attEn - arbets-skallskadorvilkalagendirekt i somansessomange
vissatillkopplingantingenskekanskador. Detta engenom

angivnasärskiltvissatillellersjukdomarangivnasärskilt
därlistamedkompletteraskunnaskulleLagenfaktorer. en

faktorerskadligaochsjukdomarvilkadetaljeratdet angesmer
lagstifta-metodsådanersättning. Entillskall rätt gergesom

försäkringenavgränsningenbestämmamöjlighet avattren
ochsjukdomsdiagnoserangivandetexakt. Genommycket av

faktorer,skadligainnehållet t.ex.ochbeskrivning arten avav
kemiskalyft,tyngdenlyft, ämnens samman-frekvenser avav

bestämmasförsäkringenomfattningenkansättning, av
restriktivt.ellergeneröst

tillYFLyrkesskadeförsäkringenkonstateradeUtredningen att
dockfannUtredningen attefter dettauppbyggdviss del system.var

huvudsakiefterskadebegreppet ettväljer avgränsaattom man
till följdförteckningengällandeiden YFLmåsteliknande system,

Bl.a. kons-hänseenden.åtskilligarevideras imedicinska rönav nya
kan hän-musklerochlederi benstomme,sjukdomtaterades t.ex.att

för-i YFLsde fanns upptagnafaktorerandra änföras till som
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teckning. Detsamma ansågs gälla för psykiska och psykosomatiska
sjukdomar.

Beträffande det andra alternativet, generellt skadebegrepp,ett
anfördes:

De överväganden gjordes vid arbetsskadeförsäkringenssom
införande i valet mellan generellt arbetsskadebegrepp ochett

arbetsskadebegrepp angivet i sjukdomsförteckningett ståren
sig alltjämt. För det generella begreppet talar inte bara
principiella skäl innebärande ingen sjukdom frånatt utestängs
försäkringsskyddet kan föras tillbaka till påfrestningar isom
arbetet. För allmän regel talar också snabbt, säkertatten man
och smidigt fångar den medicinska och tekniska utveck-
lingen successivt kunskaper och förklaringarsom ger nya om
till hur sjukdomar uppkommer och hur sjukdomar förhåller
sig till olika faktorer i arbetet.

Vidare konstaterades 97 att:

Ett generellt skadebegrepp också ändamålsenligtär mer om
arbetsskadeförsäkringen skall verktyg i detutgöra ett
skadeförebyggande arbetet. Arbetarskyddsstyrelsens och
yrkesinspektionens verksamhet inriktas på spåra ochatt
förebygga alla former ohälsa kan drabba de förvärvs-av som
arbetande. Att ha försäkringssystem sikte påett tar ettsom
begränsat antal ukdomsdiagnoser kan leda till vissa andraatt
former ohälsa, de förvärvsarbetande allt uppfat-trotsav som

arbetsrelaterade, inte kommertar uppmärksammas.attsom
För arbetarskydd verkar helhetsperspektivett ettsom ur vore

sådan utveckling olycklig.en

Utredningen stannade vid förorda arbetsskadebegreppetatt att
alltjämt skulle generell utformning. Denna uppfattning dela-ges en
des lagstiftaren och de förändringar genomfördes i lagenav som om
arbetsskadeförsäkring den januari1 1993 berörde inte det generella
skadebegreppet.

Som kommittén tidigare konstaterat kan generellt arbetssjuk-ett
domsbegrepp i kombination med arbetsskadesjukpenning leda tillen

kostnadsutveckling endast med svårighet låter sig kontrolle-en som
samhällsekonomiskaDen situationen i kombination medras. ar-

betsskadefondens nuvarande ställning det för närvarande integör att
möjligt lämna förslagär införa kompletterandeatt ett attom en

ersättning under sjukpenningtid för skador till följdäven av annan
skadlig inverkan. Kommittén dock väl medveten arbetsut-är attom
lösta besvär i rörelse- och stödjeorganen i högret.ex. utsträckning
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oftareolycksfall drabbarmedan skador till följdkvinnor,drabbar av
till viss delförslag kommer därmedKommitténs att attmän. gynna

komplette-dockförvärvsarbetande. Målsättningenmanliga är att en
arbetssjukdom skall kunna införasuppkommenersättning vidrande

arbetsskadefondens ställning så tillåter.samhällsekonomin ochnär
oförändrad till ersättningalltsåförslag innebärKommitténs rätten

skadlig inverkan. till ersättningföljd Rättenskada tillvid av annan
dåfallen och livränta kommertill de svårarebegränsas att utges en

arbets-nedsättningtill beståendegivit upphovsådan skada aven
förmågan.

strikt arbetssjukdoms-givetvis hävdaskanDet att ettgenomman
ersättningsberättigande arbets-deskulle kunnabegrepp avgränsa

kompletterandelämnamöjligtså detsjukdomama attatt vore
skullesådan förändringsjukpenningtid. Enunderersättning även

kostnader.oförändrade Kom-inom försannolikt kunna göras ramen
omprioritering ersättning-sådandock tankenavvisarmittén aven

innebärarbetssjukdomför ersättning vidreglerDagens attarna.
bestående nedsätt-drabbatstill samtligaersättning lämnas som av

sjukdomföljd i princip, varjearbetsförmågan tillning somav,av
arbetsförhållanden. Alternativetförsäkradestill denkan härledas

administrativa kostnadertill högaoftaordning där man,vore en
vidskadefall, endasti övergåendeersättninglämnar ettäven men

Kommit-strikt definierats i lista.sjukdomarbegränsat antal ensom
vida överlägset detdet förratén finner systemet senare.vara

Kompensationsnivån13.1 1.2

skadeståndsrättsligavilar påarbetsskadeförsäkringLagen om
denarbete har varitför kommitténsgrunder, och målsättningen att

skall hållas ekono-möjligtarbetsskada så långtdrabbas somavsom
fylla dennaskall kunnaförsäkringen bättremiskt skadeslös. För att

uppfattning iredovisat sinbl.a.reparativa funktion har kommittén
vid inträffadunder rehabiliteringtill ersättningfrågan hur rättenom

vilken tidpunktfråga vidskall bedömas iarbetsskada samt enom
kommit-angivits finnerbörja skällivränta skall Avutges. ovansom

ersättningsreg-föreslå förbättringdock inte möjligttén det att aven
sjukskrivningstiden.arbetssjukdom under den akutalerna vid

föreslår kom-olycksfall i arbetetskadas till följddemFör avsom
ersättning skallFörslaget innebärmittén dock förbättring. atten

arbetsskadeförsäkringen eftersjukpenning fråni formutges somav
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samordningstid dagar90 tillsammans med sjukpenningen frånen om
den allmänna försäkringen skall 98 den sjuk-motsvara procent av
penninggrundande inkomsten. Kommittén väl medveten deär attom
sammanlagda ersättningarna därmed inte når till skadestånds-upp
rättsliga nivåer. kommitténAtt valt föreslå nivå ligger tvåatt en som
procentenheter under nivån för full ersättning beror bl.a. dettaatt
i viss mån minskar förslagets inverkan finanser. Somstatens
tidigare innebär förslaget LAF-sjukpenningsagts vid skadorom en
till följd olycksfall i arbete takten på återbetalningen detattav av
uppkomna underskottet i arbetsskadefonden minskar. förslagEtt om

100 procentig ersättning vid arbetsskada skulle ha inneburiten en
långsammare takt i återbetalningen.ännu Den kommitténav

föreslagna nivån bör därför försök till kompromissettses som en
mellan behov möjligt tillbaka sina "utlånade"statens att snarastav

och de skadades krav hög ersättning vid arbetsskada.pengar en
dettaI sammanhang vill kommittén också erinra krisen i denattom

svenska ekonomin lett till i samhället- inte sällanatt stora grupper
de befinner sig i läge fått vidkännas olika formerett utsattsom av-
besparingar. Bl.a. detta skäl kommittén föreslår degör att ävenatt
arbetsskadade får stå tillbaka något för åstadkomma förbät-att en
tring finanser. Kommittén vill dock betonastatens målet ävenattav
fortsättningsvis bör arbetsskadad så långt möjligt börattvara en som
kompenseras for sitt inkomstbortfall. Detta mål bör enligt kommit-
tén uppfyllas så samhällsekonomin så tillåter.snart

13.1 1.3 tilläggsförsäkringEn med föransvar
arbetsmarknadens parter

Som kommittén redovisat i sitt delbetänkande "Försäkringsskydd
vid sjukdom" SOU 1995: 149 kunde någon mellan arbets-samsyn
marknadens inte uppnås beträffande formerna för den tilläggs-parter
försäkring vid arbetsskada angivits i kommitténs direktiv. Avsom
den anledningen fann kommittén det inte meningsfullt fortsättaatt
arbetet med utreda former och förutsättningar för sådanatt en
tilläggsförsäkring.

Kommittén vill framhålla det förslag här haratt presenterassom
tillkommit resultat tillräcklig enighet mellanett attsom parternaav
inte kunnat uppnås. det fallFör kommitténs förslag har förändratatt

intresseparternas i fråganett gemensamtav engagemang om en
arbetsskadeförsäkring bör sådant alternativ givetvisett iprövas
första hand.
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försäkringsskydd

ersättningarkompletteranderedovisas deavsnitt någotdettaI om
överenskommelsergrundvalkan påvid sjukdom utges avsom

försäk-privat tecknadocharbetsmarknadensmellan parter genom
redogörelse för den regel i AFLavsnittet lämnasring. I somen

kollektivavtalad ersättning demöjligheten lämnabegränsar samtatt
för-kompensationsnivåerna i privatförbegränsningar gällersom

för denytterligaretankar påsäkring. Eventuella sättaatt ramar
Avsnittetfrån privat försäkring avvisas.kan lämnasersättning som

arbetsmarknadens skallförslagmedavslutas parterattett gesom
ersättning efterkompletterandeträffa avtalmöjlighet ävenatt om

90:e sjukfall. sammanlagda ersättningsnivånDendagen iden ett
få överstigafall dock inte 90i sådantskall procent.

inledandeförutsättningarNågra14.1

förslag tillKommittén har tidigare i detta betänkande lämnat ett ut-
för inkomst-formningen sjukförsäkring ersättningav en som ger

arbetsförmågavaraktigt nedsattbortfall orsakat ellertemporärtav
vadfunktionshinder. enlighet medtill följd sjukdom, skada eller Iav

det grundläggandeangivits i kommitténs direktiv föreslås attsom
ochför allmänförsäkringsskyddet skall tillgodoses inom ramen en

finns drivkrafter försjukförsäkring. försäkringensammanhållen I
drivkraftersin sjukfrånvaro.den försäkrade begränsa Dessa ut-att

begränsade kompen-självrisk i form karensdag ochgörs avav en
sationsnivåer, under sjukpenningtid och75 65procent procentca

med månadsersättning.under tid
kommitténs uppdrag har ingått analysera förutsättningar-I även att

tilläggsförsäkringarför i vissa fall kan kompletterandena som ge
ersättning sjukförsäkringen. kommitténs direktiv konsta-Iutöver

det statsfmansiella läget medför förteras att att utrymmet statens
åtagande för försäkringsskydd vid ohälsa under överskådlig tid
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finns därförEnligt direktivenstarkt begränsat.kommer att vara
förfinansiellaorganisatoriska ochskäl för detstarka ansvaretatt

arbetsmarknadensskall ligga påtilläggsförsäkringardessa parter.
försäkrings-del det samladeförDärigenom tar parterna avansvar en

tillgängligt löneutrym-omfattningen dettaskyddet och vägs motav
me.

frihetha såbörframgår vidaredirektivenAv storparternaatt som
i förhandlingartilläggsförsäkringariutforma villkorenmöjligt att

tilläggsförsäkringardestatlig inblandning. Genom attutan som
kompletterandedirektiven skulle kommadiskuteras i ersätt-att ge

försäkringarna kommaskulle de olikaförsäkringsfallning vid att
i direktivenanledningenvarandra. densamspela med Av attanges

skallförsäkringsskyddetsamladefrån detutgångspunktdet med att
samhällsekono-finns såväleffektivitet och rättvisauppfylla krav

tilläggs-villkoren iställa krav påstatsfinansiella skälmiska attsom
direktivenförsäkringarna. I anges:

självrisktill denbör inte ledaTilläggsförsäkringarna att som
försäkringsskyddet skallför det samladebör finnas att vara

tilläggs-risk försådant fall skapaseffektivt, försvinner. I att
all-kostnaderna inom dentill ökaförsäkringarna bidrar att

försäkringsutnyttjandetohälsoförsäkringen därförmänna att
rehabiliterandeförebyggande ochdrivkrafterna förökar och

försvagas.insatser
ohälsaförsäkringsskyddet vidrättvisa i sätterKravet

vill-i tilläggsförsäkringarnasvilka skillnaderrestriktioner
försäkrings-undvikasacceptabla. börkor Det attsom anses

grad kommeri alltför högomotiveratvillkoren attsättett
sådanavtalsområden.eller Enskilja sig mellan ut-grupper

kostnadsdrivande kompensato-leda tillveckling riskerar att
villkor ochofördelaktigafårkrav från demriska som mer
tilläggsför-i behovsamtidigt ofta de störstär är avsomsom

uppfattasförsäkringsstmktursäkringar. siktPå är somsomen
orättvis inte stabil.

kompletterande försäk-detskall förEnligt direktiven ansvaret att
restrik-detilläggsförsäkringar inte gårringsskydd i utöversom ges

påupprätthållasbör i första handtioner sättas, parterna ar-avsom
kommitténs arbete börbetsmarknaden. utgångspunkt förEn attvara

innehålla några minsk-inte skall behövaden allmänna försäkringen
direktiven dock:ningsregler. I anges

möjligheterskall dock analyseraBeredningen sättaattstatens
detta visartilläggsförsäkringarför utformningen omramar av
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nödvändigt för samlat försäkringsskyddsig uppnåatt ett som
omfattarättvist och effektivt. analys bör bl.a. deDennaär

finns sjukpenningförsäkringminskningsregler i dagenssom
allmänna försäk-och innebär ersättningen från denattsom

erhåller frånringen minskas i de fall den försäkrade ersättning
från avtalsförsäkring överstigerarbetsgivaren eller ensom

viss nivå.

Direktiven innehåller ytterligare:

särskild referensgruppVidare skall till beredningen knytas en
beredningen och under ledningmed irepresentanterparternas

beredningens ordförande uppgift kartlägga,med attav ana-
förlysera och söka formulera kring ramarnaen samsyn

tilläggsförsäkringar.

enlighet direktiven kartlägga,i med denna uppmaning iFör att
föranalysera och söka formulera kring tilläggs-ramarnaen samsyn

försäkringar tillkallade kommitténs ordförande särskild referens-en
förmed arbetsmarknadens vilka dockrepresentanter parter,grupp av

SAF undanbad sig medverka i referensgruppen. Efter haatt att sam-
manträffat med referensgruppen ordförandennödgades konstatera

den i fråga tilläggsförsäkringar nödvändigatt samsyn om som var
för bedriva arbete referensgruppen anledningi saknades. Medatt ett

detta har kommittén inte lämnat något förslag rörande de kom-av
pletterande tilläggsförsäkringarna.

Vid sammanträdet i referensgruppen behandlades behovetäven av
den minskningsregel finns i Arbetstagarnas3 kap. AFL.som orga-
nisationer kundeprincipiella skäl inte lämna någraattangav man av

kompletterandeskriftliga förgarantier i förhandlingatt man om
tillersättning vid sjukdom skulle begränsa sina yrkanden ien

förhand given betonade dock frågan måsteManprocentsats. att
arbetstagarorganisationbetraktas pragmatisk synvinkel. Ingenur en

samtidigtidag beredd strida höga ersättningsnivåer,är att somom
alltför högaförväntade sig arbetsgivarsidan skulle avvisaattman

krav. Arbetstagarorganisationerna därför för sin del minsk-ansåg att
ningsregeln kunde slopas.

Kommitténs ordförande redovisade i den oktober tillbrev 16 1995
dåvarande statsrådet Hedborg den i direktiven tilltänktaAnna att
referensgruppen med arbetsmarknadens kunnat etablerasparter

vid det sammanträde hållits någon beträffandesamt att som samsyn
för tilläggsförsäkringar obligatoriskkunnat nås. Enramarna

tilläggsförsäkring i arbetsmarknadens regi rörande arbetsskador syn-
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genomförakommitténutfäste sigaktuell. brevetheller I atttes
tilläggsförsäkringar dennaanalysendirektiven förutsattaiden av

betänkande.till dettabilagedelenåterfinns i

effektivitetochrättvisapåKraven14.2

organisatoriskadär dettilläggsförsäkringar,medtankeDirektivens
torde haarbetsmarknadenslagtsekonomiska parter,och ansvaret

försäkrings-undvikaordning kunnatsådanvarit att genom enman
mellan olikaskilja sigkommitgradhögi allt förvillkor attsom

ocksåförväntadesordningsådanarbetsmarknaden. Engrupper
sådantskulle bliförsäkringsskyddet intesamlade attdetleda till att

skulleDärmedförsäkringsutnyttjandet.ökatillbidragitdet att
kunnatförsäkringsskyddet haeffektivitet iochrättvisakraven

tillgodoses.
lagen allmänförinomfinnsförsäkringsskyddDet omramensom

olikaradkompletteras sätt,idagförsäkring kan t.ex. genomen
ellergruppförsäkringFörsäkring,kollektivavtalad genomgenom

följandei detkommerKommitténförsäkring.tecknadindividuellt
vanligast före-deredovisning någrakortfattadlämnaatt avaven

sjukdom.vidförsäkringsskyddetkompletteringarnakommande av
sammanlagdaÄven detillkan ledakompletteringardessa att

påverkariskerardesådanablirkompensationsnivåerna attatt
kommit-skallanledningendensjukförsäkringen. Aveffektiviteten i

inommöjligheternaanalyseradirektiv: "— attenligt sinatén även——
utformningenförskattelagstiftningochförsäkrings- sätta avramar

försäkringenallmännavad denförsäkringsskydd gårdet utöversom
ger."

kananalyseras inteskalldefunnit "ramar"harKommittén att som
sjukpenningtid.underkompletteringtill endastbegränsas att avse

sjukpenningförsäk-kandagensdet iEftersom system somsessom
funktionelltbliförtidspension kommerförsäkring vidoch attring

finns detsjukförsäkringendensamordnade ifinansielltoch an-nya
kompletterandedenför ersätt-analysera "ramar"ledning ävenatt

månadsersättning.tid medunderningen
sigbegränsainteanalys "ramar"i sinkommerKommitténs attav

Kommitténkollektivavtalade förmåner.granskaendasttill att
för privat"ramar"möjligheternaockså belysakommer attatt ange

individer.enskilda Enellerförtecknasförsäkring avgruppersom
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sådanabuds förmöjligheter står tillgranskning de sättaattsomav
i avsnitt 14.6.redovisasramar

ersättningarKompletterande14.3

dettakan bli aktuella "ramaersättningarDe sättatttyper somav
bl.a.:sammanhangintresse i dettain" rik flora. Av ärutgör en

grundatfrån arbetsgivare påform sjuklönkomplettering i av-
sjukpenning-kollektivavtal, såväl underöverenskommelser i

detlöneavdrag påförtidspensionstid reglernat.ex. stat-omsom
liga området

underavtalsgruppsjukförsäkring, såvälkomplettering formi av-
förtidspensionstid AGS, AGS-KL, PA-KL,sjukpenning- som

ITP-sjukpension m.m.
sjukpenningförsäkring finansierasformkomplettering i somav—

inte grundas på kollektivavtalarbetsgivaren ochav som
gruppsjukförsäkring-
individuell sjukförsäkring-

grupplivförsäkringförtidskapital i-
livförsäkring formerindividuell eller andrafortidskapital i som—

konstruktionerbygger liknande
inkomstförlust kollektiva eller individuellaersättning för i-

olycksfallsförsäkringar
premiebefrielseförsäkring.-

kortfattad beskriv-kommer i det följandeKommittén lämnaatt en
ersättningarna.ning några de angivnaovanav av

skyddetNågot det kompletterade14.3.1 om
inkomstbortfallkollektivavtal förgenom

vid sjukdom

Reglerna ersättning från kompletterande skydd enligt kol-för tillrätt
lektivavtal avtalsområden.bygger principer inom allasamma

försäkradeErsättning med 10 går mistelämnas vad denprocent av
sjukfall.i lön fr.o.m. femton i Fr.o.m.dag dag nittiot.o.m. ettom
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dag lämnas,91 förutom LO-SAF-området, ersättning för in-
komstförluster basbelopp.7,5 tillRätt ersättningöver föreligger
också försäkrad beviljats sjukbidrag eller förtidspension.när en

Formerna för det kompletterande skyddet skiljer sig dock i hög
grad mellan olika avtalsomrâden. Sålunda varierar inslagett.ex. av
försäkring. Det materiella innehållet i det kompletterande skyddet
skiljer sig också vissi mån, kanske uttalat under tid medmest
sjukbidrag eller förtidspension. Kommittén har valt redovisaatt
ersättningsreglerna för privatanställda arbetare, privatanställda
tjänstemän, statligt anställda inom sektorn för civil förvaltning samt
anställda hos kommuner och landsting.

14.3.l.1 Privatanställda arbetare -
avtalsgruppsjukförsäkring AGS

Ersättningen från under sjukpenningtidAGS från och med denutges
femtonde dagen till och med den nittionde dagen i sjukperiod.en
Ersättning lämnas med 13,3 den sjukpenning denprocent av som
försäkrade erhållit från försäkringskassan vilket motsvarar ett
tillägg på tio SGIn. Efter den nittionde dagen i sjuk-procent av
perioden lämnas ingen dagsersättning.

Under tid då den försäkrade uppbär sjukbidrag eller förtidspension
lämnas månadsersättning från AGS. Månadsersättningen bestäms
med utgångspunkt från den försäkrades sjukpenninggrundande
inkomst vid insjuknandet eller inkomst då skulle ha utgjort SGIsom

försäkringskassan känt till samtliga förhållanden.om
Exempel på månadsersättningens storlek år 1995

vidSGI insjuknandet Månadsersättning
från AGS

60 999 75-
90 000 90 999 O601-

120 000- 120999 1530
160000- 160999 2160
190 000- 2 500

Sjukpenninggrundande inkomst 190 000 kronor ca 5,2 bas-över
belopp berättigar inte till högre ersättning från AGS.

Värt i detta sammanhang också det avtal sjuklönatt notera är om
träffats för arbetare inom och massaindustrin. Inomsom pappers-
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detta avtalsområde gäller fr.0.m. januariden 19961 samma
sjuklöneregler for arbetare för fr.0.m. femtondetjänstemän densom

den nittionde dagen i sjukperiod avsnittse 14.3.1.2t.o.m. en
nedan.

14.3.1.2 Privatanställda tjänstemän sjuklön-
enligt avtal ITP-sjukpensionsamt

femtondeFr.o.m. den den nittionde dagen i sjukperiod hart.o.m. en
privatanställd tjänsteman till sjuklön enligt avtal frånrätten

arbetsgivaren. Sjuklönens storlek bestäms sjukavdragatt ettgenom
lönen. Sjukavdraget dag vid lön högst uppgår tillgörs per en som

basbelopp beräknas7,5 år följande sätt:per

90 månadslön 12,2% x x
365

Sjukavdraget dag vid lön överstiger basbelopp7,5per en som
beräknas enligt följande:

90 basbelopp% 7,5 +x
365

15 % månadslön basbelopp12,2 7,5x x -
365

Därmed blir totala ersättningen i form sjukpenning från AFL ochav
sjuklön från arbetsgivaren 85 på lönedelar såväl överprocent som
under basbelopp.7,5

Rätten till sjukpension under sjukpenningtid från inträderITP när
tjänstemännen varit sjuk i dagar90 eller varit sjuk sammanlagt 105
dagar under tolvmånadersperiod, dvs. vid den tidpunkt nären ar-
betsgivarens skyldighet betala sjuklön enligt avtal upphör.att
Sjukpension, under sjukpenningtid, endast till den harutges som en
pensionsmedförande lön i princip kontant lön inklusive vissa
tillägg överstiger basbelopp.7,5 intervalletI från till7,5 20som
basbelopp ersättningsnivån 65 intervalletär I 20 till 30procent.
basbelopp ersättningsnivån 32,5är procent.

ITPs sjukpension under tid med sjukbidrag eller förtidspension
beräknas den på grundval denäven pensionsmedförande lönen.av
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respektive delLön Ersättningsnivå
lön basbeloppiav

7,5 15,0 %-
7,5 20,0 65,0 %-

20,0 30,0 32,5 %-

14.3.1.3 Statsanställda sjuklön enligt avtal—
sjukpension enligt PA-9lsamt

den femtonde den nittionde dagen i sjukperiodFr.o.m. hart.o.m. en
statsanställd till sjuklön avtal frånenligt arbetsgivaren.rätten

Sjuklönens storlek bestäms sjukavdrag på dag-görsatt ettgenom
avlöningen. fr.o.m.Sjukavdraget dag dag i sjukperio-15 90t.o.m.
den dagavlöningen15 plus den del75är procent procentav av av
dagavlöningen inte överstiger dagbelopp beräknatett ettsom
månadsbelopp motsvarande 62,5 basbeloppet motsva-procent av
rande årslön basbelopp.7,5 Kompensationsnivån blir därmeden

vid årsinkomster85 såväl under basbelopp.7,5överprocent som
dagFr.o.m 91 sjukavdraget kompensationsnivå 75ger en
den del lönen överstiger basbelopp.7,5procent av som

Då arbetstagare beviljas sjukbidrag sjukavdraget 10är procenten
dagavlöningen. Därutöver samordningsavdrag med dengörs ettav

utbetalda förmånen dvs. sjukbidraget. Kompensationsnivån blir då
för inkomster såväl90 under basbelopp.7,5överprocentca som

Enligt det statliga pensionsavtalet fårPA-91 arbetstagareen
sjukpension han eller hon har beviljats hel förtidspension enligtnär

Sjukpensionen viss i kollektivavtaletAFL. angivenutgörs av en pro-
pensionsunderlaget.cent av

Pensionsunderlag, Pensionsnivå
antal basbelopp i procent

1 117,5-
l 20 81,5-

20 30 40,75-
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landstingskommunaltochKommunalt14.3.1.4
avtal,sjuklön enligtanställda -

PA-KLAGS-KL samt

kollektiv-finns itill sjuklönanställdaskommunalt rättReglerna om
med sjuk-Efter periodenbestämmelser 95.ABallmännaavtalets

denavtal med 10enligtsjuklönlag procent t.o.m.lön enligt utges
dagen.90:e

medavtalenligt 75sjuklönkalenderdagenden 91Fr.0.m. utges:a
basbelopp.lönedelar 7,5på överprocent

förtidspensionellersjukbidragförsäkrade uppbärdenUnder tid då
beräkningenBeträffandefrånmånadsersättning AGS-KL.lämnas av

avsnittet AGStillAGS-KL hänvisasmånadsersättning från om
avsnitt l4.3.1.l.

kan,basbeloppöverstigerinkomst 7,5medArbetstagare somen
sjukpensionha tilleller förtidspension,sjukbidragmedtid rättunder

delinkomstbortfall denpåSjukpensionenenligt PA-KL. ersätter av
för denKompensationsnivånbasbelopp.överstiger 7,5lönen som

schablonmäs-basbelopp kantillintervallet 7,5 20lön iharsom en
ochmellan 7067sigt procent.sägas vara

privatskyddKompletterande14.3.2 genom
försäkring

definieras privat1995:46allmänna råd FFFSFinansinspektionensI
följandesjukförsäkring sätt:

försäkring intesjukförsäkringprivat ärMed1 § somavses
kollektivavtal mellanireglerasfinansierad elleroffentligt

lämnarochhuvudorganisationerarbetsmarknadens som
arbetso-grundinkomstbortfall påförperiodisk ersättning av

Hitolycksfallsskada.ellersjukdomorsakadförmåga av
huvudförsäkringförpremiebefrielseförsäkringräknas även

premie.löpandeavtaladutan

skyddetkompletterandedetredovisningKommitténs genomav
definition.denna Enföljai huvudsakförsäkring kommerprivat att

ocksåkommitténtill vidaske såkommer dockutvidgningviss attatt
i formengångsersättningarförkortfattad redogörelselämnar aven
översikt-ocksåVidaregrupplivförsäkring.frånförtidskapital ges en

olycksfallsförsäkring.inkomstbortfallsskyddet ibeskrivninglig av

6-0907l
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Beträffande Skatteregler gäller i korthet följande. Kommunalskatte-
lagens KL 31 bygger§ på uppdelning försäkringar ien av
pensionsförsäkrin P-försäkring och kapitalförsäkring K-försäk-gar
ring. anvisningarnaI till 31 § KL rad förutsättningaranges en som
skall uppfyllda för försäkring skallatt P-vara en anses som en
försäkring. För premier erlagts för P-försäkring får avdragsom en

inom vissa ochgöras ersättningen från P-försäkringen be-ramar,
skattas inkomst tjänst den betalasnär Den för-ut.som typav av
säkring i kommitténs redovisning,stort utrymmesom ges grupp-
sjukförsäkring, i skattehänseende K-försäkring.är K-för-Fören
säkring gäller premien inte får dras vid inkomstbeskattningen,att av
i gengäld det utfallande beloppetär fritt från inkomstskatt.

14.3.2.1 Gruppsjukfiirsiikring

Kompletterande sjukförsäkring tecknad gruppnivå börjar, vid
sidan de kollektivavtalade försäkringarna, för allt fler bliav att en
del inkomstskyddet vid sjukdom. Gruppsjukförsäkring erbjudsav
ofta del "paket" med möjlighet för denett enskildesom en av att
samtidigt teckna liv-,även olycksfalls- och barnförsäkring.t.ex.

Anslutningsform

En gruppförsäkring riktar sig till, eller omfattar, avgränsaden grupp
Gruppförsäkringen meddelas enligt gruppavtalpersoner. ett som

plan för försäkringutgör i avtalstexten angivenen en av en grupp av
gruppförsäkringEn kan obligatorisk, dvs. alla med-personer. vara

lemmar i ansluts med automatik till försäkringen, ellergruppen
frivillig, dvs. varje gruppmedlem själv han eller hon villavgör om
ansluta sig till försäkringen. detI fallet skiljer påsenare man
anslutning ansökan eller reservationsmetoden. Reser-genom genom
vationsmetoden innebär samtliga medlemmar i fåratt etten grupp
erbjudande försäkring och de medlemmar inte inom vissattom som
tid sig avböjer anslutning omfattas försäkringen.motreserverar av
Anslutning reservationsmetoden i princip endast tillåtenärgenom
då försäkringen erbjuds via facklig organisation.en

För gruppsjukförsäkringens del det sigrör enbartnästan om
frivillig försäkring. De erbjuds denna försäkring i huvudsakärsom

består anställda inom företag personalgrupperettgrupper som av
eller medlemmar i facklig organisation föreningsgrupper.av en
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Hälsoprövningen

oftasthararbetsgivarenerbjuds viagruppsjukförsäkringarDe som
försäkring-sig tillanmälerdenhälsoprövning. Förförenklad somen

försäkringentillsiganmälernyanställdellererbjudsdennär somen
hälsoprövningenbegränsasfyllt 60 år,och intemånader,inom tre

Medarbetsför".fulltanslutningsökerdenfrågan ärtill somom
skallförsäkringentillanslutningsökerdendetta att sommenas

uppbäraoch inteinskränkningararbetesittfullgörakunna utan
förtidspen-sjukbidrag,rehabiliteringspenning,ellersjuk-sjuklön,

arbetsskadelivränta.minst halvellersion
Övriga gruppsjukförsäkring hartillanslutningsöker ensom

kontrolleras du"Behandlas ellerfrågornabesvaranormalt också att
du underochhandikapp" "Harellersjukdom skadaförregelbundet

följd". Ommånad1sjukskriven iårende 3 varit änsenaste mer
dessanågon"Ja"försäkringenansökerden avsvararomsom

sjukdom,vilkenlämnaskompletterande uppgifterskallfrågor om
sjukdomenperiodervilkagäller, underhandikapp detskada eller

sökande anlitat. Dennaklinik denläkare ellervilkenvarat samt som
olika försäkringarför dehälsodeklaration är somgemensam

studerat.kommittén
gruppsjukförsäkringerbjudandeDen ettaccepterar genomomsom

hälsodeklaration bes-ihar normaltorganisationfackligasin att en
redovisatsfrågorsamtliga de tre ovan.somvara

skulle lämnasgruppsjukförsäkringerbjudandedet fallFör ett om
obligato-erbjudsförsäkringenreservationsmetoden, ellerenligt om

anslutningsformerhälsoprövning inte aktuell. Dessablir någonriskt,
ovanliga.relativtär

arbetsoförmågaBegreppet

dendefinierasarbetsoförmåga,vidlämnas attErsättning somsom
förloratolycksfallsskada harellersjukdomgrundförsäkrade på av

bedöms,Nedsättningenfjärdedel.minstmedarbetsförmågasin en
reglerna kap. 3 § AFL.enligt 7huvudsak,i

denellersjukperiodförsta årenUnder de två samman-avenav -
två veckorsmedsjukperioderupprepadetiden änlagda var-merav

bedömningenmellantider årmed kortare görsaktighet och än ett -
utförasjukdomenförsäkrades förmågatill denmed hänsyn att trots

medocksåbedömningentidEfter dennaarbete.vanliga görssitt
arbete.utföraförsäkrades förmågatill den annathänsyn att
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Ersättningar

Flertalet de gruppsjukförsäkringar studerats harav som samma
ersättningsregler. Karenstiden nittio dagar. tid därefterär För lämnas
ersättningen med tämligen schablonmässiga belopp. Under sjuk-
penningtid har den har inkomst ligger under 14 500som en som
kronor månad till ersättning med kronorrätt 700 månad. Denper per

har månadsinkomst 14 kronor500 ellerär högre harsom en som
möjlighet välja ersättning med l kronor400att månad, och denper

tjänar 27 000 kronor eller har möjlighet välja ersättningsom attmer
med 2 kronor.100

de fallI sjukförsäkringen omfattar sjukbidrags-även och förtids-
pensionstid lämnas ersättning med 500, 1 000 respektive l 500 kro-

månad i de angivna inkomstintervallen. Någon möj-nor per ovan
lighet till individuellt val mellan eller utanför deannat angivna

ibeloppen gives inte. r
Försäkrad berättigad till det högreär ersättningsbeloppet,som men

valt idet lägre beloppet skall vid begäran höjningsom senare om
lämna hälsodeklaration.

Ett SACO-förbund erbjuder försäkring täcker in-ävenen som
komstförluster i inkomstlägen 40 000 kronoröver månad. Er-per
sättning lämnas med 2 800 kronor månad under sjukpenningtidper
och med 2 000 kronor under tid med sjukbidrag eller förtidspension.

Karensförkortning

Karenstiden dagar90 kan förkortas den försäkrade inom tolvom
månader från sjukperiods slut på blir sjuk och arbetsoförmö-nytten

Karenstiden för den sjukperioden förutsatt dengen. attnya varar-
längre tid två veckor förkortasän med den sammanlagda tiden av-
de sjukperioder pågått två veckor och helt ellerän delvissom mer
ligger inom de tolv månaderna.senaste

Denna karensförkortningsregel kan enligt kommitténs uppfattning
i vissa fall leda till överkompensation. Som redovisats haren ovan
det flertalet anställda tillstora sammanlagdrätt ersättning 85en om

inkomstbortfallet under de förstaprocent månadernas sjuk-av tre
frånvaro. En regel avkortar karenstiden i gruppsjukförsäkringensom
under hela eller någon del den inledande 90-dagarsperioden lederav

undantagslöstnästan till den sjukskrivne kompenserasatt god biten
90över Försäkringsgivaren kan i dessa fallprocent. tvingas tillgripa

villkorens regler överförsäkring.om
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Överförsäkrin g

skulle fåförsäkradedenöverförsäkring, dvs.förhindraFör attatt
hon ihan ellersjukdomvidefter skatt ärinkomst närhögre än

försäkringsbe-delendast såsjuktidenutbetalas underarbete, stor av
inkomstbortfallet.loppet motsvararsom

beloppet,överskjutandeutbetalas detöverkompensationUppstår en
efterskott under likakvartalsvis islutsjukperiodensfrånjämte ränta,

sjukperiodenlång tid varat.som

Ersättningstid

gruppsjukförsäkringarflertaletkarenstidens dagar lämnarEfter 90
dvs.arbetsoförmåga kvarstår,ochsjukdomersättning så länge som

förtidspension.ellertid med sjukbidragunderäven
endast underersättning dockstatligt anställda lämnasFör gruppen

kollektivavtalet på detmedsammanhängersjukpenningtid. Detta att
försäkringkompletterandeförlämnar litetstatliga området utrymme

p begränsadeförtidspensionstid. Densjukbidrags- ochunder
relativt låg,statligt anställdaförersättningstiden premien ärgör att

försäkrad iBeviljasframgå nedan.vilket kommer att gruppenen
sjukbidragförtidspension eller partielltanställda partiellstatligt

gruppsjukförsäkringen för denfrånersättningbibehålls tillrätten
sjukpenning.tillkvarstående arbetsförmåga rättsom ger

deden försäkrade underErsättningstiden kan begränsas senasteom
har varit arbets-började gällagruppsjukförsäkringentvå innanåren

iinsjuknardagar följd och påoförmögen 30 iän nytt sammamer
sjukdom.

Premie

försäk-i avtalet mellanfastställsPremien för gruppsjukförsäkringen
arbetsgivaren ellerföreträderringsgivaren och den gruppensom

sammansättningstorlek ochden fackliga organisationen. Gruppens
enligt kollektiv-ersättningarålder och könmed avseende samt

skicklighet igruppföreträdarensandra faktoreravtal och raden
förhandlingen påverkar premien.

granskat kan premiengruppsjukförsäkringar kommitténdeFör som
kanmånad varieraför den tjänar till 14 500 kronor peruppsom

mellankronor inkomster 14 500och 33 månad.mellan För17 per
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och kronor27 000 månad varierar premien mellan 33,50 och 66per
kronor månad. den tjänarFör 27 000 kronoröver månadper som per
kan premien variera mellan 50,50 och 98,50 kronor månad. Detper
bör dock den lägre premien försäkring erbjudsnoteras att avser som
statligt anställda med kompletterande ersättning enligt kollektivavtal

redovisats under punkt 14.3.1.3. Gruppsjukförsäkringen försom
dessa lämnar ingen ersättning under tid med sjukbidrag ellergrupper
förtidspension, och därmed kan premien hållas lägre.

de fall gruppsjukförsäkringI erbjuds via arbetsgivaren premientas
för den enskilde normalt löneavdrag. försäkringenNärut genom
erbjuds facklig organisation kan premien tas utgenom en genom
löneavdrag eller avdrag från bank- eller personkonto. När sågenom
inte möjligt aviseras de försäkrade individuellt.är

En gruppmedlem blir beviljad hel förtidspension eller heltsom
sjukbidrag har till premiebefrielse.rätt

14.3.2.2 Individuell sjukförsäkring

Individuell sjukförsäkring arbetsgivarens försorggenom

Kommittén har studerat den individuella sjukförsäkringäven som en
mellansvensk ikommun led i sitt personalvårdande arbete harettsom
förhandlat fram och i samråd med de fackliga organisationerna,som,
erbjuds kommunens anställda. lArbetsgivaren administrerar premie-
inbetalningen löneavdrag.genom

Även i denna försäkring karenstiden dagar90är tre månader.
Därefter under sjukpenningtid 15 anmäld lön, ochutges procent av
under tid med sjukbidrag eller förtidspension 10utges procent.

Premien varierar med den försäkrades ålder och lön. Försäkringen
skattemässigt p-försäkring,är dvs. premienatt ärse som en

avdragsgill och utfallande ersättning skattepliktig inkomst.är
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Premiexempel

månadkronorPremie,Månadslön per
Ålder födelsedagvidkronor nästa

år55år år30 45

110553600012
165835418 000
2741398900030

fackligerbjuds organisationsjukförsäkring viaIndividuell som

SACO-i demedlemmarnaerbjuderAkademikerförsäkringAB sex
Försäkrings-sjukförsäkring.individuellbolagetförbund äger ensom

Life. PremienZürichförsäkringsbolagetschweiziskadetgivare är
tillinträdesålderlön.ålder och Högstaförsäkradesmed denvarierar
k-skattemässigtFörsäkringenår.försäkringen 59 attärär som ense

ersättningutfallandeavdragsgill ochintepremienförsäkring, dvs. är
inkomstskatt.frånfriär

kr/månad.ochpåförsäkringsbelopp premier,exempelNågra

Försäkrings- PremieMånadslön,
försäkrades ålderdenbelopp,brutto

56-60 år46-50 årår-30netto

12167680 22l12 000
18110133252018000
243135370 44330 000
459255836 37050 000

Akademikerförsäk-försäkringeninformationsfolderI angeromen
inkomstbort-tillförsäkringen täcker 95ring AB procentatt avupp
minst 66,67arbetsoförmåganersättningfallet. Full ärutges om

arbetsoför-alltså ochöverförsäkring föreliggerrisk förprocent
ersättning.ingen tillmåga under 50 rättprocent ger



488 Ramar för försäkringsskydd 1996:113annat

14.3.2.3 Sjukförsäkring betalas arbetsgivarensom av

Minskningsregeln i kap.3 4 § AFL sikte begränsa dentar atta
kompletterande ersättningen vid sjukdom. Regeln tillämplig i tvåär
situationer. Den första kontant ersättningär lämnasnär arbets-av en
givare vid sjukdom. andraDen förmåner lämnas grundavser som

förmån fri gruppsjukförsäkring åtnjuts enligt grunderav av som som
fastställs i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisa-
tioner se vidare avsnitt 14.42.

Reglerna för minskning sjukpenning enligt gällerAFL alltså inteav
ersättning från sjukförsäkring arbetsgivare betalarsom en om
grunderna fastställt på "kollektivavtalsätt än mellanannat genom
arbetsmarknadens huvudorganisationer". sådanEn sjukför-typ av
säkring kan tecknas delägarna i fåmansbolag ellert.ex. ettav vara
resultatet lokalt avtal mellan facklig organisationett ochav en en
arbetsgivare. För sådan sjukförsäkring gäller den antingen kanatten

"meddelad i samband med tjänst" eller "privat".anses vara vara
För sjukförsäkring skall "meddelad iatt samband medanses vara

tjänst" fordras premierna till försäkringen skall betalasatt av
arbetsgivaren. Vidare fordras anmälan till försäkringsgiva-att görs

försäkringen har tagits i samband med tjänstatt 31 § KLren om
anvisningarna.1 dennaFör försäkring gäller premientyp ärattav

avdragsgill för arbetsgivaren, den anställde förmånsbeskattas inte för
de premier arbetsgivaren betalar det utfallande beloppetmen
beskattas inkomst tjänst.som av

För sjukförsäkring inte i samband med tjänstär tagenen som
enligt definitionKLs enligt ovan gäller kortfattat följande. Ar-
betsgivaren kan, i likhet med kostnaden för lön, avdrag förgöra
premien till sjukförsäkring tecknats för anställd 23 §en som en
KL. Den anställde förmånsbeskattas för de premier arbetsgivaren
erlägger. förmånenPå premien skall erläggas fulla socialaävenav
avgifter, dvs. den såväl SGI- PGI-grundande.är utfallandeDetsom
beloppet beskattas endast det utbetalas i form livränta.om av en

14.3.2.4 Förtidskapital i grupplivförsäkring

En grupplivförsäkring kan omfatta såväl dödsfallskapitalett ettsom
förtidskapital. Dödsfallskapitalet betalas till förmånstagarenut om
den försäkrade avlider under försäkringstiden. Förtidskapitalet beta-
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förtidspensioneller hon beviljastill den försäkrade hanlas ut om
dubbelt.enkelt ellerFörtidskapitalet kanenligt AFL. vara

försäkrad beviljadesbetalades dåFörtidskapital tidigare ävenut en
och förtidspensio-sjukbidragUnder år har antaletsjukbidrag. senare

tidbeviljas under densjukbidrag ocksåVidare kanökat. numeraner
sjuk-rehabilitering pågår, dvs.eller medicinskläkningsprocessen

dessa skälpå sikt god. Avbidrag kan ärävenutges om prognosen
förtidskapitalet vid sjukbidrag slopats.har

beviljas minst halvden försäkradeFörtidskapitalet utbetalas om
frånFörtidspension betalasfyllda år.förtidspension före 60 utsom

förtidskapital endast dentillefter fyllda årtidpunkt 60 rätt omgeren
fyllasedan tid före 60arbetsoförmögenförsäkrade varit oavbrutet

ar.
försäkringsbeloppetsberoendestorlekFörtidskapitalets är av

med enkelt eller dubbeltförsäkringen gällerhuruvidastorlek,
åldernivå den försäkradesförtidspensionensförtidskapital, närsamt

följer det för-beviljas. Försäkringsbeloppetförtidspensionen av
kan mellanmed Det varierasäkringsavtal tecknats gruppen.som

tidigare förtids-basbelopp. kaneller 10 Därutöver3 sagtst.ex. som
förtidskapital har utbetalatsdubbelt.enkelt eller Omkapitalet vara

fråneventuellt dödsfallskapitalstorlekendettareducerar ett
grupplivförsäkringen.

ålder inleds vid ålder och skergrund 30 årsNedtrappningen av
ålder betalasför varje år. Vid 40 års 56fyra procentenhetermed

vid års ålder och vidförsäkringsbeloppet, 50 28 procentprocent av
60 ålderårs 10 procent.

kapitalförsäkringförtidskapital hanteras skattemässigtEtt ensom
inkomstbeskattning.beloppet fritt frånoch det utfallande därmedär

mellan försäk-grupplivförsäkring fastställs i avtaletPremien för en
ellerarbetsgivarenoch den företräderringsgivaren gruppensom

och sammansättningorganisationen. storlekden fackliga Gruppens
förtids-förväntad dödlighet ochavseende ålder och kön,med

gruppföreträdarens skicklig-faktorerpensionsfrekvens andrasamt
premien.het förhandlingen påverkar givetvisi

vanskliga, kommittén kanJämförelser premier kan vara menav
medlemsförsäkring ochTCO-förbundsexempel nämna att ettsom
administrativt yrkesom-försäkring för statligt anställda inom etten

förtidskapital basbelopp, dubbeltråde har dödsfalls- och sexsamma
första kronorförtidskapital. Premien för den 48ärgruppen per

månad och för den den kronor månad.97,50ärsenare per
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14.3.2.5 Olycksfallsförsäkring

Flertalet olycksfallsförsäkringar tecknas i form gruppförsäkring.av
sådan kan, redovisatsEn personal vid ettgrupp som ovan, vara

företag fackligeller medlemmar i organisation. Gruppolycks-en
fallsförsäkring dock vanlig i andra sammanhang, inomär även t.ex.
idrotten.

Även inom för olycksfallsförsäkringar lämnas viss ersätt-ramen
ning för inkomstförlust. Normalt lämnas ingen sådan ersättning
under sjukpenningtid inträder försttill ersättning vidrättenutan en
bestående nedsättning arbetsförmågan ekonomisk invaliditet.av

till ersättning för ekonomisk invaliditet föreligger olycks-Rätt om
fallsskadan dels medför medicinsk invaliditetsgrad minst fempåen

dels leder till beslut minst halv förtidspension enligtprocent, om
försäkring.lagen allmän Om skadan givit upphov till hel förtids-om

pension hela försäkringsbeloppet, 3/4 förtidspension rättutges ger
till försäkringsbeloppet och halv förtidspension75 procent av ger

till halva försäkringsbeloppet. Beviljas den skadade förtids-rätt
pension från och med fyllda lämnas ersättning för ekonomisk60 år
invaliditet endast invaliditetenden medicinska till följdom av
skadan minst 50är procent. i

Försäkringsbeloppet kan olika gruppolycksfallsför-variera mellan i
isäkringar. gruppförsäkringarEtt vanligt belopp för de studeratssom

basbelopp kronor. Försäkringsbeloppet reduceras20 724 000är
med stigande ålder. försäkringarvissa börjar reduceringen vidI 45
års ålder, i andra vid Reducering sker med50 års ålder. 5 procenten-
heter för varje levnadsår.

14.3.2.6 Premiebefrielseförsäkring

skade-premiebefrielseförsäkring kan kortfattat beskrivasEn som en
livförsäkring.försäkring meddelas tillägg tillett t.ex. ensom som

Premiebefrielseförsäkringen "betalar" premien för huvudförsäk-
försäkrings-ringen vilket medför sparandet fortsätteratt trots att

försäk-inte betalar några premier. Någon utbetalning tilltagaren
ringstagaren alltså normalt inte.görs

premiebefrielseförsäkring leder normalt inte till in-En alltså någon
komstökning vid sjukdom innebär endast befrielset.ex. utanen en
från för försäkrings-kostnad premie huvudförsäkringenen som

eljest skulle ha haft för fortsätta sparandet. Det kantagaren att vara
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försäkrings-"tvinga"aldrig kanförsäkringsgivarenvärt notera attatt
med premiebe-Huvudsyftetlivförsäkringspremier.betalaatttagaren

fortsattmöjliggöraalltsåfrielseförsäkringen ettär attsnarare
premiebefrielsebeviljadkostnaden.minska Ensparande än att

skattekonsekvenser.normalt ingamedför

sjukförsäkringNågra antalsuppgifter privat14.3.2.7 om

uppgifterräkning inhämtatför kommitténsFörsäkringsförbundet har
sjukpenningförsäk-tecknademedlemsbolag antaletfrån sina om

sammanställning dendecember 1995. Enden 31ringar avper
Handelsbanken,Liv,Förenadeskett från Folksam,rapportering som

följandeochSkandia, WasaLänsförsäkringar, TryggHolmia, ger
resultat:

AntalTyp av
avtalförsäkringarsjukpenningförsäkring

181 836tjänstP.g.a.
510Indivduell 114
388 3 982Gruppförsäkring via arbetsgivare 180

78fackförening 103Gruppförsäkring via 67
21000Gruppförsäkring via pensionsspar l

samtligainnefattarsammanställningen intebörDet attnoteras
saknassjukförsäkring,erbjuder privatförsäkringsgivare t.ex.som
januariden 23tidningen ArbetetVidare har iSalus och Ansvar. t.ex.

hittills tecknatZürich LifeAkademikerförsäkringangivits1996 att
försäkringar.0003ca

kanunder de årenförsäkringarUtvecklingen antalet senasteav
beskrivas följandepå sätt:

År Indivduell Grupp

2171791993 211738
250 4301994 253 600
248 4911995 295 746

försäkringsbolagen.Finansinspektionen ochKällor:
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14.4 "ramar" i lagen allmänDagens om

försäkring och lagen sjuklönom

Något bakgrunden tilll4.4.l om

minskningsregeln i AFL

med förslagetsamband prop. 1990/91 sänktaI :59 ersättnings-om
nivåer i sjukpenningförsäkringen under de65 förstaprocent tre

och fördagarna 80 tid därefter, under vissa förut-procent samt
sättningar 90 efter dagar föredragande statsrådet90procent angav

avsikten minska socialförsäkringens förut-kostnader. Enatt attvar
för genomförasättning sådan förändring åtgärdenatt atten var

skulle drabba alla så lika möjligt. Statsrådet det nödvän-ansågsom
digt tillskapa ordning motverkade vissa arbetstagareatt atten som
via avtal tillförsäkrades högre kompensationsnivå andraänen
grupper.

denna bakgrund föreslogs särskilda minskningsreglerMot att
skulle införas i sjukpenningsystemet i syfte uppnå de högstaatt att
kompensationsnivåerna respektive blev75 90 de iprocent propo-
sitionen avsedda. Statsrådet vidare för reduktionatt systemetangav

sjukpenningen inte innebar något ingrepp i avtalen arbets-av
marknaden. Träffade avtal skulle sålunda giltiga efterävenvara
ikraftträdandet de bestämmelserna. Statsrådet utgick dockav nya
från arbetsmarknaden skulle avtalsbestäm-att parterna anpassa
melserna sådant de rymdes inom de i lagen angivnasätt att
ramarna.

Riksdagsbehandlingen 1990/91:SfU9 regeringens propositionav
föranledde endast den förändringen förslaget sjukpenning-attav
nivån efter den 90:e dagen fortsättningsvis generellt skulleäven vara

samband därmed beslöt riksdagen90 I också ersättningprocent. att
i form sjuklön enligt avtal från arbetsgivaren, eller avtals-av
gruppsjukförsäkring, för tid efter den dagen sin helhet90:e i skulle
minska sjukpenningen. Reglerna trädde i kraft den l 1991.mars

I propositionen 1992/93:31 föreslog regeringen karensdagatt en
skulle införas samtidigt ersättningsnivån skulle sänkas till 80som

efter den dagen90:e och till 70 efter den 365:eprocent procent
dagen i sjukperiod. Samtidigt föreslogs den totala kompensa-atten
tionsnivån, efter komplettering via avtal, skulle få uppgå till 90

den 365:e dagen och till 80 för tid därefter.procent t.o.m. procent
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socialförsäkringsutskottetanförderiksdagsbehandlingenVid
följande:1992/93:SfU9

arbetsgivarnafrånkompensationentillåtnagäller denVad
skallsjukpenningensjukfallidagenefter den 90:e attett utan

kompensationsådanuppfattningutskottetsminskas attär en
såvälnivåsänkningarnamed närsyftenamotverkariskerar att

detbesparingarnasamhällsekonomiska närgäller dedet som
deocksåfinnsRiskenarbetslinjen. atthävdagäller att
förgälla likakommerintenivåsänkningarna attföreslagna

försäkrade.alla

med 10periodendärigenom procentsbegränsadeRiksdagen
kraft denträdde iReglerna90 dagarna.de förstakompensation till

april 1993.1
ersättningsnivåer iändrademed förslagetsambandI om

anförde statsrå-januari 1996denfr.o.m. 1sjukpenningförsäkringen
1995/96:69:det prop.

till 75%ersättningsnivånsänktadenlagförslagUtöver avom
deregeringenföreslår sär-inkomstförmånsgrundande att

deninnebärbibehålls. Dettaminskningsreglerna attskilda
kommerlandets arbetstagaredelenövervägande atthelt av

fr.o.m.inkomstensjukpenninggrundandedenerhålla 85% av
dagen i varjenittiondedenochfemtonde dagenden t.o.m.

sjukfall.

§ AFLkap.Minskningsregeln i 4314.4.2 a

försäk-denförsäkring kap. 4 §allmän 3lagenI att omangesaom
skattepliktigavissa andraellererhåller lönarbetsgivarenrade av

sjukpenningentidsjukdom förunderförmåner avsersomsamma
förmånemamed det belopp över-minskassjukpenningenskall som

varithanskulle ha fåttförsäkradevad denstiger 10 procent omav
dagen iefter den 90tideller förmåneri arbete. Lön som avser
anställdsjukpenningen. Förminskai sin helhetsjukperioden skall en

lönedelarförlämnasbasbelopp får ersättning övermed lön 7,5över
dagen ochden 90:efr.o.m. den andradetta tak med 85 t.o.m.procent

därefter.för tidmed 75 procent
gruppsjukförsäk-frilämnas grund förmånErsättning avavsom

kollektivavtal mellanienligt grunder fastställsring åtnjuts somsom
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arbetsmarknadens huvudorganisationer enligt AFL i dettaanses
sammanhang lön under sjukdom från arbetsgivaren.som

Minskningsregeln tillämpas så avräkning sker krona kronaatt mot
och den kompensation överstiger den i lagen angivna skall isom
första hand avräknas sjukpenning för tid.mot Avräkning fårsamma

praktiska skäl sjukpenningäven göras mot tid.av som avser annan
Minskningsregeln har fått den lagstiftaren önskade effekten.av

Arbetsmarknadens har avtal och försäkringarparter ianpassat
enlighet med intentionerna. Kompensation vad "tillåts"utöver som
enligt AFL blir värde den uppmärksammasutan försäk-om av-
ringskassan.

14.4.3 Begränsningar för kompensationsnivåer
i lagen sjuklönom

Vid införandet lagen sjuklön betonades inteattav systemetom
kunde socialt tillfredsställande det kom leda tillses som attom
skillnader i ersättning mellan olika Föredragande statsrådetgrupper.
anförde prop. 1990/91 181 det betydelseatt största kunnaatt: var av
förlita sig på de avsedda kompensationsnivåernaatt i praktiken
skulle få genomslag hela arbetsmarknaden. anförde:Hon

Om så inte skulle bli fallet måste - andra- åtgärder över--för uppnå dettavägas resultat.att Jag därför följaattavser
utvecklingen på detta område mycket noga.

villJag tillägga likabehandlingen olikaatt påav grupper
arbetsmarknaden enligt min uppfattning så nödvändigär att,

avtal träffas där den inte kommer till stånd, förslagetom om
införande sjuklön bör dras tillbaka. Jag dessutomav attanser

sedan avtalsanpassning skett på den avsedda nivån,om, nya
avtal träffas kompensationsnivå överstiger denom en som
avsedda, sådan nivå bör lagstiftning bli gällande fören genom
hela arbetsmarknaden. börDet därvid åligga arbetsgivarna att
helt för kostnaderna för den så höjda kompensa-sättsvara
tionsnivån inom sjukförsäkringen.

Vid införandet karensdag i sjukpenningförsäkringen och i lagenav
sjuklön anförde statsrådet prop 1992/93:31:om

Ett införande karensdag enligt de principerav m.m. som nu
föreslås torde innebära avtalen i vissa delar behöveratt

Utgångspunkt för förslagen den nödvändigaäranpassas. att
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skallfortsättningsvissjuklöneavtalenanpassningen ävenav
syftemedlagstiftningsåtgärdersärskilda attsåfungera att

aktuella.bliskalllikformighet inteåstadkomma

vadöverstigerersättningarminskningsregel förNågon somsom
praktiskskull få ringaregelsådanalltså inte. Enfinnsi SjLLanges

någoninte finnssjuklöneperiodenunderdeteftersombetydelse er-
kanförsäkringskassan görasocialförsäkringenfrånsättning som

Även anpassningarsaknas harsanktionerdirektaavräkning mot. om
regeringensharMöjligenstånd.kommit tilländåsjuklöneavtalenav
tillbidragitlagstiftningtillgripafalliförvarning anpass-annatatt

ningen.
uttaladestill 75sänktesersättningsnivân procentmedsambandI att

arbetsskade-ochSjuk-avvaktanl995/96:69iföljande :prop.
inteavtalsvägendetregeringenförutsätterförslag attkommitténs

ersättningsni-från denavvikelserprincipiellanågrauppkommer nya
sjuklöneperioden".ivån

sjukförsäkringprivatinomRamar14.5

begränsningartillBakgrundl4.5.1

försäkringprivatinom

1984/85:187skrivelseRegeringensl4.5.1.1

detregeringenredovisade1984/85: 187riksdagentillskrivelseI en
AGSavtalsgruppsjukförsäkringenfrånersättningavtal somom

avtaletkonstateradeRegeringen attoch LO.mellan SAFträffats
industrininomför tjänstemännengälldevillkorhade denärmast som

förbättringochvidareutvecklinginnebarAvtaletförebild. avensom
sjukpenningenmedde tillsammanssåAGSinomsjukförmånerna att

denEfterinkomstförlusten.100skulleprincipi procentmotsvara av
principi 95ersättningenmotsvarade procent.sjukpenningdagen90:e

detinte allsberördesdagarsjuhögstSjukfall nyavarat avsom
tjänstemän.gällde förvadskillnadvilketavtalet, mot somvar en

anförde:statsrådetFöredragande
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Den ersättningsnivå sålunda godtagits för AGS börsom nu
avgörande för högsta acceptabla nivå för ersättning inomvara

privat försäkring. De enskilda försäkringsbolagenannan bör
därför inte tillhandahålla försäkringar tillsammans medsom -andra sjukförmåner högre ersättning vadänger som svarar-

inkomstbortfallet undermot sjuktid efter de sju första sjukda-
vilket alltså ersättningen enligtmotsvarar AGS.gama,

14.5.1.2 frånSkrivelse försäkringsinspektionen
den 10 juni 1985

Med anledning förfrågan från Försäkringsbranschens Service-av en
aktiebolag, Personförsäkringsdelegationen, F örsäkringsinspek-gav

brevtionen i den 10 juni 1985ett uttryck för sin tolkning av rege-
ringens skrivelse 1984/85:187. Inspektionen för sjukpe-attangav
riod högst sju dagar räknat fr.o.m. insjuknandedagensom före-varar
låg inget försäkringsbart Vidareutrymme. de enskildaattangavs
försäkringsbolagen inte fick tillhandahålla försäkringar till-som -

med andra sjukförmåner högresammans ersättning 100ängav-
under sjukperiodprocent sträckte sig 91 dagen ocht.o.m. 95som :a
för tid därefter.procent

Inspektionen påpekade de angivna nivåernaatt övre gränsangav en
och det stod försäkringsgivareatt fritt meddela försäkringen att som

total ersättning på lägre nivå.gav en en

14.5.1.3 Skrivelse från Svenska Livförsäkringsbolags
Aktuarienämnd

I skrivelse den 26 april 1993 till Finansinspektionenen önskade
Aktuarienämnden få inspektionens klarläggande deav om ovan
nämnda riktlinjerna fortfarande ägde tillämpning. Anledningen till
skrivelsen de förändringar i ersättningsnivåerna blivit följ-var som

minskningsregelnden i 3 kap. AFL.av
Aktuarienämndens skrivelse föranledde inspektionen iatt septem-

ber 1993 skriva till Socialdepartementet med önskemål klar-ettom
läggande från regeringskansliet i fråga uttalandet i regeringensom
skrivelse 1984/85: 187 fortfarande tillämplig.var
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1993/94:220proposition14.5.1.4 Regeringens

föränd-deregeringenredovisadepropositionenrubriceradedenI
årenunder desjukpenningförsäkringen senasteiskettringar som

lagen1991,denfr.o.m. 1kompensationsnivåersänkta ommars
sänkta kom-ochkarensdagjanuari 1992den 1fr.o.m.sjuklön samt

deRegeringenapril 1993. attden 1fr.o.mpensationsnivåer angav
försäk-minskasyftehaft tillbl.a.förändringarnaredovisade att

avsiktensjälvrisk ochenskildesdenökautgifterringens attgenom
socialförsäkringen.iarbetslinjens.k.denstärkaockså attvar

regeringenansågförändringarnagenomfördadebakgrundMot av
skrivelsenmedjämförtannorlunda närheltförutsättningarnaatt var

uppfattningregeringensdärför attbeslutades. Det1984/85: 187 var
giltighet. Ikundelängreinteskrivelsen ägaianförtsvad som

anfördes:propositionen

försäkringsavtalsjälvabörFörsäkringsbolagen avgöra om
kompensa-till deskallsjukförsäkringprivatrörande anpassas

socialförsäkringen.inomgällertionsnivåer som
råd börallmännabedömadärvidfårFinansinspektionen om

hänseende.i dettalämnas
statsmakternasfråndock utgåFörsäkringsavtalen bör att

sjukförsäkringssys-sjuklöne- ochiförändringarnamedavsikt
Överutnyttjasmotverkarsjälvrisker systemenattär atttemen

blandenhetligtskall bliförändringarnautfalletoch att av
arbetsmarknaden.påolika grupper

förutsättningardessarubbaringåsförsäkringsavtalOm som
regleradeoffentligtdetiaktuellt ändrablikan det att

uppburits frånvadsådantersättningssystemet, sätt att som
försäk-Med privatfrånräknas.tecknade försäkringarprivat
arbets-enskild ellertecknatsförsäkringring avavsomavses

räkning.enskildsförellergivare annan

Socialförsäkringsutskottets14.5.l.5
1993/94:SfU20betänkande

konstate-propositionenredovisadebehandling denVid sin ovanav
försäkringsbola-tillämpadesdåvillkordeutskottetrade att avsom

principisjukförsäkringarkunde erbjudainnebar dessaatt somgen
deundertill 100inkomstbortfall tretäckakunde procentett upp

kankarenstidsjukperiod frånsettimånadernaförsta somenen -
därefter. Ut-för tidmånad och 95tillsträcka sig procentenupp -
vanligareblivit alltdeterfaritsammanhanget attiskottet hade att
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fackförbund tecknar sådana försäkringar för sina medlemmar i
utländska bolag, fannoch reglering det slagatt omnämntsen av som
i propositionen 1993/94:220 bara kan gälla svenska bolag och skulle
för dessa då innebära betydande konkurrensnackdel.en

Avslutningsvis fann utskottet det bör:att

finnasH möjlighet för den enskilde privataatt genom— — —
försäkringar, antingen de tecknas honom själv eller t.ex.av

fackförbund, i viss utsträckning kompenseraett sig förgenom
inkomstbortfallet under sjukdom. Samtidigt det enligtär
utskottets uppfattning viktigt inom försäkrings-att man
branschen tillämpar självrisker motverkar försäkring-attsom

överutnyttjas. Detta ligger naturliga skäl också iarna av
försäkringsbolagens intresse och bör leda till bolagen iatt vart
fall inte tillhandahåller enskilda försäkringar tillsammanssom
med andra försäkringsförmåner högre ersättning vadänger en

hittills varit fallet. Däremot utskottet i den månsom attanser
försäkringsformer tillkommer kan jämförbaranya som anses

med AGS-försäkringarna eller eljest med förmån frånen
arbetsgivaren bör ersättningarna frånäven dessa vissöver en
nivå minska sjukpenningen. För detta krävs i fallså ändringar
i AFL.

14.5.2 Finansinspektionens allmänna

råd privat sjukförsäkringom

Finansinspektionen har i juni utfärdat1995 författning FFFSen
1995:46 med allmänna råd privat sjukförsäkring marknads-om som
förs i Sverige.

det allmännaI rådet försäkringsbolagen själva böratt avgöraanges
i vad mån försäkringsavtal rörande privat sjukförsäkring skall

till de kompensationsnivåer gäller inom social-anpassas som
försäkringen. Förmånerna bör dock inte uppgå till belopp ledersom
till överutnyttjande de samlade sjukförsäkringssystemen.ett av

Vidare försäkringsbolagen, i syfteatt motverkaatt över-anges
utnyttjande försäkringssystemen, bör tillämpa lämpliga formerav av
självrisker. Sådana kan enligt inspektionen karensti-utgöras t.ex.av
der eller begränsad kompensation för inkomstbortfall. Vidare anges

vid tecknandet försäkring,att inte gruppsjukförsäkring,ärav som
bör bolaget företa utredning vilka övriga sjukförmåner för-en om
säkringstagaren har. Värdet sådana förmåner bör därvid avräknasav
från den kompensationsnivå skall gälla för avtalet.som
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älptabellerFörsäkringsbranschens14.5.3

"maximitabeller"

Försäk-begärdedecember 1993iKonkurrensverkettillansökanI en
konkurrenslagenenligticke-ingripande-beskedringsförbundet ett

förberäkningvidhjälptabellerupprättande utrymmeavseende avav
följande.förbundetanfördeansökansinsjukförsäkringar. Ifrivilliga

l0junimeddelande denFörsäkringsinspektionensbakgrundMot av
förhjälptabellers.k.förbundet atthade upprättatovanse1985

tillmed hänsynsjukförsäkringarför frivilligabestämma utrymmet
sjukförmåner.befintligaochinkomstförsäkringstagares

Delsslag.tvåhjälptabellernaFörsäkringsförbundet äratt avangav
allmännadesammanställning övertabellerförekommer är ensom

s.k.förekommerdelsförsäkringstagare,utgå tillkanförmåner som
försäkrings-maximalaförsäkringstagaresmaximitabeller som anger

hjälp-framhöllFörbundetförutsättningar.givna attutifrånutrymme
tolkningvidförsäkringsbolagenpraktisk hjälptabellerna är aven
undviks.dubbelarbeteinnebärsamarbeteträttsregler attattsamt

hjälp-upprättandeförbundetskonstateradeKonkurrensverket att av
grundasreglerdeutgångspunkt frånmedhade sketttabeller som

Eftersom1984/85: 87.lskrivelseregeringensregeringsbeslut
vadförutomblir resultatet,reglerutifrån givnagjortsberäkningarna

detsammaföretagare,tillersättning oavsett somvemegnaavser
i sinhjälptabellernadärförfannKonkurrensverketutför dem. att

bolagenförunderlättaförendast attupprättadehelhet får attanses
samarbetet intefannVerketersättningsregler.tillåtna atttillämpa

oberoendemöjlighetermedlemsbolagensinskränker att avagera
samarbetet. Motintebegränsaskonkurrensendvs.företag,andra av

omfattassamarbetet inteKonkurrensverketfannbakgrunddenna att
konkurrenslagen.iförbudennågot avav

redovisas det1996för århjälptabellerförsäkringsbranschensI
föranställdafyra olikaför samt"försäkringsbara" utrymmet grupper

sjukförsäkringrörelseidkare.Tabellernaskildatvå avsergrupper av
försäk-detochP-försäkringalternativtK-tecknats angersomsom

respektive 90ersättningsnivåer 80totalavidringsbara utrymmet
försäkringsbartnågotframgår utrymmetabellernaAv attprocent.

sjukpenningtidunderfinnsintekompensationsnivån 80vid procent
dennaVidkronor.000under 24månadslönmedanställdför en
förK-försäkring,vidförsäkringsbaradetinkomst utrymmet,är en

för-och förmånadkronorAGS-förmåner 690medförsäkrad enper
tabellernaimånad. DenkronorITP-förmåner 110medsäkrad per
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angivna 90 procentsnivån förtidspensionstid och tabellernaavser av
framgår det försäkringsbarat.ex. att vid K-försäkring,utrymmet, för

anställd med ITP-förmåner l kronor500är månaden vid in-per en
komst 15 000 kronor månad och 2 610 kronor vid inkomstper en

24 000 kronor. För anställd med AGS-fönnåner det försäk-ären
ringsbara vid motsvarandeutrymmet inkomster 1 420 respektive
4 kronor530 månad. Skillnaden i det försäkringsbaraper utrymmet
för dessa bestäms alltså vad vid sjukdomgrupper utgesav som
enligt de skilda kollektivavtalen.

I missivskrivelse till 1996 års maximitabeller Försäkrings-en anger
förbundet Konkurrensverket givitatt förbundet tillåtelse att utge
tabellerna serviceåtgärd för underlätta för bolagensom en attren att
iakttaga för det tillåtna.gränsen Förbundet skriver vidare:

Då inte längregränsen given i absolutaär tal får därför
maximitabellerna inte betraktas lagtolkning utansom en
endast uppfattning vad myndigheterna rimligensom en om
kan tänkas Det ankommer såledesacceptera. varje enskilt
bolag självt föratt gränsdragningenansvara

14.6 Något kring möjligheterna
sättaatt ramar

14.6.1 Minskningsregel föräven

privat sjukpenningförsäkring

I avsnitt l4.4.2 har kommittén redovisats de regler i AFL som
innebär komplettering frånatt avtalsförsäkring, eller kontant
ersättning betalas arbetsgivaren, antingen gårsom av översom
"taket" tio eller sträcker sigprocent tiden 90 dagarutöver skall
avräknas från den sjukpenning enligt AFL.utgessom

Vill begränsa nivån den sammanlagdaman ersättningen efter
den 90:e dagen, eller vill begränsa den tid under vilkenman
kompletterande ersättning skall kunna det givetvisutges, är tänkbart

låta dagens minskningsregelatt sikteäven på ersättningarta som
utbetalas från privat sjukpenningförsäkring.
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administra-visstkrävadock komma ettskulle attordningsådanEn
försäkringskassan attförmöjligtdetFör göramerarbete.tivt att

överstiga denkommaskullevis attsåpåersättningavräkna som
försäkringstagareellerförsäkringsgivareskullenivån"accepterade"

rapporteringsskyldighet.omfattandeåläggasbehöva en
exempelvisrapporteringsådanskulleförsäkringsgivarnaFör en

erhållitvilkauppgiftlämnaskyldighet sominnefatta att omen
ersättningenperiodvilkensjukförsäkring,privatfrånersättning

skulleFörsäkringskassanutbetalats.beloppvilkaochavsett som
förersättningvilkenmedjämförelse sammaefterdärmed, somen

vilkenochförsäkringenallmännadenfrånutbetalatsperiod
kunna avgöraberäknats,dennainkomstsjukpenninggrundande om

sig såVisaröverskridits.kompensationsnivån"accepterade"den
vidavräkningpågår, görasfortfarandesjukfalletkan,fallet omvara

kanavslutatssjukfalletHarsjukpenning.utbetalning av-nästa av
tillledersjukfallkommandevidskeistället somräkning ett

samordningsådanEnförsäkringen.allmännafrån denersättning
misteförsäkrade gårdentillledafall kunna att omvissaskulle i

sjukfallet.nästkommandedetidagarfleraförsjukpenning
rapporteringsskyldighetenskissadedentillalternativEtt ovan

sjukpenning,förförsäkransinförsäkrade ideskulle attvara
hardeersättningarkompletterandevilkaochheder samvete, uppger

försäkringsbolagenStickprovskontroll hossjukdom.till vidrätt
försäk-"-AFL9 §kap.20stödmedskeskulle kunna av - -

försäkrings-allmän--lämnaskall begäranringsinrättningar -
förbetydelsenamngiven äruppgift för—kassa - avsomperson—

dockkanregelsådanlag.". Endenna varatillämpningen av
ganskahakanalltförsäkradefåsåinte trotseftersom entveksam

deförsäkringsskyddkompletterandevilketuppfattning omvag
omfattas av.

medkombinationisjukförsäkring,privatförminskningsregelEn
tillledasannoliktskullekontroll,effektivoch entrovärdigen

detOchsjukförsäkring.privatiersättningsreglernaanpassning av
kompensationsnivåsammanlagd"accepterad" somgivetvisfinns en

förointressantförsäkringsskydd ärkompletterandelågsåär att ett
säljare.såväl köpare som

kompletteran-förhindraminskningsregel attärsyfte med attEtt en
ohälso-allmännadenöverutnyttjandetilllederde ersättningar ett av

överutnyttjandemedvetenväl att ettKommitténförsäkringen. är om
försäkringsgivaredeeftersträvasnågothellergivetvis inte är avsom

Kommittén kanförsäkringar.kompletterandetillhandahållersom
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konstatera villkoren i de flestaatt privata försäkringar därför har
utformats så sådana effekter iatt möjligaste mån skall undvikas.
Som kommittén visat erbjuds sjukförsäkring idag främst med 90
dagars karenstid. Det finns dock möjlighet teckna, i huvudsakatt
individuell, sjukförsäkring med dagars30 karens. detI falletsenare
dock först efter riskbedömning. Genom de s.k. maximi-en noggrann
tabellerna har den svenska försäkringsbranschen begränsat den
sammanlagda ersättningsnivån till 90 I avsnitt 14.3.2.1 harprocent.
lämnats kortfattad beskrivning de regleren om attsom avser
förhindra överförsäkring. Enligt vad kommittén kunnat inhämta
under hand flera bolag skärpa utformningenattavser dennaav
klausul så för högt försäkringsbeloppatt ett inte omfattas försäk-av
ringen. Uppkommer överförsäkring återbetalas istället delen av
premien.

14.6.2 Möjligheten till begränsningar gentemot
utländska försäkringsgivare

Den kommittén diskuterade minskningsregeln, ochav därtillovan en
kopplad kontrollmöjlighet, skulle dock bara kunna rikta sig för-mot
säkring meddelad svenska försäkringsbolag. Det Försäkrings-av av
inspektionen utfärdade allmänna rådet omfattar privat sjukförsäkring

"marknadsförs" i Sverige. Det problemsom utländska bolagsom
kan i sammanhangetutgöra uppmärksammades Socialförsäk-av
ringsutskottet i betänkandet 1993/94:SfU20. Utskottet anförde:
"Utskottet har i detta sammanhang erfarit det blivit allt vanligareatt

exempelvis fackförbundatt tecknar försäkringar för sina medlemmar
i detta avseende i utländska bolag. En reglering det slagav som

iomnämns propositionen kan bara gälla svenska bolag och skulle
för dessa då innebära betydande konkurrensnackdel." I denen
proposition utskottet hänvisade till detsom i detävenattangavs
offentligt reglerade ersättningssystemet kunde bli aktuellt införaatt

minskningsregel i enlighet med vad skisseratsen i avsnittsom ovan
14.6.1.

Sveriges inträde i den europeiska gemenskapen har bland annat
inneburit den svenska försäkringsmarknadenatt har föröppnats
utländsk konkurrens. På försäkringsområdet har EG antagit program

genomförande etablerings- och tjänstefrihet.om Avsikten med deav
direktiv EG antagit området bl.a.är genomförasom den inreatt
marknaden försäkringsområdet.även Regler begränsar densom
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intealltsåtillåtna. Detprincip inte är t.ex.ikonkurrensen ärfria
lagstiftningnationellsvenskitillhänvisningmed an-möjligt att en

sjukpenning-kompletterandeförkompensationsnivåhögstagiven
ochmarknadsföraförsäkringsbolagutländska attförbjudaförsäkring

nivå.dennaöverskriderförsäkringartillhandahålla som
frihetenkanskadeförsäkringsdirektivettredjei detartikel 54Enligt

medmotiveraskandetinskränkastjänstertillhandahålla omatt
good. Somgeneralthebästaallmännadetskyddettillhänsyn av

sådaninnebäraregelnationellexempel enansessomett en
för dessItalieniförbudetbrukarinskränkning nämnasförsvarbar

föreliggaDetkidnappningsförsäkring.teckna ansesmedborgare att
för-finnsdetkidnappningarantaletökning enförrisk omavenen

lösensumma.fåbrottslingenförmöjligt utattdet ensäkring görsom
ökadrisk förmedföruppenbartsåförsäkringförbudEtt mot somen

existensbe-försäkringensställtland,ibrottslighet motettgrov
förbjöds,denlidaskullemarknadenförlustdenochrättigande om

ochbästaallmännasdetutifrånåtgärdproportionellfår vara enanses
produktfrihet seprincipenfrånundantaggodtagbartdärmed omett

respekti-skade-tredjeEGsgenomförande1994/95: 184 avomprop.
livförsäkringsdirektiv.ve

denbegränsaförbästaallmännadet attåberopandesvensktEtt av
eller 9085tillsjukdomvidkompensationsnivån t.ex.sammanlagda

EG-domstolen.igehörvinnasannolikt inteskulleprocent

Möjligheten sätta14.6.3 att ramar

skattelagstiftningi

reglermotsvarandeliksombygger,skattelagstiftningensvenskaDen
i för-skallskatt utprincipen tasländer, på attdemokratiskai andra

skatteför-betala skattförmågaskattskyldiges atttill denhållande
skallintebl.a.medförprincip attmågeprincipen. Denna personen

belopp.förgångerflerabeskattas samma
egendoms-såvälförsäkringsersättningar, person-Beträffande som

be-endastbeloppenutfallandedeprincipigällerförsäkringar, att
dockundantagpremien. Ett görsförförelegatavdragsrättskattas om

livräntor.för
livförsäkringfrånförmånsbelopputfallandeBeskattningen enav

regelnenkladenfölja attkanochprincip sägas omdennaföljer
utfallandeskall detinkomstbeskattningavdragsgill vidpremien är
intedäremotpremien ärOmp-försäkring.beskattas av-beloppet



504 Ramar för försäkringsskyddannat 1996:113

dragsgill så det utfallandeär beloppet i gengäld fritt från inkomst-
beskattning k-försäkring.

För privata gruppsjukförsäkringar gäller i huvudsak de beskattasatt
på k-försäkring,sätt medan individuellasamma Försäkringarsom i
regel beskattas p-försäkring. Som framgått redovisningensom av

huvuddelenär de granskade sjukförsäkringarnaovan konstruera-av
de så den tecknar försäkringenatt inte har drasom rätt att av
premien, med påföljd det utfallande beloppetatt inte inkomstbeskat-
tas.

Man kan hypotetiskt tänka sigrent lösning där premien fören en
privat sjukförsäkring, på idag,sätt inte avdragsgillär somsom en
k-försäkring där det utfallande beloppet skall inkomstbeskattasmen
som p-försäkring. Detta skulle dock strida deen principer förmot
beskattning redovisats En sådan beskattning skullesom ocksåovan.
strida skattereformensmot grundpelare, nämligen likformighets- och
neutralitetsprincipen.

förtjänarDet också betona sådan konstruktionatt att i sig inteen
någrasätter för kompensationsnivåerna.gränser Den form be-av

skattning här diskuteras skulle i princip endast höjasom premien
försäkring syftar tillen nettoutfallattsom tidigare.ge samma som

För det fall marknaden inteatt alltför priskänsligär skulle möjlighe-
bibehållaten att oönskat hög kompensationsnivå alltså finnasen

kvar för dem bereddaär betala för sådant försäkrings-som att ett-
skydd.

I de fall sjukförsäkring tecknadär p-försäkring,en dvs.som en en-
dast medför till sjukpensionrätt enligt KLs regler, beskattas idag det
utfallande beloppet. För denna försäkring kantyp iävenav man,
detta fall hypotetiskt, tänka sig inte låta premienatt avdragsgill.vara
Resultatet sådan regel skulle bli detsammaav skisseratsen som

Kompensationsnivåerna skulle inte direkt låtaovan. sig påverkas. En
sådan förändring skattereglerna skulle i första hand endastav göra
försäkringsskyddet dyrare och därmed indirekt kunna påverka om-
fattningen marknaden.av

Ett påverkaannat sätt intressetatt för kompletterande sjuk-en
penningförsäkring skulle kunna beskatta det utfallandeattvara
beloppet enligt särskilda regler, dvs. med högre skattesats föränen
inkomst tjänst. Inte heller detta skulle direkt påverkaav kompensa-
tionsnivåerna. Att beskatta sjukersättningar hårdare andra in-än
komster kan dock knappast förenligt med skatteförrnåge-anses
principen eller de allmänna grundprinciper på vilka skattelagstift-
ningen vilar bl.a likformighets- och neutralitetsprincipen. Vidare
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sjukförsäkringfrånersättning"straffskatt"särskildskulle enen
skattesystemeträttsuppfattningen.allmännastrida densannolikt mot

hurlikaskall beskattasinkomster sätt,till oavsettvidaresyftar att
finnasannolikt svårtskullede Detform attoch i vilken utges. vara
sådanochbeskattningen,diskuteradeför denlämplig form enen

nuvarandeutanförfallasannolikt kommaskullereglering att
inkomstskattelagstiftning.

förslagochövervägandenKommitténs14.6.4

§ AFLkap. 4minskningsregeln i 3s.k.Vårt Denförslag: a
träffamöjlighetarbetsmarknadensså attändras parteratt ges

sjukpen-tillkomplementsjukdomvidförmåneravtal somom
Möjlighe-sjukfall.iefter den 90:e dagenför tidningen ettäven

denfrånersättningenkompletterakollektivavtalten att genom
sammanlagddock tillförsäkringen begränsasallmänna en

skulleförsäkradevad denkompensationsivå 90 procent avom
varit i arbete.hanhaft i lön om

kollektivavtaladfrån allersättningenskallsammanhangdettaI
underarbetsgivarenlön frånlikställas medgruppsjukförsäkring

sjukdom.

omfattning detochutformningredogjort förKommittén har avovan
ersättningkomplettera denolika kanförsäkringsskydd på sättsom

med vadenlighetförsäkringen.allmänna Ifrån denutges somsom
möjligheternagranskatkommitténdirektiven hari attävenanges

utformningenförskattelagstiftningochinom försäkrings- sätt ramar
försäkringsskydd.sådantav

försäk-kompletterandeinledningsvisvillKommittén poängtera att
arbetsoförmågaskydd videkonomisktviktiga behovringar fyller av
förtidskapitaletdetta gällereller skada,sjukdomtill följd t.ex.av

Vidarepremiebefrielseförsäkringen.ochgrupplivförsäkringeninom
människor skall hakommittén etträtt att, t.ex.att somenanser

skyddekonomiskaförbättra sittsparande,alternativ till eget genom
Dock bör detsjukpenningförsäkringar.privatakompletterande

tilldet stimulerarinte bli sådantförsäkringsskyddetsamlade ettatt
det uttrycksförsäkringen eller,överutnyttjande den allmänna somav

allmänna försäkringensförsämrar dendirektiv, deti kommitténs att
effektivitet.
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genomfördaDen granskningen möjligheterna inom försäk-attav
ringslagstiftning för försäkringsskyddsätta detäven annat änramar

vilar på överenskommelser i kollektivavtal leder enligt kom-som
mittén till följande slutsatser. En minskningsregel för privatäven
sjukförsäkring skulle leda till mycket omfattande administrativtett
merarbete. Försäkringskassan skulle nödgas utreda lång raden er-
sättningsfall, och kompletterande utredning skulle behöva inför-
skaffas från de privata försäkringsgivarna. de fallI "otillåten" högen
kompensation skulle ha betalats måste försäkringskassan, oftaut
kanske långt i efterhand, återkräva ersättning från den försäkrade.

vidareDet osäkert sådan minskningsregelär skulle fåom en en
sådan räckvidd den kom omfatta utländska försäkrings-ävenatt att
givare. Om sådan minskningsregel endast skulle bli tillämplig påen
försäkring marknadsförs i Sverige, vilket kommittén håller försom
troligt, skulle det kunna medföra snedvridning svenskaen som ger
försäkringsbolag konkurrensnackdel. På grundval dessa skälen av
har kommittén funnit det olämpligt föreslå minskningsregelatt en
för privat sjukpenningförsäkring.

hellerInte granskningen skattelagstiftningen vid handen attav ger
det den går för detvägen samlade försäkringsskyddet.sättaatt ramar
Enligt kommitténs uppfattning kan ändrade Skatteregler möjligen
påverka efterfrågan på kompletterande försäkringsskydd, men
sådana åtgärder skulle inte direkt påverka kompensationsnivåerna.

särskild beskattningEn försäkringsersättning från privat sjukför-av
säkring skulle strida rad bärande principer inom skattelag-mot en
stiftningen och skulle vidare svår inlemma i nuvarandeattvara
inkomstskattelagstiftning. Kommittén föreslår därför inte någon
förändring i nuvarande skatteregler.

Kommittén har granskat den minskningsregeläven enligt 3som
kap. 4 § AFL gäller för kollektivavtalad komplettering vid sjuk-a
dom. Regeln kan beskrivas kombination "tak" ochettsom en av en
"vägg". "Taket" begränsar nivån i det kompletterande skyddet till
10 inkomstbortfallet, och "väggen" förhindrar kompen-procent av
sation efter den dagen90:e i sjukfallet. framgåttSom avsnittav
14.3.l kan i huvudsak två motiv identifieras bakom införandet av
reglerna minskning kollektivavtalad ersättning. Detom av ena var

de kompletterande ersättningarna skulle kunnaatt motverka syftet
med nivåsänkningen i den allmänna försäkringen, nämligen att
uppnå samhällsekonomisk besparing. andraDet sänkning-en attvar

nivåerna skulle gälla lika för alla försäkrade. Att lagstiftarenarna av
år 1991 valde begränsa möjligheten komplettera sjukpenning-att att



försäkringsskydd 507förRamar1996:113 annat

förklarassannoliktersättningar kankollektivavtalade avgenomen
ersättningtillgrundadekollektivavtalden rättendet faktum att

överenskommel-arbetsmarknaden. Sådanahelaomfattar i stort sett
för pri-marknadenSedangenomslag.mycketalltsåhar stortettser

snabbt hargruppsjukförsäkring,i formsjukförsäkring, främstvat av
sänktaförändrats. Frågandockförhållandenaexpanderat har om

ellerarbetedrivkrafterna förönskadedeersättningsnivåer omger
enbartalltså inte längreförsäkradeför allagäller likanivåerna är

avtalskompletteringar elleromfattasförsäkradedenavhängigt avom
drivkrafter och skapaupprätthålla rätt-svårighetej. Samma attatt

iställetersättningsnivån harsammanlagdaifråga denvisa nuom
Kommit-försäkringsalternativen.de privatauppkommit till följd av

för låtabärande skälfinnafunnit det svårtdärförtén har attatt en
formen lösakollektivavtaladedenminskningsregel missgynna att

uppfatt-kommitténsersättningar. Enligtkompletterandebehovet av
konkurrera påförsäkringslösningarolikarimligt låtaning detär att

princip lika villkor.i
enkeltkanalternativmellan olikasådan likställdhet sättEn ett

minsknings-ibeskrivna "väggen"denåstadkommas att ovangenom
för arbets-skulle lämnai bort. Dettaregeln AFL ett utrymmetas

förlängninghuruvidakommamarknadens överensattparter enom
skallvia avtalkompletteringtid under vilkenskall ske den utges.av

kompensationsnivân iförBeträffande frågan gränsöverstaom en
överväganden.följandekommitténkollektivavtalade skyddetdet gör

förhand-fastställs efterkompletteringareventuellaför sådanaNivån
avtalsområde.respektivearbetsmarknadensling mellan parter

tillbakaförväntas hållaförhandling får arbetsgivarnaVid sådanen
kostnadskrävan-eftersom dessakompensationsnivåeralltför höga är

arbete.drivkrafterna för Förockså kan påverkasamtidigt dede, som
tillgängliga löneutrym-detdet prioriteraarbetstagarsidan gäller att

trygghetslös-förbättradelön ochökad kontantvalet står mellanmet,
kompensationsnivåernaanledningfinns alltsåningar. Det attatt tro

mellanförhandlingkollektivavtalade frividskyddet,i det en
ocksåkomSådana åsikternivå.rimligskulle hamnaparterna, en

medreferensgruppi denföreträdarearbetstagarnastill uttryck bland
förutsätt-uppgift analyseratillhadearbetsmarknadens attparter som. Kommittén haravsnitt 14.1.tilläggsförsäkringar,ningarna för se

ordningtveksamhet denför det kan uppståförståelsedock omom
kompensationsni-rimligatillverkligen kan ledadiskuterassom nu

Av denolikaresultat mellantill rättvisaellervåer, grupper. an-
bibehållamöjlighetenkommittén diskuteratledningen har attatt
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"taket" i minskningsregeln. Genom sådan lösning skulle lagstif-en
kunna bestämma den totala kompensationsnivån. Tidigaretaren

erfarenheter beträffande minskningsregeln visar också kollektiv-att
avtalen till de i AFL angivna nivåerna.anpassats

Kommittén föreslår alltså arbetsmarknadens skallatt parter ges
möjlighet träffa avtal förmåner vid sjukdom komplementatt om som
till sjukpenningen för tid efter den dagen90:e i sjukfall.även Förett

säkerställa ersättningen vid sjukdom inte blir så hög denatt att att
ökar kostnaderna i den allmänna försäkringen eller villkoren föratt
olika arbetsmarknadenpå i allt för hög grad kommer attgrupper
skilja sig åt föreslår kommittén dock begränsning denen av l
sammanlagda kompensationsnivån. Kommittén föreslår denatt om

lförsäkrade arbetsgivaren erhåller lön under sjukdom förav samma
tid sjukpenningen skall sjukpenning minskas jutgessom avser, som
med det belopp den sammanlagda ersättningen överstiger 90som

vad den försäkrade skulle haft i lön han varit i arbete.procent av om
Till den del lönen under sjukdom i förhållande till lön i arbeteutges

för år räknat överstiger den högsta sjukpenninggrundande in-som s
komsten, dvs. 271 500 kronor för år 1996, skall minskning dock
endast ske med belopp överstiger 90 lönen i arbete.procentsom av
Genom föreslå sammanlagd kompensationsnivå 90att en om proc-

vill kommittén markera det rimligt den ersättningent äratt att som
kan lämnas enligt överenskommelser i kollektivavtal blir densamma

rekommenderas för privat försäkring i örsäkringsförbundetsFsom
maximitabeller.

Enligt kap. andra3 4 § stycket skallAFL ersättning utgesa som
grund förmån fri gruppsjukförsäkring åtnjuts enligtav av som
grunder fastställs i kollektivavtal mellan arbetsmarknadenssom
huvudorganisationer lön under sjukdom från arbetsgivare.anses som

minskningsregelDagens alltså i princip ingen skillnadgör
ersättning utbetalas i form sjuklön från arbetsgivaren ochsom av
ersättning från kollektivavtalad gruppsjukförsäkring.utgessom en

dennaI del föreslår kommittén ingen ändring än ersätt-attannan
ningen från all kollektivavtalad gruppsjukförsäkring, och inte enbart
sådan fastställts mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer,som
skall likställas med lön från arbetsgivaren under sjukdom. finnsDet
enligt kommitténs uppfattning inga skäl undanta ersättningen frånatt

fri gruppsjukförsäkring vilar lokalt kollektivavtal frånetten som
den minskningsregel träffar såväl lön från arbetsgivaren,som som

huvudorganisationerna avtalad gruppsjukförsäkring.en av
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på basbeloppTaket15 7,5
förmåneravseende

förmånerVårt Basbeloppstaket avseendeprincipförslag är:
basbelopp.från basbelopp tillskall höjas 10,07,5

Inledning15.1

regler för innebär den försäkrade inkomstenNuvarande SGI äratt
för försäkrings-begränsad till basbeloppet. tak7,5 gånger Detta

förmåner infördes då tidigare med sjukpenningklas-år 1974, system
slopades och infördes.SGI-systemetser

År fanns det enligt uppgifter från 269 6,61975 RFV 000 procent
hade registrerad högresjukpenningförsäkrade, SGI 7,5änsom en

basbelopp. år fanns det med pensions-Samma 311 000 personer en
grundande lika eller basbelopp.inkomst, 7,5större änstorsom var

motsvarade antalet sjukpenningförsäkrade.Detta 7,6 procent av
Härvid dem, hade inkomster motsvarande 6,5 pensions-avses som
poäng.

År 1980 motsvarande siffror och 341266 000 6,1 procent 000var
och7,8 procent år 1990 332 procent 493 000 10,5000 7,0samt

procent.
Vad gäller SGI-registrerade inkomster inträffade alltså ingen större

förändring mellan och Efter nedgång i slutet1975 1990. 1970-aven
talet och början 1980-talet ökade andelen i slutet detta årtion-av av
de. mittenI 1980-talet andelen lägst och uppgick då tillav var som

4 Andelen med lika med eller högre basbelopps-PGI änprocent.ca
har ökat heladäremot tiden från 7,6 1975 tillgränsen 10,5procent
1990.procent

Under 1990-talet har andelen SGI-registrerade inkomster ovanför
basbeloppsgränden åter minskat uppgickoch 1995 tillnågot 6,5
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Även inom PGI-området har mindre nedgång skett ochprocent. en
andelen uppgick 1994 till 10,0 procent.

Informationen SGI har de årens förändringar isenasteom genom
försäkringssystemet blivit allt osäkrare. alltEn andel destörre av
försäkrade har ingen registrerad SGI, varför informationen inte är
relevant. finns därförDet anledning i stället ha informationenatt om
PGI-utvecklingen, utgångspunkt för överväganden taketsom om

basbelopp skall förändras. Enligt PGI-statistiken7,5 verkar tenden-
allt fler får inkomster överstigande basbelopps-attsen vara personer

taket.

Kommitténs15.2 överväganden
och förslag

Kommittén har enligt direktiven i uppgift analysera vad påatt som
längre sikt händer med inkomstbortfallsprincipen inkomsttaketom

iinte höjs i takt med den allmänna inkomstutvecklingen. Mot g
bakgrund de statistiska uppgifter, redovisas kanav som ovan, 3
kommittén konstatera utvecklingen under 1980- och l990-talenatt
inneburit viss urholkning inkomstbortfallsprincipen. Andelenen av

lförsäkrade, har lika med ellerPGI överstigande 7,5som en en vIlbasbelopp, har mellan åren 1975 och ökat från1994 till7,6 10,0 llkommitténs bedömningDet denna utveckling kommerärprocent. att
fortsätta. På lång sikt medför detta risk för försäkringensatt atten

legitimitet försvagas och dess roll försäkringallmän bortfaller.som
Om betydande andel befolkningen inte omfattas försäkring-en av av

de måste söka andra försäkringslösningar minskar medutan storen
sannolikhet deras intresse för bibehålla allmän försäkring.att en

Med dessa utgångspunkter har kommittén kommit till den slutsat-
det i formell mening inte kan ingå iävenattsen om anses-

kommitténs uppdrag det viktigt redovisa förslag tillär att nu-
åtgärder. Kommittén har därför låtit beräkningarRFV avseendegöra
effekter höja basbeloppstaket avseende förmåner till 10attav
basbelopp.

Enligt beräkningarRFV:s innebär höjning till 10 basbeloppen
följande kostnadsökningar jämfört med nuvarande tak på 7,5
basbelopp.
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Vad gäller arbetsskadeförsäkringen, i dess nuvarande form, ökarså
Årkostnaderna för denna förstamarginellt de åren. beräknas2000

kostnadsökningen till miljoner kronor.uppgå sikt kan dock10 Påca
kostnaderna beräknas öka med miljoner kronor.60ca

för sjukpenningförsäkringenKostnaderna beräknas såväl kortpå
med miljonerlång sikt öka 300 kronor.som ca

förtidspension/sjukbidrag räknar med kostnadernaFör RFV att
år ökat med 50 miljoner kronor och sikt med2000 ca ca

miljoner kronor.300
innebär kostnadsökningSammanlagt detta år på2000 en ca

miljoner kronor. På sikt kan dock kostnadsökningen årsbasis400 på
bli miljoner kronor.700ca

avsnitt behandlar kommittén frågor finansiering.I 16.9 Härvidom
redovisar kommittén principförslag, innebär, avgiften ärett som om

framöver försäkringen skall finansieras5,95 ävenprocent, att om-
med allmänna egenavgifter skall enligt kommitténs uppfattning-
taket basbelopp helt effekternapå 7,5 bort. ekonomiskaDetas ettav
sådant förslag innebär försäkringens intäkter ökar med 3 600att
miljoner kronor år. Nettoeffekten höja förmånstaket till 10attper av
basbelopp och bort taket för den allmänna egenavgiften skulleta
därmed, sikt, innebärapå inkomstförstärkning på 2 900en ca
miljarder kronor år.per

Med hänvisning till ovanstående redovisning och diskussion lägger
kommittén fram principförslag höja basbeloppstaketett attom

förmåneravseende från till basbelopp. Eftersom7,5 10,0 detta är ett
principförslag redovisas i betänkandet inga förslag till författnings-
ändringar inom detta område.
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ochKostnadsutveckling16

finansiering

underKostnadsutvecklingen16.1

1990-talenoch1980-

utvecklingförsäkringskostnadernasredovisasnedantabell 16:1I
i 1995kostnadernaTabellen visar1990-talen.ochunder 1980- att

miljardertill 88,91980kronormiljarderfrån 60,6ökadeprisnivåårs
åtgärder,dekonjunkturutvecklingen1990. Genom samtkronor som

minskade1990-talet,och i början1980-taletslutetividtogs avav
År ochtillsjunkit 71,1kostnadernahade1992kostnaderna.därefter

negativa1980-taletskronor.miljardertilluppgick de 63,71995
börjansåledes ibrötskostnaderhögreutvecklingstrend med allt av

ochmellan 1991kostnadsminskningkraftigEfter1990-talet. en
infördes,sjuklöneperiodenberodde påhuvudsakvilken i1992, att

förKostnadernalägre takt.isjunkakostnaderna fortsatthar att men
miljarder kronor. Upp-bli1996 7underkan beräknassjuklön ca

utgårochgjortbedömning, RFVbyggerskattningen somsomen
förunderlagingårsjuklöneperioder. Beloppetaviseradefrån ettsom

propositionregeringensiredovisaskostnadsberäkningarde som
sjukdom m.m"."Försåkringsskydd vid1995/962209

arbetsskadeersättning samtsjukpenning,förKostnader16.1Tabell
prisnivåårsMiljoner kr 1995förtidspension/sjukbidrag

År 19951993 199419921990 199119851980

51419 402 1921963 18 752899 35 74729 730 42Sjp 32 230
6857932 820413208 ll12471 1310732403151Ae

367431 38 067 37933 36489 33 732 3528 289 33F/sjb 25 270

73865673 6371104 671158258661259 88 85960651Sia

förtidspension/sjukbidragF/sjbarbetsskadeersättning,Sjpsjukpenning, Ae

Källa: RFV

17 16-0907



514 Kostnadsurveckling och finansiering SOU 1996:113

16.2 kostnadsutvecklingenPrognos över

för perioden 1996-2000

Utgångspunkten för kommitténs bedömning kostnadsutveckling-av
för tiden 1996-2000 har varit Riksförsäkringsverkets anslags-en

framställning for budgetåret 1997. Nedanstående tabell redo-16:2
visar bedömningRFV:s omräknad till prisnivå.1995 års Kostnader-

beräknas de åren minska med miljarder kronor3 ochnärmastena ca
därmed ligga på nivå miljarder60-61 kronor. slutetMoten ca av
perioden bedömningenRFV kostnadsökning kommergör att atten
inträffa, varför totalkostnaderna år beräknas ligga2000 på 62ca
miljarder kronor. Orsaken till den beräknade kostnadsökningen är
den demografiska utvecklingen.

Tabell 16.2 Förväntade kostnader lör sjukpenning, arbetsskadeersättning
fdrtidspension/sjukbidrag Miljoner kr 1995 års prisnivåsamt

Utfall
År 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Sjp 19514 18566 18730 18893 19329 19641
Ae 6 857 6 363 5 961 5 793 5 659 6285
F/sjb 37 367 35 945 35 473 35 590 35 906 36 715

S:a 63 738 60 874 60 164 60 276 60 894 61 984

Sjp sjukpenning, Aearbetsskadeersättning, F/sjbtörtidspension/sjukbidrag

Källa: RFV

Med utgångspunkt från bedömningRFV:s kompletterar kommittén
nedan kostnadsberäkningarna med effekter dels kommitténsav
förslag i delbetänkandet SOU 1995: dels kommitténs förslag149, i
detta slutbetänkande effekter förslagen till reformeratsamt av
ålderspensionssystem, förlängd sjuklöneperiod och höjd kompensa-
tionsnivå.
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förslagkommitténsEffekter16.3 av

delbetänkandeti

avsåg dels1995:149delbetänkandet SOUiförslagKommitténs
förtidspension/sjuk-delsSGI,inkomstsjukpenninggrundande

bidrag.
beräknadeinkomstsjukpenninggrundandeförslagengällerVad om

minskaskulle1997fr.o.m.försäkringskostnadernakommittén att
år.miljoner kronormed 980 per

förtidspension/sjuk-ifrågaförslagkommitténsFörutsatt att om
beräkna-januari 1997denfr.o.m. 1kraftträda ikundebidrag senast

medskulle minskaområdedettakostnaderna inomkommitténde att
under100ytterligare lmeddärefterochkronor 1997miljoner2001

Försäkringskostnader-2000.årsåväl 1999under7001998 samt som
ha2000skulle därmed årsjukbidragochförtidspensionavseendena

miljoner kronor.sammanlagt 3 700medsjunkit
totalkost-därmedinnebärdelbetänkandetiförslag attKommitténs

årlägrekronormiljoner680 änberäknas 4år 2000nadema vara
1996.

förslagkommitténsEffekter16.4 av

betänkandei detta

förslag,avseende dekostnadseffekterredovisasavsnittdettaI som
betänkande.i dettaframläggs

Kapitlen 6-816.4.1

till ståndfååtgärder förkommitténföreslåravsnitt attdessaInom
rehabilite-arbetslivsinriktadeeffektivaochaktivaretidigare, mer

kommit-enligtåtgärder. Detförebyggandeliksom ärringsinsatser
de olikahurberäknakunnakonkretmöjligtuppfattning inteténs att

därförharKommitténförsäkringskostnaderna.åtgärderna påverkar
de för-avseendekostnadseffekternaförsökavalt vägaatt samman

samlad be-avsnitt ochrubriceradeiframförs göraslag, ensom
uppstå.förväntaskankostnadsminskningar,vilkadömning somav
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syfteI få plattform föratt samlad bedömninggöraatten en av
kostnadseffekterna har kommittén utgått från analyser RF Vzs s.k.av
RiksLS-material. Underlaget består 64 000 sjukfallav ca vars var-
aktighet längre 60 dagar.är Sjukfallenän har påbörjats under tiden

juli1 1991 juni30 1994. Kommittén har erfarit Försäkringskas-att—
i Bohuslän har analyseratnärmare detta material. Analysensan visar

51 000 sjukfall haratt avslutats.ca
Av dessa fall har försäkringskassorna bedömt 28 haftatt procentca

ha klart eller troligt behovett arbetslivsinriktade rehabiliterings-av
insatser. I 45 dessa fall har arbetslivsinriktadeprocent åtgärderav
slutförts och resultatet 68är dennaatt ansågsprocent haav grupp
fått arbetsförmågan återskapad. Detta innebär fallet avslutats medatt

friskskrivning och sjukfallatt påmest maximalten ett nytt 30som
dagar inträffat inom 6 månader efter friskskrivningen.

denFör där arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder integrupp
påbörjats eller inte slutförts, dvs. 55 samtliga avslutadeprocent av
sjukfall, ansågs 51 ha fått arbetsförmågan återskapad.procent

Sannolikheten för få arbetsförmågan återskapadatt alltså enligtär
Bohuslänskassans analys för destörre erhållit arbets-personer, som
livsinriktade rehabiliteringsinsatser. Om sannolikheten tillsätts 1,00
för den antingen inte erhållit några insatser eller därgrupp, som
insatserna inte slutförts så sannolikhetenär för1,77 den grupp där
insatserna slutförts. ‘

Kommittén har byggt sin bedömning på redovisade analysovan
och Århärvid fört följande diskussion. 1995 avslutades i hela landet

213 000 sjukfall med varaktighet 60 dagar ellerca len mer.
enlighet med analysen skulle 28 dessa dvs. 60procent 000av ca
sjukfall ha varit i behov arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsat-av

Försäkringskassornas arbetssätt, under tidenser. RFV:ssom
RiksLS-studie pågick, torde ha inneburit i 45 deatt procent av
aktuella fallen hade arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder
slutförts. I 55 fallen hade inte några sådanaprocent insatserav
slutförts. Kommittén utgår från effekt de åtgärderatt en av som
föreslås i detta betänkande sistnämndaär även fåratt tillgånggrupp
till arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder.
Detta innebär ytterligare 33 000att kommer erhållaattca personer
aktiva åtgärder. Enligt analysen ökar därmed sannolikheten för
denna arbetsförmågan återskapasatt från till51 68grupp procent,
vilket 5 000motsvarar Det medär sannolikhet såca storpersoner.

dennaatt inte aktiva åtgärder in, hamnar isätts långtids-grupp, om
sjukskrivning och vissa också erhåller förtidspension.att
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hareffekternaekonomiskadebedömningförunderlagetI aven
helhar000samtliga 5förutsatthärvidkommittén att personer

rehabiliteringsin-arbetslivsinriktadedetefteråretarbetsförmåga att
åter-500förutsättsKommande årgenomförts. att personersatser

År därpåoch dearbetsförmåga.helhar500 tremedan 4insjuknat
och 0004siffror l 000motsvarandeföljande åren är personer.

åtgärder kostaraktivafrånutgåttvidarehar attKommittén ca
uppgift från RFVenligtsiffraDennakr/person.17 000 motsvarar

rehabiliterings-arbetslivsinriktadeför köpmediankostnaden av
tjänster.

personal hosförkostnadernamedocksåräknarKommittén att
kronor.miljoner100medökarårsbasisförsäkringskassorna ca

månadsersättningmedårkommitténförutsätterSlutligen att ett
försäkringskostnader.ikronorinnebär 100 000

med 000långtidssjukskrivna 5antaletminskakunnaFör perso-att
erhålla aktiva00033redovisademåste personergruppovanner

kronor000genomsnitt kosta 17iberäknasåtgärder. Insatserna per
100tillkommerkronor. Dessutommiljonertotalt 550dvs. caperson

bedömningEnförsäkringskassorna.personal hosförkronormiljoner
första åretdärmedinnebärutvecklingförsäkringskostnadernas attav

Åretkronor.miljonermed 650kostnadernaökarinsatserna görsnär
medkostnadsminskninguppstårgjortsinsatsernaefter det att en

för insattaKostnadernakronor.miljonerdvs. 500100 0000005 x
År uppstårtvååterbetalats.hälftentilldärmedåtgärder har änmer

kronor.miljonerdvs. 450100 000på 450kostnadsminskning xen
100 000År motsvarande siffror 400följande årendärpåoch de är xtre

miljoner kronor.dvs. 400
anläggavaltkommitténutgångspunkt har ettdenna attMed

miljonermotsvarande 550där insatserbetraktelsesättdynamiskt
uppstår isedankostnadsminskningardärår ochvarjekronor görs

bedömning.redovisadeenligt med ovan
rimligtvidaredetuppfattning anta attkommitténs attEnligt är

höjas.också kanarbetsförmågan,återfårandelen personer, som
frånhöjas 68andelen kanantagitbedömningi sinKommittén har att

ytterligare 6 000medförDettatill 80 attprocent. personerprocent ca
minskninginnebärvilketarbetsförmågan,återfåberäknas aven

kronor åretmiljoner600ytterligaremedförsäkringskostnaderna ca
följande åren.liksom deefter insatsåret

försäkradeschablonersättning till denocksåföreslåskapitletI en
Kommit-rehabilitering.arbetslivsinriktadkostnader underavseende
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tén beräknar detta förslag innebär kostnadsökningatt 200en ca
miljoner kronor år.per

Kommitténs bedömning sammanfattas i nedanstående tabell där
1997 insatsåret. Kommitténär bedömningen föreslagnagör att
åtgärder års5-7 sikt kommer minska försäkringskostnademaatt
med 6 000 miljoner kronor år.ca per

Tabell: 16:3 Beräknade kostnadsefiekter kommitténs förslag avseendeav
kap. 6-8

1997 1998 1999 2000 2001 2002

+850 -900 -850 -800 -800 -800
+650 -1 100 050 000 -1 000

+650 -1 100 -1 050 000
+650 100 -l 050

+650 100
+650

Summa +850 -250 300 -2 300 -3 300 -4 300

Kommittén vill avslutningsvis framföra redovisade bedöm-att nu
ningar innehåller vissa osäkerhetsfaktorer. Kommittén har därför
valt försiktig i sin bedömningatt effekter. Det skullevara av
exempelvis kunna hävdas antal sjukfall, där behov finnsatt av
rehabiliteringsåtgärder, sannolikhetenär större för lyckassamt att att
skulle kunna höjas till 90 Vidare torde metodutvecklingprocent. och
erfarenheter kunna medverka till såväl mediankostnaden föratt
insatta åtgärder personalkostnaderna vid försäkringskassornasom
successivt kan minskas. Slutligen torde effekt kommitténsen av
förslag bli människor jämfört med dagensatt övergång till förtids-
pension/sjukbidrag snabbare övergår från sjukpenning till månadser-
sättning vilket innebär lägre ersättningsnivå och därmed lägreen
kostnader. ekonomiskaDe effekterna skulle därmed kunna bedömas
bli positiva.ännu mer
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Kapitel 1016.4.2

sjukpenninggrun-kapitel,detta rörinomförslagengällerVad som
inteFörslagenbedömningkommitténsdet attinkomst,dande är

kost-eventuellochkostnadsökning attnågonmedförakommer att
marginell.nadsminskning kommer att vara

Kapitel 1116.4.3

och fortsattövergånguppläggning,ifrågaförslagdedelEn omav
kommer attantaletpåverkarmånadsersättningtill sompersonerrätt

kostnader,lägreformieffekterersättning. De somtillfå rätt av
avsnittovanståendeiberäknatsmedföra harförväntasåtgärderdessa

rehabilite-ökadeavseende6-8kapitleniförslageneffekter avom
ringsinsatser.

den redo-enligtövrigt,ibedömsmånadsersättningtillFörslaget
kostnadsminsk-innebärakapitel 11,underlämnatsvisning ensom

år.kronormiljoner600Detta perning 1,5 motsvararprocent. ca
månadser-tillförslaget rätteneffekter atttillkommerDessutom av

siktfem årspåmedförår. Dettatill 18 attfrån 16höjssättning ca
000med 3månadsersättningmedantal per-minskar capersoner

höjsSamtidigtkostnad.i lägremiljoner300innebärvilket casoner,
kost-innebärvilketår,17Vårdbidragforåldersgränsen t.o.m. en

haftintekommitténharökningdenna ärHurnadsökning. stor
sigdetbedömningen rörKommittén attberäkna. görförunderlag att

höjdförslagenEffekternakronor.miljoner100 omavcaom
därmedbedömsVårdbidragochmånadsersättningföråldersgräns

år.kronormiljonermed 200försäkringskostnaderna perminska ca
föreslagnakapiteldettaavseende ieffektensammanlagdaDen

800påkostnadsminskningdärmed bliberäknasåtgärder caen
år.kronormiljoner per

Kapitel 1316.4.4

arbetsska-kommitténföreslårarbetsskadeområdet attgällerVad en
tillskadorvidinförsdagarsamordningstiden 90meddesjukpenning
tillföreslåsKompensationsnivån sättasi arbetet.olycksfallföljd av
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98 Kommittén beräknar försäkringskostnadernaprocent. att
årsbasis därmed ökar med 200 miljoner kr 1997, 300 miljoner kr
1998 och därefter 400 miljoner kr år.per

16.4.5 Kapitel 15

Kommittén föreslår i detta kapitel basbeloppstaket avseendeatt
förmåner skall höjas från basbelopp7,5 till 10,0 basbelopp. Detta
förslag beräknas år 2000 innebära kostnadsökning 400en
miljoner kronor. På sikt kan dock kostnadsökningen årsbasis bli

700 miljoner kronor.ca
Kommittén vill samtidigt peka i avsnitt 16.9 redovisasatt ett

principförslag, innebär försäkringen framöveratt ävensom om-
skall finansieras med allmänna egenavgifter skall taket 7,5—
basbelopp enligt kommitténs uppfattning helt bort. De ekonomis-tas
ka effekterna detta principförslag innebär, avgiften 5,95av ärom

försäkringens intäkterprocent, ökaratt med 3 600 miljoner kronor
år. Nettoeffekten höja förmånstaket till basbeloppatt 10,0per ochav

bort taket för den allmännata egenavgiften skulle därmed sikt
innebära inkomstförstärkning 2 900 miljoner kronor år.en ca per

16.4.6 Sammanlagd effekt på
kostnadsutvecklingen i

Kommittén konstaterar sammanfattningsvis 1997 det åratt ärom
insatserna kan, i enlighetgörs med tabell 15.4 nedan, forsak-som

ringskostnadema kommitténs förslag beräknas öka med 350genom
miljoner kronor år 1997 för därefter under årenatt 1998-2000
minska med 250, 1 200 och 2 200 miljoner kronor. På års5-7 sikt

det kommitténsär bedömning föreslagna åtgärder medföratt att
försäkringskostnaderna minskar med 6 000 miljoner kronor,ca
vilket 10motsvarar försäkringskostnaderna.procentca av



521och finansieringKostnadsutveckling1996:113SOU

förslagkommitténskostnadseffekterBeräknade16.4Tabell av
års prisnivåkronor 1995Miljoner

ÅrKapitel

2000199919981997
300-2300-250 -1+8506-8

10 ————
-800-800-800-80011
+400+400+300§0013
+400+400+400+25015

300-2300-350 -1+500Summa

reformeradedetEffekter16.5 av

ålderspensionssystemet

upprätthål-kanpensionsskyddtillfredsställandeviktigtDet är att ett
idagersättningar,socialaarbetslöshet Delas vid sjukdom, etc. som

ålderspensionssys-reformeradei dettill skallgrundar ATP, ävenrätt
pensionsgrundande.temet vara

från den allmännautbetalaskommerersättningar,De attsom
Underpensionsgrundande.därmedsjukförsäkringen skall vara

pensionsrättautomatisktsjuklöneperioden uppkommer attgenom
anställda.sjuklön för dearbetsgivaren betalar

någradebiteras intearbetsskadeförsäkringarsjuk- ochDagens
pensionsgrundande.ersättningarutbetaldaavgifter äräven om

statsbudge-inomistället överföringarreglerasfrågaDenna genom
innebär däremotålderspensionssystemreformeratFörslaget tillten.

avgifter tillmedskall belastasersättningssystemende socialaatt
alltså betalasjukförsäkringen skallallmännapensionssystemet. Den

bakomliggandeutbetald ersättning och s.k.relation tillavgifter i
skall betalas påålderspensionsavgiftHalv 9,25inkomst. procent

skillna-skall betalas påHel avgiftutbetald ersättning. 18,5 procent
Enligtoch utbetald ersättning.bakomliggande inkomstden mellan

för kommer dettaanslagsframställning 1997beräkningar i RFV:s
prisnivå kost-tabell i 1995 årsenligt nedanstående 16:5 ge en

allmännamiljarder kronor år för dennadsökning 9,4 perca
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sjukforsäkringen. beräkningarDessa bygger dagens pensions-
avgifter dvs. socialavgift 13 och allmän pensions-procenten en
avgift på procent.en

Beroende på hur egenavgiften till ålderspensionssystemet kommer
utformas kan ytterligare kostnadsökningaratt uppstå för sjukför-

säkringen. Med tanke det for närvarande råder oklarhetatt hur
den slutliga utformningen kommer bli avstår kommittén frånatt att
beräkna dessa eventuella kostnadseffekter.

Tabell 16.5- Kostnadsökningar avgifter till det reformerade pensions-p.g.a.
Miljoner kronorsystemet 1995 års prisnivå

År 1997 1998 1999 2000

Sjp 2 434 2 462 2 529 2 576
Ae 1439 1402 1381 1387
F/sjb 5 350 5 378 5 399 5 428

S:a 9 223 9 242 9 309 9 391

Sjp sjukpenning, arbetsskadeersättning,Ae F/sjb förtidspension/sjukbidrag

Källa: RFV

16.6 Effekter förlängdav en

sjuklöneperiod

Regeringens beräkningar i proposition 1995/962209 bygger på ca
5 miljoner bruttosjukpenningdagar med genomsnittlig ersätt-en
ningsnivå på 332 kr/dag. innebärDetta kostnadsminskning fören
försäkringen 1 700 miljoner kronor.ca
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höjdEffekter16.7 enav

frånkompensationsnivå
till 8075 procent

för sjuk- ochkostnadernaberäknat hur mycketKommittén har även
frånkompensationsnivån höjsrehabiliteringspenning skulle öka om

höjts"formånstaket"Beräkningen bygger påtill 8075 attprocent.
årsbasisförutsättningar bedöms påbasbelopp. Med dessatill 10

miljoner kronor.år öka med 400kostnaderna 2000 1ca

bedömningSammanfattande16.8

kostnadsutvecklingenav

för redo-utgångspunkt från anslagsframställning 1997Med RFV:s
sammanfat-tabellvisar kommittén nedanstående 16:6genom en

Härvid harbedömning kostnadsutvecklingen år 2000.tande t.o.m.av
effekter förslag i delbetänkan-hänsyn tagits till dels kommitténsav

förslagen tilldels förslag i detta betänkande effekterdet samt av
ålderspensionssystem, förlängd sjuklöneperiod och höjdreforrnerat

Siffrorna års prisnivå.kompensationsnivå. i tabellen 1995avser
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Sammanfattande bedömning den totala kostnadsutveck-16.6Tabell av
arbetsskadeersättning och förtidspension/sjukpenning,lingen avseende

års prisnivåMiljoner kr 1995sjukbidrag

År 1999 20001995 1996 1997 1998

60 200 60 300 60 900 62 00063 700 60 900RFVs prognos
Af för 1997i

Effekt p.g.a.

2 200 3 300 4 000 -4 700Kommitténs - ---
delbetänkande

+300 -400 300 -2 300Kommitténs-
slutbetänkande

58 300 56 600 55 600 55 00063 700 60 900Summa

200 9 300 +9 400Reformerade 9 200 9+ + +-
pensionssystemet

700 1 700Förlängd sjuklöne- 1 700 l 700 1- - - --
period

400 400kompensations- 1 400 1 1Höjd + + +-
frånnivå till 80 %75

65 500 64 600 64 100Totalt 63 700 60 900 65 800

Finansiering16.9

Vårt fortsättnings-den försäkringenmånprincipforslag: I även
egenavgiftallmän såvis till viss del skall finansieras genom en

basbelopp helt bort.skall basbeloppstaket på 7,5 tas

allmänna sjukförsäkringenEnligt direktiven till kommittén bör den
och till försäkringen destineradefinansieras enhetligagenom

tolkatavgifter, förvärvsinkomster. Kommittén hartas utsom
finansieringen bör ske med socialavgifter fråndetta attsom
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egenavgifter.allmännaegenföretagareocharbetsgivare samt
skattemedel.meddel skefinansiering till vissskallDessutom

ersättningkommerförsäkringenför dettaMotivet även attär att ge
arbetsmarkna-förankringhafteller harinte hartill grupper som

den.
finansierakan idagFolkpensionsavgiften och skattemedel sägas

sjukbidrag.förtidspension ochförkostnadernafolkpensionsdelen av
miljarder kronor.till 14,9uppgick denna1994/95Budgetåret summa

finansieringen frånframtidaskall denuppfattningkommitténsEnligt
hur mångaberäkningbygga påstatsbudgeten personer, somaven

etablera-dessförinnanmånadsersättninghakommer attutanatt vara
arbetsmarknaden.de

erhållit månadser-sig dedärmedtordeDet röra sompersonerom
erhållit garantini-hareller desärskild ansökansättning somgenom

redovisas iochgjortde beräkningar RFVvån. Enligt somsom
beräknasdvs. 160 000kapitel det 4011 är procent personer somca

Garantinivånmånadsersättningen.ifå enbart garantinivån motsvarar
kostnadinnebär därmedprisnivå kr.i 1996 års 74 000 Detta enca

miljoner kr.80011ca
ohälsoförsäkringen bör finansierasden allmännainnebärDetta att

Resterande delkronor.totalt miljonermed skattemedel 12 000 av
kronor,miljoner52 000kostnaderna, år 2000 beräknas vara casom

och/eller allmänmed socialavgifterbör därmed finansieras en egen-
avgift.

statsmakternauppfattning i den månkommitténsDet ävenär att
allmänförsäkringen medfortsättningsvis finansiera en egen-avser
basbelopp.innehålla tak påavgift skall denna inte något 7,5så

helt bortprincipförslagdärför framKommittén lägger taattett om
Eftersom detegenavgiften.avseende den allmännabasbeloppstaket

beroende statsmak-dessutomsig principförslag ärrör ett avsomom
kommittén inte någotfinansieringsalternativ redovisarvalternas av

författningsändringar.förslag till
kommittén finansie-utgångspunkter redovisarMed dessa tre

med skattemedelfinansierasringsalternativ. belopp skallDet ärsom
samtliga alternativ.oförändrat miljoner kronor i12 000 tre

med lika fördelningfinansieringförsta alternativet innebärDet en
Åregenavgift. beräknasoch 2000mellan avgifter allmänsociala en

försäkringenintäkt tillegenavgift1 i allmän takutanprocent ge en
angiven ikronor 1995 årspå miljoner år. Siffran8 700 ärper

beräknasMotsvarande siffra arbetsgivaravgiftenprisnivå. för vara
försäkringen behövs där-7 kronor. För finansiera700 miljoner att
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med i detta alternativ allmän egenavgiñ på 3,0 ochprocenten
socialavgifter 3,4 procent.

andra alternativetDet finansiering med enbart socialavgif-avser en
och innebär avgiftsnivå på 6,8ter procent.en

tredje alternativetDet bygger finansiering med enbart allmänen
egenavgift och kräver avgiftsnivå 6,0 Beräkningarnaprocent.en
bygger kostnaderna skall, förutom med skattemedel, finansie-att

avgifter. Skulle dagens tak på basbelopp bibehållas7,5ras genom
eller till basbelopp10 innebär detta beräknadesättas att ovan
egenavgifter på 3,0 alternativt blir6,0 högre.procent procent
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redovisningEkonomisk17

redovis-nuvarandeinledningsviskommitténbeskriverkapiteldettaI
utvecklingenekonomiskadenbildningsprinciper samt avger en

arbetsskadeförsäk-ochsjuk-avseende1990-talenoch1980-under
behovetdiskussionfrånutgångspunktMedringarna. avomen

redovisningsmodel-alternativadärefterbehandlaskostnadskontroll
vilkaöverväganden,sinakommitténredovisarAvslutningsvisler.
medredovisningsmodellsammanhållenförslagi ettutrnynnar om en

Överskott skallstatsbudgeten.koppling tilloch harfond ensomen
skall lånunderskottvidochorganisationansvarigplaceraskunna av
i övrigt.kapitalmarknadenellerRiksgäldskontorethoskunna tas

Direktiven17. 1

sjukförsäkringenhuranalyserakommitténdirektiven skallEnligt
ochupprätthållsbalansfinansielllångsiktigutformas såkan att en

utgifter kanochinkomsterredovisningförslag till hurutforma av
statsbudgeten.förinomtydliggöras ramen

ohälso-den allmännaavgörande "förframhållsdirektivenI att
uppgiftfylla sinoch förmåga ärtrovärdighet attförsäkringens" att

finansielloch uppvisarfinansieringtryggadlångsiktigtden enges
delövervägandetillförsäkringenframhållerRegeringenbalans. att

destineradeförsäkringenoch tillenhetligamedfinansierasbör
bl.a. tillMed hänsynförvärvsinkomster. attavgifter tas utsom

förankringtillersättningförsäkringen utanäven grupperger
finansieringen skerviss delrimligtdetarbetsmarknaden, är att av

skattemedel.med allmänna
utformasinte kanförsäkringendenRegeringen bedömer att nya

berorDettaavgiftsbestämtfinansiellt ochrenodlat system.ettsom
förändras ikan kommariskernaförsäkringsmässigadepå attatt

förändringar ikraftigaleda tillskulle kunnaalltför grad, vilkethög
avgiftsuttaget. Alterna-bestämd nivåvidersättningsnivåerna en
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tivt skulle betydande fondering krävas fören variationermöta iatt
kostnader och intäkter.

Mot denna bakgrund bör enligt direktiven huvudalternativet vara
försäkringen kvarståratt inom för statsbudgeten. Beredningenramen

skall dock utforma förslag till redovisning försäkringensen av
inkomster och utgifter så det möjligtatt är tydligt utläsaatt
försäkringens finansiella ställning. Därmed möjlighet att prövages
lösningar med fiktiv fond eller ordning där försäkringenen ges en

fristående ställning.mer
Önskemålet redovisning den finansiella ställningenom förav

försäkringen, torde innebära balansräkningatt måste skapas. Ien en
balansräkning redovisas försäkringens tillgångar och skulder, över-
eller underskott ackumuleras tid kapitalförändring.över Det ärsom
vid varje tidpunkt möjligt avläsa försäkringenatt sedan sinom
begynnelsetidpunkt har samlat överskott, ellerett underskottettom
finns kräver åtgärder.som

En redovisning försäkringens resultat för viss period, innebärav en
i ekonomiska önskemåltermer resultaträkning. I resultaträk-om en
ningen redovisas kostnader och intäkter för perioden. Det elleröver-
underskott försäkringen uppvisar för perioden, läggssom till det

elleröver- underskott finns ackumulerat sedan tidigare periodersom
i balansräkningen. Härigenom har skapat sammanhålletettman

för redovisasystem försäkringensatt resultat för varje period och
dess finansiella ställning vid varje tidpunkt.

fullständigtEn renodlad redovisning statsbudgeten,över utan
särskilda lösningar, innebär utbetalningarna iatt sin helhet redovisas

utgiftsanslagöver och försäkringens inkomsteratt redovisas över
inkomsttitlar. Anslagen och inkomsttitlarnas saldon vid års slutett
förs inte till påföljandeöver år. Någon redovisning längreöver tiden
har därför inte i dettaman system.

Tekniskt står detta i motsättning till önskemålet redovisningom av
försäkringens finansiella ställning, i fallvart dennaattom man avser
ställning skall kunna utläsas direkt den uppläggning dengenom som
löpande redovisningen har. En traditionell bruttoredovisning över
budgeten folkpensionsmodellen formell kontroll överger en- -
anvisade utgiftsramar, inte några reella möjligheter utläsamen att

sig försäkringens resultat eller dess finansiellavare ställning vid en
viss tidpunkt särskilda sidordnadeutan sammanställningar.

I det följande redovisas därför de olika lösningar kan blisom
aktuella. Det gäller både renodlade statsbudgetlösningar och al-
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ternativ enligt kommitténs bedömning bättre tillgodoser de isom
direktiven framförda önskemålen.

arbetet medI dessa förslag har hänsyn tagits till förslagenäven om
s.k. utgiftstak rörande omfattningen allmän ohälsoförsäkring.av en

kommerDetta troligen innebära försäkring-att att oavsettman om-
bär sina kostnader inbetalda avgifter tak försätter etten genom -

utgifterna. Möjligheterna till sådana tak eller berörs i deramar
presenterade modellerna.

17.2 Nuvarande redovisningsprinciper

Redovisningens uppläggning avseende sjuk- föräldraförsäk-och
ringen fram den 30 juni 1995 85 utgifternat.o.m. att procentvar av
avräknades löpande inbetalda sjukförsäkringsavgiftermot en
inkomsttitel statsbudgeten. deFör återstående fanns15 procenten
anslag anvisade budgetens utgiftssida, detta betecknas som
statsbidrag. Statsbidragets andel, har fram15 tillprocent, sommaren
1995 varit lagreglerad.
Redovisningsprinciperna förändrades den julil 1995. sjuk-För och

föräldraförsäkringen infördes s.k. bruttoredovisning. Istället för att
tidigare anvisa anslag budgeten med 15 budgete-procentsom av

rade utgifter och avräkna de övriga 85 löpande in-procenten mot
betalda sjukförsäkringsavgifter, anvisar riksdagen anslag mednu
100 På utgiftsanslaget redovisas därmed hela utgiften förprocent.
sjukpenningförmåner, rehabilitering, föräldraförsäkring desamt
delar sjukvården fortfarande betalas från sjukförsäkringen:av som
läkemedelsersättning, tandvårdsersättning viss särskild sjuk-samt
vårdsersättning sammanhänger med Dagmaröverenskommel-som

tidigareDen Iagregleringen har tagits bort. lagenI allmänserna. om
försäkring endast statsbidrag kan till sjukförsäkring-attanges nu ges

och anslutande ändamål.en
För arbetsskadeförsäkringen gäller finansiering via arbetsska-

defonden i överensstämmelse med särskild lagstiftning. Arbets-
skadefonden tillgodoförs inbetalda arbetsskadeavgifter och från
fonden betalas ersättningarna Underskott funnits finansierasut. som
enligt regeringsbeslut med dragningsrätt inkomsttitel. Fondenen
har ackumulerat underskott. Löpande denett överskott,ettger nu

tillgodoförs inkomsttiteln statsbudgeten, återbetalningsom som
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tidigare utnyttjad dragningsrätt. Bokföringsmässigt hanteras detta
lån från statsverket till fonden.ettsom

Förtidspensioneringen delas i två delar. Folkpensionsdelenupp
finansieras med anslag brutto på statsbudgeten. Denna metod
kommer framöver gälla för sjuk- och föräldraförsäkringen.ävenatt
Folkpensionsavgiften från arbetsgivare och företagare tillgodoförs

inkomsttitel brutto. Intäkterna från denna avgift motsvarade åren
drygt1996 60 utgifterna.procent av

örtidspensioneringensF tilläggspensionsdel finansieras från
Allmänna Pensionsfonden, tillförs inbetalda ATP-avgifter ochsom

huvuddelen pensionsavgiftenäven från enskildanumera av perso-
den allmänna egenavgiften. Avgifterna täckte under föregåendener,

Återstodenår drygt 70 utgifterna för hela ATP-systemet.procent av
finansieras med avkastningen på AP-fondernas kapital.

17.3 Resultatutveckling under 1980-

och 1990-talen

Under 1980-talet visade sjukförsäkringen överskott vissa år och
underskott vissa år. Från slutet 80-talet och fram till 1992, visadeav
sjukförsäkringen finansiellt underskott. Tekniskt det sig uttrycktog
i inkomsttiteln sjukförsäkringsavgiftatt statsbudgeten visade
negativt saldo. Riksförsäkringsverket har årligen under hela perio-
den beräknat vad saldot i den allmänna sjukförsäkringsfonden skulle
ha varit regeringen inte beslutat överföringar till eller frånattom
fonden inte skall ske. Från 1993 försäkringen mednumera ger
gällande förutsättningar överskott, så saldot efter 1994 års utgångatt

positivt. Fondens ackumuleradeär resultat har varit följande:
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resultat sjukförsäkringsfondenAckumulerat i

År Miljoner kr

7 6921985 +
7601990 7-

16 6051992 -
1993 7 499-

9381994 7+
1995 23 397+

41 3601996 prognos +

införandet denolika besparingsreformernaEfter de samt av
sjukförsäkringenförsäkringen,allmänna egenavgiften till ger

statsbidragkraftiga överskott sedan Uppgifterna bygger1993. att
juni Därefter finnslämnats med fram till den 30 1995.15 procent

statsbidrag inräknat.inget
löpande skettfolkpensioneringen har redovisningenFör över

fastställd finansieringen mellanstatsbudgeten. Någon fördelning av
och allmän skattefinansiering finns inte och det finns helleravgifter

fond. Därför underskott inte utläsasinte någon kan något elleröver-
redovisningen.ur

denkan dock konstatera folkpensionsavgiften sänkts underMan att
arbets-5-årsperioden i syfte begränsa det totalasenaste att uttaget av

givaravgifter. Därmed intäkterna folkpensionsavgiftenhar svaratav
för förtids-för allt mindre del finansieringen kostnadernaen av av

sjukbidrag. Andelen drygtpension och år 1996 60är procent.
motsvarande siffra drygtTidigare 80 procent.var

1980-talet förekom-tilläggspensioneringen har sedan börjanFör av
ATP-avgifter inte räcktmit underskott i den meningen, inbetaldaatt

utbetalda inte lett till något underskotttill pensioner. har dockDet
skillnaden har täckts medi fonden eller för statsbudgeten, utan

finansieradesavkastningen pensionsfonderna. Under 1994/95på
utbetalda pensioner detta vilket25 på sätt, motsvararprocent av

cirka utbetald förtidspension700 mkr i5
.

arbetsskade-Arbetsskadeförsäkringen skall finansieras genom
avgifter. avgifter har dock inte täckt utgifterna under antalDessa ett

kostnader intäkterår Försäkringens och redovisas via1993.t.o.m.
Fondens framgårarbetsskadefonden. utveckling nedanståendeav

tabell.
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Arbetsskadefondens fondvärde den december31

År kronorMiljoner

8511980
87811985

13 7251990 -
20 1061991 -

198261992 -
21 5551993 -
214371994 -
19 3471995 -—

börjat minska under de åren,underskott harFondens senaste genom
delpensionsförsäkringen och medöverföring frånfinansiell an-en

arbetsskadesjukpenningen. Minskningenavskaffandetledning avav
statliga arbetsgivarna inlem-fr.0.m. juli 1995, då degår snabbare

försäkringen vilket in-finansiellt i den generellamades störreger
för fonden.utgifterkomster än

kostnadskontrollBehovet av

delområdenackumulerade underskott flerafinns såledesDet
sjukförsäkringenskallsocialförsäkringen. Samtidigtinom noteras att

för-löpande underskotten iöverskott väl täcker deett somnu ger
arbetsskadeförsäkringentidspensioneringen samtidigt ettgersom

sammanlagd avgiftsnivåVid oförändradmindre löpande överskott.
rimligtfortsättningen bedömsoch med förutsättningen det iävenatt

trygghet vid sjukdom ochmed allmänna skattemedelatt staten ger
betala avgifterhaft möjlighetohälsa inte attsomannan personer

kostnadsutvecklingen.för närvarande kontroll finnasverkar över
löpande visarskapadetta finns det anledningTrots att system som

och därmedtydligtoch underskotten på sättöver- ett som ger
myndigheter ochför till ansvarigasignaler och underlag beslut

ansvariga kandärifrån vidare till de politiskt Dettaorganen.
ELMA-utredningen, har likartadjämföras med förslagen i som

inriktning.
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modellerAlternativa17.4

och kostnads-bakgrund direktivdiskuterasdetta avsnittI mot av
samlad ochmodeller för skapautveckling olika över-att enm.m.

utgifter och finansiering.försäkringarnasblickbar redovisning över
avgifter och förmånsnivâerinflytandet och beslutFrågor rör omsom

diskuteras inte.
knytning till statsbudgetenolika graderdetta sammanhang kanI av

finansiellaför avläsa denliksom olika konstruktioner atttyper av
arbetsskadeförsäkringen.sjuk- ochställningen skisseras för den nya

Även har knytningfondlösningar kan konstrueras,olika närasom en
väl god samlad kontroll.till statsbudgeten och så Isom ger en
lösningar har identifierats.princip fyra olika grader samladeav

strikt inom statsbudgetenRedovisning17.4.l

bruttomodellerRenodlade

inom för statsbudgeten innebärrenodlad bruttoredovisningEn ramen
utgiften.anvisar anslag för hela den budgeteraderiksdagenatt

formell kontroll de beräknade utgifterna.Därmed skapas Deen av
inkomster i form avgifter inbetalas, tillförs med dennasomav

lösning inkomsttitel med sitt bruttobelopp.renodlade Ingenen
formell koppling finns avgift och utgifter. Jämförelser mellanmellan

lösligt.deras storlek kan de redovisasgöras, men mera
avgörande förAnslag kan olika slag. Valet anslagstyp ärvara av av

ackumuleratmöjligheten i redovisningen ha kontroll över över-att
underskott möjligheterna bygga in takeller och de formellaöver att

direkt kopplingför utgifterna. Ingendera lösningen dock någonger
till inkomsterna.

förslagsanslag,försäkringsutgifter denna har hittillsFör typav
med till överskridande, varit den helt dominerande anslagstypen.rätt
Detta har sin bakgrund i försäkringarna förmånsbestämda ochäratt

den utgiften bestäms antal inskrivna försäkrade,exaktaatt av
sjukpenningnivån antalet beslut sjukpenning medoch stödt.ex.om

gällande lagstiftning. Antalet beslut okänt i förväg och tankarärav
i förmånsniväerna löpandepå nedskärningar under år ellergöraatt

utbetalningar till kommande år budgetenuppskjuta när äratt
förbrukad, icke överensstämmelse med de villkorhar bedömts stå i
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och förutsättningar de socialpolitiska gäller försäk-eller mål försom
Utgiftema således alltid bli högre beräknatringen. kan och någonän

sikt påverka detta finns inte. tillmöjlighet på kort Rätten över-att
förbehållasskridande förslagsanslag kan regeringen. Det ärettav

därför möjligt rutiner med rapportering i särskild ordningskapaatt
anslag befarasoch påföljande regeringsbeslut varje gång något

fr.o.m. 1995/96. torde detta inteöverskridas, vilket skett Däremot
lösning.praktiskt lämplig och smidignågonvara

alternativ, innebär överskridandeReservationsanslag är ett attsom
eventuella kvarvarande medel enligt budget fårinte tillåts och att

reservationsanslag skulleföras till påföljande budgetår. Omöver
regler krävas för situationen överskridan-införas skulle särskilda när

eller befaras. har nämligen intede budget uppkommer Härav
medge överskridande.regeringen någon rätt att

anslagstypen ramanslag, hittills i princip användsDen nya som
förvaltningsutgifter, skulle i princip tillgodose möjlighe-enbart för

budgeteratbåde kvarvarande medel och överskridaatt attten spara
överskridande sker då i form anslagskredit,belopp. Ett av en som

överskridandet avräknas påföljande budgetårsinnebär att mot
anvisade anslagsbelopp.

försäkringen i sin helhet skall betalas med anvisat anslag,Om är
således ramanslag den bästa möjligheten föradet över-attsom ger
och underskott mellan budgetåren. Förslagsanslag med begränsad

den anslagstyp regeringen bäst formellöverskrida,rätt äratt som ger
möjlighet kontrollera eller fatta beslut utgifternas storlekatt om
kortsiktigt. kräver samtidigt rapporteringssystem.Det ett tungt

anslagslösningarna med bruttoredovisning utgifternaIngen av av
beaktar dock kravet koppling till inkomsterna.

Modifierade modeller

överföring från inkomstsida till dessAlternativ med statsbudgetens
utgiftssida tekniskt möjliga, varit det gällt inomoch harär som
sjukförsäkringsområdet fram till Med sådan lösning1995. över-en
förs inkomsterna från inkomsttiteln, så den i idealfallet uppvisaratt
noll-saldo. Därmed uppvisar utgiftsanslaget återståendeendast en
statsbidragsandel, sjuk-den har varit under lång tid i och15 procent
föräldraförsäkringen.

skulle i modifierad form kunna förbättras,Detta frånatten genom
inkomsttiteln överförsaldrig vad faktiskt inbetalats. Iänmer som
den tidigare lösningen har alltid utgifterna överförts,85 procent av
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Underskottavgiftsinkomsterna räckt eller på inkomst-oavsett om
vanligen principiellt felaktigt, kan därmedtiteln, intesom anses

uppstå. innebär inte bruttoredovisning på statsbudgetenDetta en
väl fullständig redovisning för statsbudgeten.inommen en ramen

dela utgiftsanslaget i olika utgiftsposter ochGenom in-att upp
kan redovisningen anslag liksom i bud-komstposter, motman ur

förslag, få fullständig överblick försäk-getpropositionens överen
dock väljer tillräcklig specifi-ringen. förutsätterDetta att man en

redovisningar.kationsgrad i olika
avläsa försäkringens finansiella ställningskapa möjlighetFör attatt

möjlig-åtgärder. skulle ramanslagkrävs ytterligare Som nämnts ge
liksom överskridandenhet överföra överskott göraattatt genom

jämförelse med anvisade medel föranslagskredit. åretsGenom
aktuellaförsäkringens resultat för det budgetåret.anslaget framgår

resultat tillsammans med det överskottavläsning åretsGenom av
överförts sedan föregående kan avläsaeller den kredit år, mansom

eller tidpunkt.den finansiella ställningen vid års utgångett en annan
kombinera modellen med överföringVäljer således att avman

avgifter utgiftsanslag med anslagstypen ramanslag,inbetalda till ett
redovisa försäkringen helt inomhar skapat möjlighet att ramenman

för statsbudgeten samtidigt kan avläsa dess elleröver-som man
för och försäkringens finansiella ställning vidunderskott perioden

viss tidpunkt. bör dock anslagstypen ramanslagMan notera atten
inte enligt praxis kombineras med uppdelning i anslagsposter. Man
bör också nackdelen får komplicerad redovisnings-notera att man en
modell med överföringar olika delar statsbudgeten.mellan av

får alltid noll-saldo.Inkomsttiteln ingen reell innebörd. visarDen
lösningar kan konstrueras med fullständig redovisningDe som

uppfyllainom för statsbudgeten får, de skall samtligaramen om
utgiftskontroll saldoredovis-krav fullständighet, tydlighet, och

sjukförsäk-likheter med den gällde inomning, ordningstora som
kritiserats från flera hållringen budgetåret 1994/95. harDent.o.m.

kan därför konsta-för sin svårtillgänglighet. Sammanfattningsvis
olika direktiven inte på brade önskemål, sättatt ettteras som anger,

sig förenas med renodlad redovisninglåter i modell överen
statsbudgeten.
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Fiktiv fond17.4.2

modell med fiktiv fond skulleEn innebära enligt denatt man
metodik, tillämpats för allmänna sjukförsäkringsfonden,som
redovisar inkomster och utgifter i sin helhet på statsbudgeten och
samtidigt dem i fond.tänkt går därmed avläsaDet hurnoterar atten
försäkringens finansiering längre tid skulle ha fungeratöver en om
den varit fristående, den inte varit det.trots att

Det har praktiskt inneburit utgifterna för sjukförsäkringen haratt
redovisats framanslag och 1994/95 till delenstörstamot t.o.m. mot
den inkomsttitel budgetenpå där sjukförsäkringsavgifterna in.tas
Från 1995/96 anvisas anslagen brutto. Hela utgiften framgår därmed

budgetens utgiftssida den i sin helhet täcks med arbetsgi-trots attav
och de försäkrades avgifter. Samtidigt redovisas avgiftsin-varnas

komsterna brutto inkomsttitlarna. Statsbudgetens omslutning
blåses alltså med försäkringens kostnader. Samtidigt harupp
Riksförsäkringsverket löpande och underskott varje år.över-noterat

harDet gällt jämförelse mellan å sidan sjukförsäkringsavgif-en ena
och de allmänna egenavgifterna å andra sidan 85terna samt procent

utgifterna för sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen och försäk-av
ringens förvaltning fram 1994/95. Verket har i årliga tabellert.o.m.
i anslagsframställningen redovisat det ackumulerade elleröver-
underskottet, årets förändringar och för de närmastprognos
kommande åren.

Härigenom har konstaterats det framgår tabellerna i avsnittsom av
17.3. dennaAv redovisning framgår också med 1994 års utgång,att
då kraftiga överskott uppkom, har de tidigare ackumulerade under-
skotten återbetalats till statsbudgeten. ackumuleradeDe överskott

redovisats med utgången 1994, så betydande de dess-är attsom av
kan täcka de belopp skulle ha krävts hadeutom räntaanses som om

beräknats på tidigare underskott. har ytterligareDe ökat kraftigt
under 1995.

Med denna modell får fonden ingen statsfinansiell eller bokförings-
mässig påverkan. får dockDen uppgiften hålla reda på försäk-att
ringens långsiktiga finansiella ställning och tjänar därmed ettsom

entydigt beslutsunderlag vid bedömningen behov för-mer av av
ändringar, vad i fall skulle ha varit tillgängligt.än annatsom

fiktiv fondlösningEn bör i sjukförsäkring få tydligareen ny en
reglering vad gällt för allmänna sjukförsäkringsfondenän undersom
de 10 åren. Allmänna sjukförsäkringsfonden finns inrättadsenaste
enligt lag, efter det regeringen föreskrivit ingaatt avsätt-attmen
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ningar skall därefteroch det bokförda överskottetgöras skulleatt
överföras till statsbudgeten, har det varit oklart vilka regler och
principer skulle gälla. fårDet till följdnärmare det flerapåattsom
punkter kan diskuteras inkomster och utgifter försrätt till denom
fiktiva fonden. Periodiseringsprinciper och liknande frågor oklara,är
och fondens ställning kan ifrågasättas. Modellen skulle istället
kunna byggas på följande sätt.upp

Löpande bokförs avgiftsinkomsterna sina inkomsttitlar. Utgif-
för sjukpenningförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen och för-tema

tidspensioneringen bokförs olika utgiftsanslag. Det kan diskuteras
skall använda statsbidrag har fiktivtermen närom man man en

fondlösning. Från formell utgångspunkt innebär bruttoredovis-en
ningen statsbudgeten försäkringen finansieras med statsbidragatt
i sin helhet och avgifterna riskerar betraktas skatteratt att som
eftersom de inte specialdestinerade i egentlig mening.är

Om har statsbidrag i egentlig mening bör särskilda beslutman
fattas, företrädesvis riksdagen, statsbidrag utgått. Iatt annatav om
fall blir läget otydligt. kan frånDet olika utgångspunkter hävdas
antingen statsbidraget noll om avgifter finnsär räcker elleratt som

det hundra utgiften eftersomäratt anvisat anslagprocent ärav
hundra procent.

Parallellt med redovisning i statsbudgeten bokföring igörs en en
fond har tillgångar, skulder, kostnader och intäkter vanligtsom

Avgiftsinflödet fondenssätt. intäkter, försäkringskostnademaär dess
Överstigerkostnader. det det andra får elleröver-ettena man

underskott, kapitalförändring. Har överskott bokförs dettaetten man
kapital med motsvarande fordran statsverket. Harsom en ettman

ackumulerat underskott bokförs det skuld till statsverket. Vidsom en
eller underskottöver- kan beräknas både plus-ränta och minus-

saldon. Fondens ställning kommer därmed bli densamma,att som
den hade varit, eller underskott placeratsöver- respektive täcktsom

lån på marknaden. Inga likvidströmmar mellan fonden ochgenom
statsbudgeten förekommer.

Lösningen har klar kompromisskaraktär. Den ofullständig ochär
inte försäkringen någon självständig ställning i egentlig mening.ger

Den kan dock ha fördelen ändå redovisar försäkringenatt man som
den självständig.om vore
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avsättningSärskild17.5 över-av

underskotteller

redovisningtydligbygga ärkonsekventaDet sättet attmest enupp
försäkringenunderskottellerdesärskilt över-avsättaatt som

inkomsterdirektavgifterna redovisasinnebärDet att somgenererar.
iinkomsterbokförsavgifternaolikatill försäkringen. De som

utgifter kvarstårlöpandeåtgår tillinteoch detförsäkringen, som
kantill avgifternatillskottbehållning.försäkringens Som stats-som

avgifter täcktabetraktasprincipielltvilketförekomma,bidrag som
arbetsgivare.inte har någonförsäkradeför destaten somav

medlösning kantill dennaparallell nämnas systemetSom
myndigheternaavgiftsförordningen,avgiftsintäkter enligt nu-som

inte förbru-intäktererhållnaden måndisponera. Ihar rätt attmera
kapitalför-budgetårpåföljandetillbalanserasfår dekats, som

myndighetsvederböranderedovisas inteAvgifternaändring. mot
kostnadernalöpandeställsdetta. dessavid sidan Motanslag utan av

sinredovisar, iMyndighetenverksamhetsområdet.aktuellaför det
resultatområden,särskilt. deFörårsredovisning, intäkterna som

densärredovisningkravavgiftsfinansiering, finnsbedrivs med av
kontrollRegeringensområdet.ställningen för överfinansiella

ändamålsbestämda,intäkternaverksamheten ärutövas attgenom
begränsasomfattning kantotalaverksamhetens samtattgenom

särskilda överskottackumulerasfårde beloppatt somsomgenom
bestämmelser.i särskildabegränsas

effekterfmanspolitiskaolikadiskuterats detidigaredebatten harI
klargöraanledningfinnsfondkaraktär har.modell Här attavsom en

innebär deninte på någotmodellendiskuterade sättden här typatt
försäkringslösningrenodladfinansieringsbehovdubbelt som enav

skulleövergångsperiodunderuppbyggnadaktuariemässigmed en
försäkringsfondsuppbyggnad tordeaktuariemässiginnebära. Någon

alltförsjukförsäkring harallmänaktuell. storainte Envara
konstruktionsådanförosäkerhetsfaktorerförsäkringsmässiga att en

kravetmedkombinationbärkraftig iekonomiskt attskall vara
deskydd förfullgottskallomedelbartförsäkringen utgöra ett

försäkrade.
buffertvissiställetinnebärdennakonstruktionEn atttyp enav

säkerställaföravsättningen,särskildadenbyggs attgenomupp
ellerutgiftsökningartillfälligakraftigavidlikviditetförsäkringens

förhållan-itill underskottledaomvärldsförändringar kanandra som
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det mellan löpande utgifter och inflytande avgifter och statsbidrag.
sådan buffertEn kan mycket väl byggas under lång tid ochupp en

således kort eller några års sikt inte alls betyda något bortfall av
inkomster statsbudgeten i förhållande till redovisning försäk-av
ringen statsbudgeten. Avsättningen behöver inte heller hamot en
sådan storlek den på lång sikt väsentligt påverkar denatt ens
statsbudgetmässiga situationen i landet. buffert kombineradEn med
tydlig resultatredovisning kan också spela viktig förroll atten
försäkringen skall kunna bli målstyrd, kostnadseffektiv och med
möjlighet till användning medel för aktiva insatser, exempelvisav
rehabiliteringstjänster, samverkan med sjukvården och samverkan
med arbetsförmedling och socialtjänst.

Sedan detta konstaterats bör de positiva effekterna statsbudgeten
Med särskild avsättning och underskott krävsnoteras. över-en av

inget tillskott från statsbudgeten vid tillfälliga kostnadsökning-extra
Dessa täcks buffertavsättningen. Skulle långsiktigt under-ettar. av

skottsförhållande uppstå, bör detta naturligtvis föranleda ompröv-en
ning helaförsäkringens ekonomi med anpassningar förmåns-av av
nivåerna, reglerna eller avgifterna. Detta gäller dock för-oavsett
säkringens autonomi förhållandei till statsbudgeten.

sådanKan omprövning politiska skäl inte omedelbartt.ex.en av
genomföras, har dock sådan fristående lösning fördelen lån tillatten
likviditetsmässiga underskott kan marknadentas utan attupp
beröra den allmänna statsskulden. Försäkringen kan därmed ha en
självständig ställning också i den meningen den inom vissaatt ramar

för upplåning avseende behov.svarar egna
Praktiskt skulle modell denna för den sjukförsäk-typen av nya

ringen kunna innebära förekommande överskott förvaltasatt som
särskilt medel hos Riksförsäkringsverket i enlighetavsatta med eller

motsvarande förvaltning enligt reglementetsätt 1961:265som
angående förvaltningen Riksförsäkringsverkets fonder. Riks-av
försäkringsverket har fungerande organisation för fondförvaltningen
och förvaltar idag femtontal fonder för den frivilliga pensions-ett
försäkringen, delpensionsförsäkringen, vissa ändamål i anslutning
till äldre yrkesskadeförsäkring Medlen placeras med tyngd-m.m.
punkt i långsiktighet i obligationer och andra räntebärande papper
med hög säkerhet. Avkastningen har under år varit god ochsenare
överstigit obligationsindex.

finnsHär medlen avskilda från statsbudgeten i allmänhet och
placeras aktivt marknaden. De därmed så god avkastningger en

möjligt med hänsyn till de förutsättningar marknadensom som ger.
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myndighet,Då de ändå förvaltas med likvidströmmar inom detav en
finnsstatliga betalningssystemet, koppling till statsbudgetennäraen

kvar.
Bokföringsmässigt innebär modellen med särskild avsättning av

den ansvariga myndigheten eller organi-och underskottöver- att
fristående från statsbudgeten sedvanligsationen upprättar separat

för försäkringen. Försäkringens intäkterbalans- och resultaträkning
försäkrades avgifter utgiftersocialavgifter och de och dessbestår av

försäkringsutbetalningama. Till detta kommer ränteintäkterbestår av
försäkringens ekonomiskaoch räntekostnader beroende ställningav

vid olika tidpunkter.
krävsmodell denna administrerasI typ staten, natur-som aven av

rapportering till regeringskansliet och riksdagenligtvis löpandeen
och ekonomiska ställning. Med modernförsäkringens utvecklingom

anledning förteknik och god informationsstruktur, saknas dettaatt
ändamål bokföra försäkringen i statsbudgeten.

också förenashär aktualiserade modellen låter sig medDen
med utgiftstak. kan betraktaSom nämntssystemet manovan, av-

statsbudgetenfrånsättningen underskott i teknisksepareratav
indirekt utgifistak. det omvandlings-mening Dettaettsom genom

innebär,tryck alltför räntekostnader på försäkringen medstorasom
regeringskansliet. finnsklart behov snabb rapportering till Detav

dock inget hindrar regeringen, eventuellt med riktlinjer frånattsom
fastställer utgiftsram för sjukförsäkringenriksdagen, årlig högstaen
den med eller underskott. Lämpligen skullegår över-oavsett om en

sådan utgiftsram rapporteringsplikt frånkombineras med en an-
svarig myndighet, där förslag till åtgärder i form höjd sänk-av ram,

ersättningsnivåer, förändringar i avgiftsuttaget obligatorisktta osv.
förväntas överskridet.redovisas utgiftstaket bliom

Avsättning med inskränkt17.6

placeringsrätt

variant den förra modellen bygga de angivnaEn är att upp
redovisningsmetodema, möjlighet placera medelutan attmen
utanför det statliga betalningssystemet. nuvarande statsfinansiellaI
läge kan det anledning särskiltdet finns åter-attattanses vara
hållsam det förändringar,gäller innebär medel försnär att utsom
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allmänhet.utanför betalningssystemet till marknaden idet statliga
placeringDärför kan övergåiigsvis inskränkt placeringsrätt meden

alternativ.i Riksgäldskontoret ettvara
kan innebära överskotten placeras s.k. räntekontoDetta motatt ett

belopp bör placeras med utnyttjandei Riksgäldskontoret störremen
Riksgäldskontoret erbjuder, för nåde olika möjligheter attsomav

för Nackdelen medbästa möjliga avkastning inom systemet.ramen
föregåendeförvaltningen inte blir lika aktiv idetta kan attvara som

får tydliga åtskillnad mellan försäk-alternativ inte denoch att man
önskvärd. Fördelen skulleringen och finanser kanstatens som anses

behålls inom det statliga betalnings-medlen i sin helhetattvara
systemet.

Även distinktionendenna modell dock den principiellt viktigager
utgifter finansieras med skatter,mellan statsbudgeten, samtvars

ochförsäkringen finansieras med avgifter till försäkringensom
eventuella åtskillnad kan ha principiellstatsbidrag. Denna storen
betydelse får liten ellerden, i begränsad modell,även enom som
ingen statsfinansiell påverkan.

Bokföringsmässigt blir lösningen således principiellt densamma
i myndighet har möjlighet till egentligadär ansvarigett systemsom

placeringar. tillgångarnaSkillnaden blir placerade i sin helhetäratt
i fordringar Riksgäldskontoret och ränteintäkterna ochatt even-
tuella underskottsräntor fastställs beslut eller avtal istället förgenom

marknaden.av
mellanlösning kan tillåta placering marknadenEn attvara av

begränsade beloppöverskott, medan viss skallöver gränsen
placeras i Riksgäldskontoret.

AP-fondslösning17.7

tydlig fondlösning AP-fondstyp likheter med de bådaEn harav
föregående diskuterade främstlösningarna. Skillnadennärmast är

beteckningen fond, ytterligare betonar den fristående ställ-som
ningen, möjligheten förvaltningenlyfta elleröver-samt att ut av
underskott till fristående PensionsfondensAllmännaett avorgan
TYP-

Fördelarna med sådan modell kan ytterligareatten vara man
markerar försäkringens friståendeställning statsbudgeten.frånsom

skulle kunna ledaDetta till ökad långsiktighettrovärdighet ochen
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hos försäkringen. ligger också i linje deDet med tankar legatsom
till grund för reglerna i lagen allmän försäkring de hittillsom som
har varit utformade, där avgifterna inte enligt lagen har någon
koppling tillalls statsbudgeten.

Nackdelarna kan den direkta styrningen från regeringenattvara
ytterligare begränsas fristående förvaltningsorganatt ettgenom
skapas. utgiftstak skulle sannolikt behöva reglerasEtt i särskildt.ex.
lag. Kopplingen till det statliga budget- och betalningssystemet
skulle göras svagare.

Eftersom direktiven inte ställer försäkringennågot mål attupp om
skall från statsbudgeten helt fristående ställning, samtidigtges en

de fördelarnatekniska generellt förhållandesmå i till övrigaärsom
aktuella modeller, finns inte anledning förorda denna modell.att

Kommitténs17.8 överväganden g

och förslag

Vårt förslag: sammanhållen redovisningsmodellEn med en
fond skapas. Försäkringens intäkter i dag socialavgifter,ärsom
allmänna egenavgifter och skattemedel tillförs fonden löpande
via statsbudgeten. Försäkringens utgifter förs löpande mot
fonden. Därmed kan försäkringens resultat och finansiella ställ-

Överskottkontinuerligtning följas. skall kunna placeras av
ansvarig organisation och vid underskott skall lån kunna hostas
Riksgäldskontoret eller kapitalmarknadenpå i övrigt.

Diskussionl7.8.1

Andra alternativ renodlad redovisning inom statsbudgetensän ram
bättre information och kontroll försäkringens ekonomiöversynes ge

samtidigt koppling till statsbudgeten kan bibehållas.närasom en
ordningEn med fiktiv fond vad i praktiken gällt underär ettsom

antal år för sjuk- föräldraförsäkringarnaoch den allmännagenom
sjukförsäkringsfonden. Här årliga sammanställningargörs ut-av
gifter och inkomster från den löpande redovisningen.separat
Därigenom kan försäkringens ställning och resultat avläsas. Svag-
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heten just fiktionen, lösningen harär klar kompromisskaraktär.en
Genom den fiktiva fonden inte ingår deni löpandeatt redovisningen

det svårt bedöma dessär kvalitet. bedömsDen inteatt normalt av
revisorerna, definitioner och periodavgränsningar blir lätt oklara och
redovisningen får låg erfarenheternaDetta från denstatus. ären
allmänna sjukförsäkringsfonden under den tioårsperioden.senaste
Om renodlad bruttoredovisning inom budgetens väljs dettaären ram
troligen det enda årlig redovisningsättet göra resultat ochatt en av
finansiell ställning. Mot bakgrund gjorda erfarenheter bör dockav
detta alternativ avvisas.

Reella fondlösningar kan byggas med olika grader friståen-upp av
de ställning. lågEn grad fristående ställning har fondlösningav en
med placeringsrätt endast i Riksgäldskontoret.t.ex En sådan lösning
skulle innebära redovisningsmässigt för inkomster frånatt man
avgifter eventuella statsbidrag till fond ochsamt för deatten man
kassamässiga överskott uppkommer till konto i Riksgälds-ettsom
kontoret med räntenivå kan fast under viss period elleren som vara
helt rörlig. Vid underskott kan motsvarande låna isättman
Riksgäldskontoret till den gäller för deras utlåning.ränta Mansom
har kvar kopplingen till redovisning försäkringenävenstatens om
inte redovisas brutto inom budgeten. fårMan löpande tydligen
redovisning resultat och finansiell ställning granskasav som av
revisorerna. Nackdelarna överskottsmedlenär inte förvaltasatt
aktivt och medelsförvaltningen saknar koppling till försäkringensatt
hantering i övrigt.

tydligareEn och renodlad modell den används förärmer som
delpensionsfonden och arbetsskadefonden. Dessa fonder förvaltas

Riksförsäkringsverket regeringen utsedda fondfullmäk-av genom av
tige. Eventuella överskottsmedel placeras penningmarknaden i
enlighet med särskilt reglemente. aktiv förvaltningEn erhålls där
förvaltningen har koppling till försäkringensnära utveckling.en
F örsäkringsmässiga utgifter och likviditetsbehovöver tasprognoser
ständigt beslutsunderlag val placeringsinriktningnär görs.som av
Man har kvar kopplingen till redovisning eftersom förvalt-statens
ningen sker inom myndighet och fondens redovisning ingår ien
myndighetens redovisning. fårMan löpande och tydlig redovis-en
ning både resultat och ställning.av

heltEn fristående fondlösning AP-fondsmodellen.är Där finns ett
fristående förvaltar medlen. Förvaltningen aktiv ochärorgan som
kan möjligen på uppdragsbasis koppling till försäkringensges en
utveckling. Däremot saknas den starka kopplingen till statens
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hellerhar inteRedovisningentill statsbudgeten.ellerredovisning en
eftersomställningresultat ellerförsäkringenstillkopplinglika stark

medelsförvaltningenochförsäkringsverksamhetenlöpandeden
olikahandhas organ.av

redovisningsmodellsammanhållen17.8.2 En

fondkonstruktion,förtalar således motsvararMycket att somen
bästden lösningarbetsskadefonderna,ochdelpensions- är som

ställning,finansiellochresultatredovisningkraventillgodoser av
kvalitetverksamhetentillkopplingstatsbudgeten,till samtkoppling

densjukförsäkringenlyftamedelsförvaltningen. Genomi utatt ur
koppling avlastarbibehållastatsbudgetenegentliga nära manenmen

bibehållersamtidigtriskerfinansiellastatsbudgeten ensom man
sida.statsmakternasfrånkontrollmöjlighetstark

det någotviktigt medsådan detförsäkringenFör är mersom
ställningfriståendefinansiellalångsiktiga utrymme ger.som en mer

in-och liknandeattitydförändringarrehabilitering,Satsningar på
till lägreledakort siktkostnaderkan innebärasatser men

satsningar bärsdensikt. Genomkostnader på längre att typen av
vidtasåtgärdergaranti för deskapasförsäkringeninom att somen

försäkringen.förekonomiskt lönsammahar bedömts

uppbyggnadModellens

skulle byggaskonstruktionsjukförsäkringsfond med dennaEn ny
följande sätt.upp

ocharbetsgivaresocialavgifter frånbestårintäkterFondens av
avgifter fråneventuellaegenavgifter,allmännaegenföretagare, sta-

Socialavgifteröverskottsmedel.placeradeskatter räntorsamtten,
inkomsttitel, helabruttoegenavgifter kan redovisasoch allmänna

beloppethelaundertitel samtidigtredovisasinkomsten somen
nettoutfallet påundertitel såfrånöverförs till fonden attannanen

Överföringar belopp in-högreblir noll.inkomsttiteln alltid änav
förerläggerAvgifterfår aldrig förekomma.komsterna statensom

före-arbetsmarknaden kan dessutomanknytning tillutangrupper
riksdagen beslutar detta.komma om

redovisas löpandeutgifter för olika ersättningarFörsäkringens mot
och kostnader för varjeSkillnaden fondens intäkterfonden. mellan

Överskottsmedelförsäkringens placerasperiod blir resultat. av
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tillförs fondenRänteavkastningenmyndighet.ansvarig som
kostnads-buffert vid tillfälligadenförstärkningochvärdesäkring av

fondenintäktsminskningareller utgör.ökningar som
försäkringsreglemaböruppkommaskulleunderskottOm vara

lånekost-underskottet ochför täckafonden skall lånasådana attatt
dolda lånRäntefria ellerförsäkringensinomtäckasnaderna ram.

vilketRiksgäldskontoret,iLån kanfå förekomma.skall inte tas upp
marknaden i övrigt.eventuellthands, ellertillligger ävennärmast

utgiftstakmodellenförhållande tillandensF

offentligaför demed takbeslutaderiksdagenDet systemetav
medkombinerasutgiftsområden kanolikainomutgifterna en

dennafondmodell typ.av
sinaden skall bärapåsig och kravetFondmodellen i att egna

omvandlingstryckstarktinnebärlånekostnadereventuella ett
inkomstminskningar.ellerutgiftsökningaranpassning tillsnabb

långsiktigaförundanröjer riskendettaRedan på attsätt man
uppkommer.underskottväsentliga

fondens utgifter.för Ettfinns olikaHärutöver sätt att ange ramar
begränsasavgiftsuttag. Därmedmöjligheterna tillbegränsasätt är att

nollresultatverksamheten skallEftersomintäkter.försäkringens ge
intäktsutveckling-efterkostnadernakravställer detta att anpassa

föralltså användasavgifternas storlek kanramstyrningEn attaven.
utgiftstak.modellen med Ettförsäkringen till sättannat attanpassa

utgiftstakenfastställeranpassning riksdagensådan ärgöra atten
Regelbundetandel därav.sjukförsäkringensliksom rapporteras

motsvaranderegeringskanslietsjukförsäkringen tillutgifterna i
överskri-Eventuella risker föranslag i dag.sker för olikasätt som

det fall bespa-där.utgiftsanslaget uppmärksammas Fördande av
budgetårunder löpandebehov inte vidtasringsåtgärder trots ett
med tillunderskottutgiftstakskonstruktioneninnebär att tas

besparingssyfte föråtgärder ileder till kravpåföljande år. Det ett
undvika överskridan-för det treåriga utgiftstaketinom ettatt ramen

de taket.av

16-090718
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Ekonomiska konsekvenser

Det lämpligt budgetera inkomstermest och utgifteratt medsynes
sikte på nollresultat i försäkringen. vissEn utjämningsfond kan
komma finnas.att

konstruktionenI modellen bör ligga löpande förett systemav
rapportering till statsmakterna grund för övervägande ochsom
beslut för avgifts- och ersättningsnivåer. Avgiftemasom ramar stor-
lek bör, med utgångspunkt i försäkringens behov, fastställas fler-
årsbasis. Det viktigt förär den här skisserats,ett system typav som

försäkringsavgifterna inte får karaktäratt allmän inkomstför-av
stärkning.

En omfattande och aktuariemässig uppbyggnad fonder inteärav
aktuell eftersom de försäkringsmässiga osäkerhetsfaktorerna i en
allmän sjukförsäkring alltför förär sådan konstruktionstora att en
skall ekonomiskt bärkraftig samtidigt försäkringenvara som
omedelbart fullgott skydd för de försäkrade.utgör ett

kanHär något beröras fråganäven hur fond den föreslag-om en av
Fskulle påverka möjligheternatypen uppnå de ekonomiska må-attna

len i konvergensprogrammet. Där uppställs mål för bl.a. den offent-
liga sektorns skuldsättning.

Den offentliga sektorns skuldsättning påverkas i princip inte attav
väljer fondlösning. Grundläggandeman är nämntsen attsom

avgifter och utgifter bör budgeteras för nollsaldo eller litetett
överskott. Därmed uppkommer ingen skuldsättning. Om underskott
i försäkringen ändå kortsiktigt skulle uppstå kommer fonden lånaatt
hos Riksgäldskontoret. blirDet belopp skulle behövasamma som
lånas i renodlad anslagslösning. Fondmodellen dock denupp en ger
fördelen tydligt förändringstryckatt skapasett attgenom en
räntebelagd skuld särredovisas för försäkringen och inte enbart ingår

del i allmänt underskott.ettsom en
Vid överskott kommer fondens tillgångar, vilka i arbetsskadefonds-

modellen främst består och bostadsobligationer,stats- utgöraattav
del den offentliga sektorns tillgångar och därmed reduceraen av

dess nettoskuld på gäller försätt AP-fonderna. It.ex.samma som
syfte underlätta uppfyllandeatt konvergensprogrammetsett av
kriterier, kan begränsning placeringsrätten till enbarten statspap-av

övervägas. Det dock här viktigtär även det iper att notera att en ny
sjukförsäkring endast bör frågan bygga mindreattvara om upp
utjämningsfonder påverkar den offentliga sektorns totalasom
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Uppkommerprocentenhet BNP.mindreomslutning med än aven
avgifterna justeras.överskott börstörre

trovärdighe-långsiktigabeskrivits ökar denharlösning härEn som
ochdärmed läget ioch förbättrarförsäkringenstabiliteten iochten

finanser.offentliga sektornshela denpåsynen

förslagKommitténs17.8.3

redovisningsmodellsammanhållenslutsatsKommitténs är att aven
lämpligastedetunder avsnitt 17.8.2redovisatsden ärtyp, ovansom

systematiskt ochmodellsådanalternativet. En sätt utanettger
imöjligheterredovisningsrutineroch fiktivakompletterande att,

finansiellaförsäkringensdirektiv, följakommitténsmedenlighet
föreslårKommitténekonomiska resultat.dessliksomställning

sammanhållengenomförandeföråtgärder vidtasdärför att av en
beskrivits.redovisningsmodell den typ ovansomav

föredrarregeringensamtidigt pekavillKommittén att, enom
harstatliga budgeten, såi denoch hållet ingårheltmodell som

modell.sådanredovisatkapitelkommittén i detta även en
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styrning ochfrågorkapitel sini dettaKommittén omsynger
ochvid sjukdomförsäkringaktivochallmänledning av en ny,

beskrivabakgrundInledningsvis attrehabilitering. genomges en
l990-talen.och1980-underförsäkringskassornainomutvecklingen
förtroende-starktledning ochstyrning,de kravDärefter pekas

redovisarAvslutningsvishar.försäkringmannainflytande som en ny
fri-försäkring,medalternativkommittén ett merges ensomen

ställning.stående

Bakgrund1l

och 1990-har under 1980-försäkringskassornainomUtvecklingen
ärendehandläggning,decentraliseringgrad präglatsi högtalen avav

mål-ökadrambudgetering,befogenheter,ochdelegering av ansvar
förtroendemannainflytande.förstärktresultatstyrningoch samt

tillärendehandläggningendecentraliseringomfattande utEn av
förstärkts.kraftigtrollkontorensinneburitharlokalkontoren att

beslutsfattande instansrollfått tydligarehar dessaSamtidigt somen
socialför-Tillkomstenbefogenheter har ökat.ochoch dess avansvar
personaloch desslokalkontoreninnebarsäkringsnämnder 1987 att

förtroendevalda.desamspelet medkvalificerad roll ifick en
1980-taletbörjaniinfördesrambudgetmodellenGenom att av

fickFörsäkringskassomaregler.administrativaminskade behovet av
kostnader.administrativa Dennaförekonomisktistället ett ansvar

ekonomiskadetochfortsatthar sedan ansvaretärnumeraprocess
till lokalkon-delegeratadministrationskostnaderna i huvudsakför ut

för lokalkontorensföljt ökade befogenheterdetta harMedtoren.
inköp, personal-lönesättning,rekrytering,chefer områdeninom som

har utvecklatsadministrationenRegelstyrningenutbildning etc. av
och resultatstyrning.mål-ökadmot en
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Denna utveckling har successivt stärkt föitroendemannainflytandet
i kassoma. Rambudgetprocessen har givit kassastyrelserna aktiven
roll liksom ökat och befogenheter för verksamhetensstörreansvar
styrning och ledning. En decentraliserad försäkringshandläggning
har tillsammans med socialförsäkringsnämndernas tillkomst
inneburit starkare förtroendemannainflytande beslutett iöver
enskilda försäkringsärenden. förändradeDen rollen har också
medfört kassastyrelserna på aktivt måstatt kraft åtett sätt ägna
uppföljning och utvärdering försäkringsverksamheten. Samtidigtav
har försäkringsadministrationen fått ökat ochett störreansvar
möjligheter vidta aktiva rehabiliteringsinsatser. Ansvaretatt att
samordna rehabiliteringsarbetet, möjligheter köpa rehabiliterings-att
tjänster finansiell samverkan med hälso- och sjukvårdensamt rö-
rande de s.k. Dagmarmedlen har förändrat förutsättningarna sam-
tidigt och befogenheter ökat. förtroendevaldaDe isom ansvar
kassan har på detta fått allt viktigaresätt roll i styrning ochen
ledning verksamheten och beslutsfattare i enskilda ärenden.av som
Utvecklingen har sannolikt bidragit till starkare regional ochen
lokal förankring försäkringsverksamheten.av g

18.2 aktivEn och decentraliserad
försäkring med starkt

förtroendemannainflytande

Kommitténs förslag till och allmän sjukförsäkring innebären ny en
fortsatt utveckling aktiv försäkring med decentraliseradav en
handläggning och regionalt/lokalt och befogenheter. För-ansvar
säkringen skall ha aktiv inriktning där förebyggande och rehabili-en
terande insatser skall medverka till upprätthålla och stärkaatt
arbetslinjen.

Med utgångspunkt från individens behov och förutsättningar skall
försäkringsadministrationen samordna och planera rehabiliteringsin-

och i vissa fall finansierasatserna dessa.även Vikten vidtaattav
aktiva insatser i syfte nå snabb återgång i arbete lyftsatt fram.en
Samtidigt betonas försäkringens försörjningsfunktion så denatt
enskilde kan känna ekonomisk trygghet. Kommittén markeraren
vikten inom för mål-att och resultatstyrningav ramen en ge- -
administrationen vidare och befogenheterstörre ocksåramar men
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ökat resultatansvar vad gäller människors rehabilitering.ett
Försäkringens kostnader lyfts fram. krävaDetta kommer alltmeratt

individuella bedömningar med ökade inslag skälighetspröv-av av
ningar. Planerade åtgärder bör innebära människor kan återgå iatt
arbete och högre livskvalitet de kan också medföra storaen men
engångskostnader för försäkringen. skallKravet dock attvara
åtgärderna sikt skall bidra till minska försäkringens kostnader.att

administrationen ochKraven dess ledning kommer öka. Enatt
mål- och resultatstyrd administration innebär allt krav påstörre
styrning, ledning, uppföljning och utvärdering verksamhet ochav
administration. Härvid förankringen på regional och lokal nivåär en
viktig faktor. Kommittén har flertal ställen i betänkandet pekatett
på vikten ha förtroendevalda såväl beslutsfattare iattav som som
styrning verksamheten. Kommitténs förslag till försäkringav
innebär alltså nuvarande utvecklingstendenser med decentralise-att
ring försäkringshandläggning, delegering och befogen-av av ansvar
heter, möjligheter försäkringsresurseranvända till aktiva insatseratt

ochmål- resultatstyrning fortsätta. förutsättermåste Dettasamt
också enligt kommitténs uppfattning krav på starktett
förtroendemannainflytande gällervad styrning, ledning, uppföljning
och utvärdering verksamheten.av

försäkring18.3 medEn mer

fristående ställning

Kommittén skall enligt direktiven utforma förslag till hur redovis-
ning inkomster och utgifter kan tydliggöras så försäkringensattav
finansiella ställning kan utläsas. huvudalternativ förEtt kommittén

härvid sjukförsäkringen kvarstår inom för statsbudge-är att ramen
Kommittén dock oförhindrad för- ochärten. även prövaatt

nackdelar med ordning där den allmänna försäkringenen ges en mer
fristående ställning.

Kommittén har i kapitel föreslagit17 sådan friståendeatt en mer
redovisningsmodell skapas. följd detta förslagEn bör enligtav
kommitténs uppfattning diskussion också skall förasattvara en om
hur formerna för verksamheten bör utvecklas. Denatt styra nuvaran-
de ordningen med stark regelstyrning torde inte lämplig ien vara
detta alternativ. Generellt motverkar detaljerad regelstyrningsett en
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ambitioner låta verksamheten präglas stark mål- ochatt av en
resultatstyrning och inom organisation skapa enheter med egeten
resultatansvar.

framstårDet särskilt angeläget i detta alternativ delsattsom
förutsätta förenklad lagstiftning dels utgå från i högreatten man
grad överlåter till styrelse försäkringsadministrationoch medatt
utgångspunkt från riktlinjer och från riksdag och regeringramar

utforma försäkringsreglernas innehållnärmare och riktlinjer för dess
tillämpning.

18.3.1 Principer för styrning

Kommitténs utgångspunkt den övergripande samordningenär att
och styrningen och fristående försäkring skall påav en ny mer
nationell nivå skötas styrelse där ledamöterna utsesav en av
regeringen. Styrelsen har till förfogandesitt verkställandeen
ledning. viktig uppgiftEn för styrelsen/ledningsfunktionen blir att
tolka de riktlinjer och kommer från riksdag och regeringramar som

föra dessa i försäkringsorganisationen. Vidaresamt att ingårut
för ii samråd med de regionala enheterna följaattansvar upp,

utvärdera och utveckla verksamheten.
Kommittén diskuterar i det följande några grundläggande fråge-

ställningar vad gäller verksamhetens styrning.

Framförhållning och stabilitet

Dialogen mellan riksdag, regering och styrelsen nationell nivå
måste präglas god framförhållning. Den måste byggaav en en
flerårsplanering bör omfatta till fem år. Flerårsplanema börtresom
innehålla grundläggande diskussion försäkringens omfattningen om
och innehåll, gränsdragning andra ersättningssystem,gentemot
kostnadsutveckling, finansiering, mål och resultat etc.

Riksdag och regering bör i möjliga utsträckning utformastörsta
sina krav riktlinjer och och inte detaljerade regler.som ramar som
Förändringar i försäkringssystemet och lagstiftningen bör därmed

till flerårsplaneringen.anpassas
Riksdagen bör alltså inte löpande och ändra förutsättning-

för försäkringen eller dess innehåll. För skapa stabilitetattarna en
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skaparlångsiktighet i besluten.krävs Dettaförsäkringssystemeti
beslututvärdera hur olikaför kunnaförutsättningargodaockså att

verksamheten.påverkat

Överskådlighet förståelseoch

överskådlig och lättdenfungerande försäkring krävsväl ärAv atten
försäkringsadministration ocharbetsgivare,försäkrade,förstå föratt

organisationer.samverkande
vilkastabila regler,präglas enkla ochdärförFörsäkringen bör av

administrationen.fråninformationsinsatsermed aktivakompletteras

Styrmedel

verksamhetenförregeringens medelRiksdagens och äratt styra av
försäkrings-karaktär.försäkringsmässig, dels ekonomisk Dendels

försäkringensvia lagstiftningen. Frågorstyrningen skötsmässiga om
och för-individens, arbetsgivarenssyfte och mål ochomfattning,

grundlägganderehabiliteringsarbetetroll isäkringskassans samt
beräkningliksom principer förför till ersättningkriterier rätt av

för ersättningsnivåersjukpenninggrundande inkomst och etcramar
allmän sjukförsäkring.förutsätter kommittén ingår i lag Deen om en

kunna försäk-därutöver behövs tordepreciseringar göras avsom
nivå.styrelse/ledningsfunktion nationellringsorganisationens
frågorekonomiska styrmedel torde detta sigVad gäller röra om

för aktiva rehabilite-såsom kostnadsramar, avseenderamar resurser
arbetsgivar- ochfinansiering från statsbudgetenringsinsatser, samt

egenavgifter.

nationellSamordning, ledning och på nivåservice

uppfattning allmän sjukförsäkring skallKommitténs ochär att en ny
medadministreras försäkringskassor, kan arbeta storav som

självständighet och Verksamhetens ledning skalleget ansvar.
präglas mål- och resultatstyrning liksom starkt förtroendeman-ettav
nainflytande.

samordna och leda verksamheten för kassornasFör att samt svara
behov stöd- och serviceinsatser skall det finnasav gemensamma en
styrelse och ledningsfunktion nationell nivå.
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uppgift för denna funktion blir i samverkan medEn näraatt
kassorna för dialogen med riksdag och regeringta ansvaret om
riktlinjer for verksamheten. sedan föraoch blirNästa steg attramar

dessa riktlinjer och i försäkringsorganisationen.ut ramar
följauppgift blir utvärdera och utveckla verk-En attannan upp,

samheten. aktiv och resultatinriktad försäkring kräver flexibelEn en
och förändringsinriktad administration.

Slutligen har kassorna behov stöd avseendeav gemensamma ser-
viceinsatser inom exempelvis områden såsom information, ADB,

förtroendemannainfly-förlagsverksamhet, arbetsgivarfunktion och
tande.

Tillsyn

försäkringsorganisationen de mål,För säkerställa lever tillatt att upp
resultat och riktlinjer riksdag och regering lagt fast behövssom en
tillsynsfunktion, regeringen. Med dendirekt tillrapporterar tsom
fokusering alltmer sker på försäkringskostnaderna och desssom
utveckling det enligt kommitténs uppfattning viktigt tillsynenär att
särskilt inriktas försäkringsorganisationenhur behandlar enskilda

och hur rättssäkerheten upprätthålls. Tillsynsfunktionenpersoner
skall finnas utanför försäkringsorganisationen och med utifrån-ett
perspektiv granska verksamheten. bör dock kunna bygga delDen en

sin verksamhet del den information framkommeratt taav av som
försäkringsorganisationens uppföljnings- och utvärde-genom egna

ringsinsatser såväl nationell, regional lokal nivå.som
bör vidareDen kunna lägga uppdrag universitet och högsko-ut

lor eller andra institutioner. bör därmed tillsynsfunktionDet vara en
med begränsat antal anställda tilltagnamed väl förett men resurser

lägga uppdrag.att ut

fdrtroendemannainflytande18.3.2 Starkt

Kommittén har tidigare framhållit vikten stark förtroendeman-ettav
nainflytande. försäkringI med fristående ställning fåren en mer
detta viktigare roll. Styrelser och nämnder nationell,ännuen
regional och lokal nivå skall därför enligt kommitténs uppfattning
bestå förtroendevalda, skall ha aktiv roll och stortav som en ansvar
för verksamhetens styrning och ledning. förtroendevalda börDe
tillsammans för breda erfarenheter från olika samhällsområ-svara
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nämnder finnsdet styrelser ochden. minst viktigt det iInte är att
arbetsgivareoch ståroch erfarenheter, arbetstagarekunskaper som

bättre förankratillför. skulle dessutom medverkaDetta sättatt ett
intresseockså finnasarbetsplatserna. börförsäkringen Det ettute

styrning ochmedverka ioch arbetstagarefrån arbetsgivare att
medverka tilldärmedförsäkringen. kanledning De att geav

försäkringtill bramedlemmar tillgånganställda och fackliga en
kostnadsutveckling. börförsäkringens Deliksom kunna påverka

försäkrings-effektivha intresse medverka tillvidare att att enav
avgifterför såvälverksamhet drivs så möjligheter skapas attatt som

nivå.kompensationsnivåer kan ligga rimligpå en
innehåll ochutifrån sitt förslag tillKommittén har i detta kapitel-

redovisat översiktligallmän sjukförsäkringuppläggning enav en -
Statskonto-ledning verksamheten.frågor styrning ochom avsyn

fram avseendeuppdrag kommittén tagithar på rapportret enav
försäkringsalternativ.friståendeoch ledningstyrning ettav mer

bilagedelen till detta betänkande.redovisas iDenna rapport
försäkringsgrenar, berörs imedveten deKommittén är att somom

försäkringskas-del den verksamhetdetta betänkande, är somen av
dock mening deadministrerar. kommitténsi nuläget Det är attsoma

och redovisats börtankar styrning ledning, ävenovan,somom
andra delar den verksamhetkunna prövas gentemot somav

försäkringskassorna administrerar.
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administrationenpå19 Krav

kommittén sinaredovisarbakgrundsbeskrivninginledandeEfter en
rollförsäkringsadministrationensdiskuteraöverväganden attgenom

samhälle.och Inomindivid, arbetsplatsperpektiv nämligeni tre
Verksamhetsmål,frågorbehandlasperspektivför varje omramen

Avslutningsvisbefogenheter.ochkompetensarbetsorganisation,
resultatstyrdmål- ochbehovetsinredovisar kommittén enavsyn

aktiva insatserfinansieringförslaglämnarorganisation samt avom
rehabilitera.ochför förebyggaatt

Bakgrund19. 1

påverkarsamhället ochförs imed försäkringintentionernaHur uten
syftenförsäkringensutsträckningberor imedborgarna stor om

administra-liksom påförankrade i administrationenoch mål välär
och kompetens.organisation, arbetssätttionens

styrningsfonnersyften ochinnehåll, mål,Socialförsäkringarnas
förändrats och kommeremellertid inte fast harligger ävenutan

förutsättningar ska-förändringar.fortsättningsvis genomgå Nyaatt
sin kräverförsäkringarna, vilket idärmed för administrera turattpas

skallanpassningsförmåga den organisation,flexibilitet och somav
försäkringarna.administrera

behov människorSjukförsäkringen framväxte attett enav geur
bristandedärav orsakad arbets-ekonomisk trygghet vid sjukdom och

frivilliga sjukkassor-förmåga. Verksamheten administrerades deav
för denoch styrdes strikt regelsystem. Utrymmetettna genom

handläggarens inteenskilde bedömningar Dennastort.egna var
strikta regelstyrning fördes 1950-talet i statligtunder över ett

och ombildades tillreglerat de tidigare sjukkassomasystem
försäkringskassor. Samhällsekonomin under 1950-, 1960-, ochhade

tillväxt kundel970-talen god och expanderasocialförsäkringamaen
arbetsskadeförsäkring, föräldraförsäkring m.fl. för-med ATP, nya
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säkringsgrenar. Karensdagama i sjukpenningförsäkringen bort.togs
Kompensationsnivåerna höjdes.
Inledningen 1980-talet präglades administrativa förändringar,av av

rambudgetering och rationaliseringskrav. Kontorsnätet krymptes
kraftigt. Målstyming och decentralisering delegeringsamt av ansvar
och befogenheter blev väsentliga principer i ledningen försäk-av
ringskassoma och dessas verksamhet. 1980-talet innebar emellertid
också sjukfrånvaron ökade kraftigt.att Kostnaderna för sjukpenning,
förtidspension och arbetsskador i höjden. Samtidigt försäm-sprang

Åtgärderrades samhällsekonomin. för kostnadsutveck-att stoppa
lingen vidtogs. Ersättningsnivåer sänktes. Karensdag infördes.
Intresset fokuserades i högre grad tidigare på förebyggandeän l
insatser och rehabilitering.

1990-talets försäkringar alltså annorlunda de fannsänutser som
på 60- och 70-talen. Såväl försäkringamas syften, mål och innehåll

5har förändrats och därmed också förutsättningarna för administra-
tionen. Utvecklingen har krävt övergång från regelstyming moten
målstyming administrationen. Vilka krav på administrationenav
ställer då allmän och aktiv försäkring vid sjukdom ochen ny,
rehabilitering

Med utgångspunkt från den allmänna sjukförsäkringens syften, mål
och uppläggning redovisar kommittén i detta avsnitt sin på vilkasyn
krav, kommer ställas försäkringsadministrationen.att Detsom är
inte kraven på enskilda handläggare, diskuteras. Iställetsom avses
den samlade kompetens administrationen bör ha inom sig ellersom
ha tillgång till samverkan med andra aktörer. Administra-genom
tionsrollen diskuteras i olika perspektiv nämligen individ,tre ar-
betsplats och samhälle.

Inom för varje perspektiv behandlas frågor verksam-ramen om
hetsmål, arbetsorganisation, kompetens och befogenheter. Avslut-
ningsvis sammanfattandegörs bedömning kraven. Härviden av
pekas speciellt behovet utveckla mål- och resultatstyrdattav en
administration.
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övervägandenKommitténs19.2

förslagoch

avseende köpinsatseraktivafinansieraVårt Förförslag: avatt
ochhälso-medsamverkanfinansiellrehabiliteringstjänster,

arbetsför-ochsocialtjänstmedsamverkanfinansiellsjukvården,
småpårehabiliteringsprogramocharbetsmiljö-medling samt
denförsäkringsadministrationenföreslåsarbetsplatser att av

medel inomfår disponerasjukförsäkringensallmänna resurser
totalram.angivenen

myndigheterberördastatsmakterna samtKommittén attanser:
höjaföråtgärdervidtaskall attorganisationeroch snarast

arbetslivsinriktadvad gällerocheffektivitetkompetens, status
utvecklingsinsatserochforsknings-Satsningarrehabilitering.

arbetsförmågebedömningteoribildningtillmedverkakan omen
i sintordeDenrehabilitering.arbetslivsinriktad turoch enge

beställarkompetensarbetsmetoder,utvecklagrund förgod att
arbetslivsinrik-kvalitetssäkrautbildningsprogramliksom attetc

rehabiliteringstjänster.tade

Individperspektivet19.2.1

Mål19.2.1.1

verksam-övergripandeförsäkringenharindividperspektivetI tre
hetsmål:

trygghetekonomiskskapaatt en-
i arbete.snabb återgångförverkaatt en-

arbetsoförmågaför förebyggaverka attatt-

objektivitet liksomochrättssäkerhetskall präglasVerksamheten av
kund-utifrånPersonalen måsteoch tillgänglighet.service ettav
påbetalningssystemregel- ochhanterakunna ettorienterat synsätt
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flexibelt och serviceinriktat och handläggningensätt tillanpassa
enskilda individers situation.

Krav finns på rättssäker och objektiv handläggning liksomen att
utbetalningar sker vid tidpunkt.rätt Huvuddelen den mängdstoraav
beslut årligen fattas dagens försäkringskassor enskildasom av tas av
tjänstemän. Vissa beslut, innehåller inslag skälig-storasom av
hetsbedömningar, fattas socialförsäkringsnämnder med förtroen-av
devalda. Rättssäkerheten och kvaliteten i besluten säkerställs i
första hand besluten fattas erfarnaatt och kunnigagenom av
tjänstemän och förtroendevalda. Traditionellt bedriver Försäkrings-
kassorna gedigen grundutbildning och vidareutbildning ifrågaen om
socialförsäkringarnas Äveninnehåll och tillämpning. framdeles
måste sådana insatser genomföras med anpassning till demen en
särskilda krav den allmänna sjukförsäkringen ställer i frågasom om
dels målstyrd verksamhet, dels högre grundutbildningsnivåen mer
hos de anställda.

Service och tillgänglighet kan inte enbart betraktas frågasom en
kontorsnät. berörDet också individernas kunskapom och för-om

ståelse för försäkringarnas innehåll och tillämpning.
Behovet tillgänglighet i form kontor eller uppsökandeav av

verksamhet måste bedömas utifrån varje Verksamhetsgren. Kraven
på närservice skiljer sig mellan områden pension och rehabili-som
tering. Det sistnämnda området inriktatär arbetsplatsen medanmot
pensionsarbetet orienteratär bostadsorten. De försäkradesmot
behov tillgänglighet påverkas också betalnings- ochav dator-av

effektivitet, kunskapsnivånsystemens hos de försäkrade liksom
lokala och regionala förhållanden. Utformningen servicenätet börav
därför fråga där varje försäkringskassa kan fattavara beslut.en egna
Tillgänglighetens andra sida handlar hur kunderna, de försäkra-om

de, har kunskap och förståelse för försäkringarnas mål, syfte,om
innehåll och tillämpning. Enklare regler och effektiv infor-en
mationsverksamhet kan alltså medverka till försäkringarnagöraatt
tillgängliga för de försäkrade. Goda kunskaper och förståelsestor
minskar behoven kontakt med administrationen i enskildaav ären-
den.

Detta bidrar också till forma attityder ochatt beteenden så att
målen rättvisa och effektivitet kan upprätthållas.om God informa-
tion till de försäkrade skapar också realistiska förväntningar på vad
försäkringen har erbjuda. Kraftfullaatt informationsinsatser utgör
därmed viktigt inslag iett skapasträvan effektivare försäkringar.att
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snabb i arbete och förebyggaMålet återgång arbets-attom en
tidiga och systematiska anpassnings- och rehabili-oförmåga kräver

också aktiv medverkan i det förebyggandeteringsinsatser men en
arbetsmiljöarbetet. få till stånd effektiva rehabiliterings- ochFör att
anpassningsåtgärder på arbetsplatserna krävs det hos såvälute att

finnsföretagsledning, fackliga organisationer och anställda insikten
utvecklade för och rehabili-behovet väl rutiner anpassnings-om av

teringsarbete.

19.2.l.2 Arbetsorganisation

En kontakt med arbetsplatsen grunden för försäkringskassansnära är
roll i rehabiliteringsarbetet. Härigenom kan tidiga kontakter ochtas

föråtgärder vidtas och grunden systematiskt planerat rehabilite-ett
ringsarbete läggas. Tidiga åtgärder skall leda fram till identifie-en
ring de individer behöver djupgående och planeradeav som mer
rehabiliteringsinsatser. viktigt krav därför kassans personalEtt är att
har förmåga tillsammans med individen och m.fl.arbetsgivarenatt
aktörer skapa rehabiliteringsplan och vidta åtgärder i enligheten

denna. genomförandeprocessenmed I handlar det kompetens attom
hålla kontakt med individen, låta denna ha empati,ta ansvar, vara
pådrivande, skapa motivation, hålla kontakt med andra aktörer,
upphandla tjänster, formulera och följa mål och samordna reha-upp
biliteringsarbetet. sig alltså kvalificeratDet samord-rör ettom
ningsarbete, kräver mångsidig kompetens.som en

sällanInte det sig sjuka också arbetslösa, vilketrör ärom som
kräver kunskap förståelseoch för hur arbetsmarknaden fungerarom
liksom aktiva kontakter och samverkan med arbetsförmedling.
Samspelet mellan försäkringsadministration och arbetsförmedling
torde ifråga sjuka arbetslösa kunna utvecklas sättom samma som
mellan arbetsgivare och försäkringsadministration vad gäller
anställda. Arbetsförmedlingen bör föralltså denna ha aktivgrupp en
roll såväl i det tidiga rehabiliteringsarbetet vid de fördjupadesom
insatser genomförssom senare.

ytterligare arbetsorganisatoriskEn fråga handlar de individer,om
nedsatta arbetsförmåga orsakas blandning medicinska,vars av en av

psykologiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem.
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olika ersättningssystem.mellanofta ifinnsDessa gränszonen
Försäkrings-lokal nivå mellansamverkankräverDetta näraen

socialtjänst såarbetsförmedling/Ami ochadministration, att gemen-
individenshelhetssyn påutifrånkaninsatser göras ensamma

situation.

19.2.1.3 Kompetens

försäkringshandläggning-handi förstaIndividperspektivet kräver att
Arbetssättetindividens situation.insiktempati ochpräglas omaven

dennes styrkorindividen liksomhelhetssyn påinriktasmåste en
försäkrad medindividförsäkring varjeallmänoch svagheter. I ären

hon/han har.och de tillgångarde brister
förhållningsätt,konsultativtkommunicera,Förmågan ettatt

viktiga delardärförerfarenhetförmåga och gedigenempatisk ären
profes-förförutsättningarskall skapabred kompetens,i ettsomen
krävs iegenskaperlämpliga personligasionellt arbetssätt. Förutom

högskolenivåbeteendevetenskaplig utbildninggradallt högre
arbetsmark-pedagogik ochpsykologi,socialt arbete,med inslag av

nadskunskap.
likvärdigobjektivitet ochgod rättssäkerhet,upprätthållaFör att en

försäkringskun-mycket godaförsäkrade behövsbehandling deav
försäkringshandläggning. Kompetensenskaper och erfarenhet av

området ochmedicinskainnehålla kunskaper detmåste också om
generell handläggarkompetensrehabilitering.medicinsk Förutom

och specialist-djupa kunskaperdetta område finns behovinom av
innebärRehabiliteringsarbetetförsäkringsläkarna.kompetens genom

arbetsmiljö,arbetsplatser,kunskaperemellertid också krav om
långtidssjukskrivning,riskfaktorer förarbetsförmåga,begreppet

förvaltningskunskap,rehabilitering liksomarbetslivsinriktad om
förhandlingsteknik.upphandlings- ochekonomifrågorjuridik, samt

finnaarbete medi handläggarnasviktiga kompetenserDetta är att
för berörda individen.rehabilitering, adekvat denären som

för kunna utvecklaADB-tekniken väsentlig grundär att enen
och betalningsrutinerrationell verksamhet. Effektiva handläggnings-

uppföljning utvärdering verksamheten bygger påliksom och attav
därförFörsäkringsadministrationen måstemodern teknik används.
ifrågaliksombred och djup kompetens inom ADB-områdetha en

resultatuppföljnings- och utvärderingsmetodik.om
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l9.2.l.4 Befogenheter

och hasittförsäkringsadministrationen skall kunnaFör taatt ansvar
effektivbedrivauppställda måluppfyllaförmåga samtatt en

förbefogenheter och vidatillgång tillverksamhet krävs attramar
ersättning ochtillfatta beslutfatta beslut. Befogenheterna rättatt om

liksom idagförsörjningsmöjligheter måsteenskildesdärmed den
socialförsäkringsnämnder.handläggare ochdelegerad utvara

syfteverkar iförsäkring,skapa aktivMöjligheten attatt somen
beroende tjänstemännensrehabilitera,förebygga och aktivt är av

rehabiliteringsåtgärder och dessbeslutabefogenheter att om
för-överenskommelserfinansiering också kunna göraatt ommen

exempelvis arbets-medoch fmansieringsansvardelning åtgärds-av
Beslutsbefogenhetemaarbetsförmedling och socialtjänst.givare,

situation ochtill individensskall möjliggöra flexibel anpassningen
med tydligt markerat resultatansvar.kompletteras ett

Arbetsplatsperspektivet19.2.2

Mål19.2.2.1

och tydlig.ofta arbetsplatsen blir synliggjordohälsanDet är som
eller inte direktgäller ohälsan beror arbetetDetta äroavsett om

betydelsefullaarbetsrelaterad. Arbetsplatsen därför deär mesten av
för bekämpa ohälsan.attresurserna

försäkringsadministrationens arbeteövergripande målet förDet
godmedverka till skapaarbetsplatserna är att attgentemot en

helhetsperspektiv påtidsenligtarbetsmiljö i vid mening med ett
människan i arbetslivet.

rehabiliteringsåt-Förebyggande insatser och aktiva anpassnings- och
och skada liksomskall medverka till motverka sjukdomgärder att

möjliggöra i arbete.återgångatt en

l9.2.2.2 Arbetsorganisation

nödvändigtill beskrivna VerksamhetsmålFör leva äratt enupp ovan
förutsättning administrationens utifrånarbete organiseras ettatt ar-

administra-betsplatsperspektiv. försäkringen och dessPå så kansätt
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tion tillgänglig arbetsplatsernapå och kunna effektivgöras ute ge en
service.

Målet bör alla arbetsplatser har kontaktpersonattvara en genom en
viss eller vissa handläggare. Handläggarna får därmed personligtett

för samverkan med arbetsplatsen upprätthålls.attansvar

l9.2.2.3 Kompetens

Arbetsplatsperspektivet kräver kunskap och förståelse för hur
arbetsplatsen fungerar liksom innehållet i dess verksamhet samt
villkoren för bedriva verksamheten. utåtriktadEn personligatt
läggning liksom förmåga skapa goda kontakter med såvälatt
anställda, arbetsgivare och fackliga organisationer därför viktigaär
egenskaper. Det vidare väsentligt med goda kunskaper företags-iär
ekonomi, personalekonomi, personalpolitik, arbetsvetenskap med
arbetsorganisation arbetsmiljöfrågor liksom allmänna kunska-samt

hur arbetsmarknaden fungerar.per om
Arbetsgivare, fackliga och anställda har krav pårepresentanter att

försäkringsadministrationen har hög kompetens ifråga om
försäkringens innehåll och tillämpning rehabiliteringsfrågor.samt
Goda kunskaper och gedigen erfarenhet rörande dessa områden är
därmed nödvändig del kompetensen. Det måste vidare finnasen av

förmåga använda försäkringskunskaperna självständigt,att etten
konsultativt och målstyrt så anpassning kan skesätt tillatt ar-
betsplatsens verksamhet och förutsättningar. konsultativtEtt
arbetssätt kräver också kompetens rörande information och mark-
nadsföring.

Liksom i individperspektivet har ADB-verksamheten betydelse-en
full roll för skapa effektiv verksamhet. Goda kunskaper ochatt en
erfarenhet inom detta område alltså viktigt. Dessutom måsteär även
i detta perspektiv framhållas vikten det finns tillgång till godattav
kompetens ifråga resultatuppföljning och utvärdering.om

19.2.2.4 Befogenheter

fattaRätten beslut i ersättningsfrågor viktig befogenhetatt förär en
försäkringshandläggaren i samverkan med arbetsplatsen. Därutöver

det betydelsefullt haär möjligheter besluta olika rehabili-att att om
teringsåtgärder och dess finansiering liksom göra överens-att
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finansi-åtgärds- ochfördelningarbetsgivaremedkommelser avom
eringsansvar.

försäkrings-betänkandekapitel i dettai 6föreslås attSlutligen
arbetsmiljö ochgodmåletsyfte nåiadministrationen att om en-

möjlighet ekono-fåskallrehabiliteringsverksamheteffektiv att-
rehabili-ochförebyggandetillarbetsgivarnasmåstimulera demiskt

företagshälso-kvalitetssäkradanlitandetillochterande insatser av
kompetens.professionellmotsvarandeellervård

Samhällsperspektivet19.2.3

Mål19.2.3.1

målet skapaövergripandedetsamhällsperspektivUtifrån attärett en
deförsäkringinnebäreffektiv sjukförsäkring. Detta som geren

godrehabiliteringsinsatserinkomsttrygghet liksomförsäkrade av
såväl försäkrings-effektivitetsmåletSamtidigt kräverkvalitet. att

rimligoch hålls påkontrollerbarasamhällskostnaderna är ensom
administration präglas högskall försäkringensSlutligennivå. av

produktivitet.

l9.2.3.2 Arbetssätt

samverkanbyggerkräver arbetssättSamhällsperspektivet ett som
medbor-välfärd förmöjligaaktörer i syfte skapa bästamed andra att

användning deoch effektiv resurserna.gemensammaavgarna en
tillenbart sintill helheten och integäller alltsåDet att egense

omvärlds- ochbetraktas iverksamheten måstesektor. Den ettegna
där destånd helhetssyndärmed få tillutifrånperspektiv och egnaen

försäkringsadministra-börverksamhetsgränserna Dettonas varaner.
och målinriktataktivtuppgift söka åstadkommationens ettatt

myndigheterorganisationer,fackliganätverk mellan arbetsgivare,
och nationell nivåSamverkan lokal, regionalpåoch organisationer.

verksamhet.för effektivmedel skapadärmed viktigtär attett en



566 på administrationenKrav SOU 1996:113

19.2.3.3 Kompetens

Samhällsperspektivet ställer krav kunskap den omvärldom som
sjukförsäkringen skall samverka med. måste finnas förmågaDet att

försäkringens roll i helhetsperspektiv och hursätta ett se samspe-
let med andra organisationer, institutioner och ersättningssystem
skall fungera. Därför krävs kunskaper omvärldens aktörer, derasom
verksamhet och förutsättningar. gällerDet exempelvis kunskap om
arbetsmarknaden, hälso- och sjukvården, företagshälsovården och
socialtjänsten. Kunskaperna måste sådan bredd och djup attvara av
förutsättningar finns för bygga effektiv kommunikationatt upp en
och skapa förståelse för olika aktörers roll och i syfte fåattansvar
till stånd övergripande och effektiv helhetssyn.en

Liksom ifråga individ- och arbetsplatsperspektiven kompe-ärom
inom områden såsom försäkring, rehabilitering, ADB, resul-tensen

tatuppföljning, utvärdering, förhandling och konsultativt arbetssätt
viktiga delar i samhällsperspektiv. Kompletteringar bör dessutomett
ske inom områden såsom forskning och utveckling, information,
marknadsföring och attitydpåverkan kompetens i bedrivasamt att
utbildning sjukförsäkringens innehåll, roll ochom ansvar.

19.2.3.4 Befogenheter

de befogenheterUtöver redovisats under avsnitten individ-som om
och arbetsplatsperspektiven bör komplettering ske med möjlighe-en

till finansiell samverkan. På såväl lokal,ter regional och nationell
nivå bör det finnas möjligheter för finansiellavsättaatt resurser
samverkan med exempelvis hälso- och sjukvården, arbetsförmed-
lingen och socialtjänsten. Syftet och formerna för denna samverkan
har beskrivits i kapitlen 7 och i detta8 betänkande.

19.2.4 mål-En och resultatstyrd administration

Mål-l9.2.4.1 och resultatdialog

För den allmänna sjukförsäkringens syftenatt och mål skall kunna
uppfyllas krävs administration med bred och djup kompetens,en
gedigen erfarenhet och professionellt förhållningssätt.ett
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ochstark mål-byggaarbetssätt måsteAdministrationens en
välfinnasmåsteverksamhetsstyrning. Detresultatinriktad en

skapaSocialdepartementetsamverkan mediförmågautvecklad att
ochdärefter kommuniceranationell nivå ochmålgenerella

lokal nivå. aktivregional och Enoperativa mål pådessa tillutveckla
för samtidigtFörståelse helhetenskaparnivåermellan olikadialog

resultat Syftetför uppföljning ärförutsättningarna attges.avsom
desåi organisationenresultattänkandeochförankra mål- attett

därmedsina mål ochuppgift ochroll, sintydligt sinanställda gesser
resultat.sinaföljamöjlighet att egnaupp

ochutvecklings-organisation måsteresultatstyrdmål- ochEn vara
utvärde-ochuppföljnings-aktivförändringsinriktad och engenom

förändringsin-ochutvecklings-underlag förskaparingsverksamhet
byggerorganisationlärandeskapabörMålet attsatser. somenvara

och utvärderinguppföljninglöpandeutvecklingsinsatsersina en
behövsresultatdialogochmål-uppnådda resultat. aktivEnav

samhällsnivå.arbetsplats-såväl individ-, som

Långsiktiga utvecklingsinsatserl9.2.4.2

resultatstyrd admi-mål- ochutvecklaviktigt led iEtt strävan att en
tillstimuleraprofessionellt förhållningsättmednistration är attett

utbildning.utveckling ochforskning,
ochreferensrambetänkande redovisastill dettabilagedelenI enen

rehabilitering. dearbetslivsinriktad Iifrågaforskningsöversikt om
devårdsektorn,härvidkonstaterassammanfattande slutsatserna att

sfärproduktionensskall tillämpa arbetslinjenmyndigheter samtsom
hur denbestämmeri det kraftfalt,viktigastedeär tre somarenorna

fungera.rehabiliteringsverksamheten kan Detarbetslivsinriktade
saknarsocialförsäkringssektomvården ochkonstateras vidare ettatt

Över-rehabilitering.arbetslivsinriktadperspektivgemensamt
arbetslivsinrik-ochbehandlande insatsermedicinsktmellangången

forskningensmedicinskahar inte tilldragit sig dentade åtgärder
grad.i särskilt högintresse

vilkakunskapfinns litenflera medicinska områdenInom om
har.med olika diagnoser Deförutsättningaryrkesmässiga personer

vadsjukdomars orsakerfinnsepidemiologiska kunskaper som om
sällanoch socialt stöd harsociala nätverkgäller arbetsförhållanden,

syftar till återgång itill grund för interventionsprogram,legat som
strategier föri medvetnadärför inte kunnatarbete och har omsättas
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arbetslivsinriktad rehabilitering. Incitament och samverkansformer
behöver utvecklas så arbetsförmågebegreppet målmed-att ett mer

bearbetas både vården och socialförsäkringen.sätt detvetet Iav
perspektivet blir det förklarligt de undersökningar finnsatt som
angående läkarnas sjukskrivningspraxis visar framförallt be-att
dömningar diagnos och behov medicinsk behandling görsav av me-
dan grundliga bedömningar arbetsförmågan utifrån patientensav
yrkesverksamhet sker alltför sällan.

följdEn detta försäkringskassepersonalen, iär många fall,attav
upplever medicinska skäl hinder för komma vidareatt utgör ett att
i rehabiliteringsarbetet. Denna andel skulle säkert kunna minska
med kvalificerade bedömningar arbetsförmågan.mer av

Sedan några år tillbaka har ökade krav ställts på läkarna skallatt
specifika bedömningar och vilketgöra medicinskasättmer om

besvär nedsätter arbetsförmågan. Genom allmänna råd från Social-
styrelsen "aktiv sjukskrivning", förändrade läkarintygsblanketterom
och läkarna liksom försäkringskassorna viasenast attnu genom
försäkringsläkarna i tillämpningsföreskrifter anmodas göra än mer
detaljerade bedömningar arbetsförmågan hos sjukskriv-om personer

fyra veckor, kan säkert förutsättningarnaän för denna mer ar-
betslivsinriktade rehabiliteringen öka något. Särskilt mycket längre
kan inte komma med administrativa regleringar och skärptaman nog
procedurer. Vad behövs samverkansformer mellanärsom nya
vården och försäkringskassorna i syfte klarlägga bakomliggandeatt
sociala och arbetsmässiga faktorer, orsakar sjukfrånvaro.som
Försäkringskassorna skulle kunna leverera viktigt underlag inför de
fördjupade bedömningar arbetsförmågan framöver skallav som

till de läkare,göras skall skrivat.ex. utlåtanden,attgenom som
kommunicera sjukdomshistorik, eventuella tidigare genomförda
rehabiliteringsinsatser, information framkommitsom genom per-
sonliga samtal arbetsmotivation och yrkesambitioner Enetc.om
tänkbar effekt detta kan bli onödiga och tveksamma remiss-attav
förfaranden undviks samtidigt försäkringskassan kan utvecklasom-

roll beställare intyg.en som av
förlängdEn sjuklöneperiod till fyra veckor, vilket föreslås i rege-

ringens vårbudget, innebär försäkringen kommer behandlaatt att
färre sjukfall och i huvudsak medellånga och långa sjukfall. Behovet

rutinmässiga läkarintyg, behövs i korta sjukfall, minskarav som
därmed. Istället behövs utlåtanden med bred och djup informa-mer
tion. Inte sällan kan detta beröra information från andra yrkeska-
tegorier läkare. Med utgångspunktän från åtgärdsplanen i varje
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enskilt fall bör kassan bedöma vilken underlag behövstyp av som
för dels arbeta med rehabilitering, dels till ersättning.att pröva rätten

samspelet mellan individen,I hälso- och sjukvården, försäkrings-
kassan och andra aktörer det viktigt sekretessfrågorna hanterasär att

korrekt bästaDen metoden torde härvid alltid hasätt.ett attvara
individen i och få hennes/hans godkännande vad gällercentrum
överlämnande information.av

Kämfrågan arbetslivsinriktad rehabilitering utvecklaskan iär om
riktning professionellt fält, dvs. bygga på teoretiskmot ett mer
kunskap arbetsförmåganhur utreds, bedöms och vidareutveck-om
las. För närvarande råder påtaglig obalans i volym och kvaliteten
mellan medicinskt relevant kunskap och kunskap arbetslivs-om
inriktad rehabilitering.

obalansDenna underbyggs det faktum den medicinskaattav
verksamheten kännetecknas hög grad professionalism, vilketav av
inte i lika hög grad fallet med socialförsäkringssektom. Läkar-är- -
kåren i kraft ha kontrollen fält medär överatt ett egetav egen
utbildning, teoribildning och yrkesutövning kringgärdasen som av
krav på praktik, legitimation och behörighetsbestämmelser deen av

professionella yrkesgrupperna i samhället. harDetta skapatmest en
specifik och djupgående kunskap individuella hälsoproblemom men
den medicinska modellen har i alltför hög grad avskärmat sig från
arbetslivs- och sociala faktorers inverkan hälsa. Om medikalise-
ringens verkningsradie skall kunna begränsas måste detta ske genom

faktorer befrämjar kvarstående hälsa och arbetsförmågaatt som ges
ökad tyngd i teori och praktik och definieras professionelltettsom
fält.

En ökad professionalism inom arbetslivsinriktad rehabilitering
från socialförsäkringssektorns sida skulle kunna grund förutgöra en
seriös diskussion med läkarkåren och arbetsgivarna vilkaom
begränsningar och möjligheter givna medicinska besvär Enutgör.
sådan strategi skulle kunna sin utgångspunkt i den kunskapta som
redan finns de arbetslivsfaktorer påverkar långtidssjukskriv-om som
ning och befrämjar i arbetet. forskningDen finnsengagemang som

"känsla sammanhang", sociala nätverk och socialt stöd ochom av
visar dessa kan viktiga skyddsfaktorer i hälsohänse-att utgörasom

ende borde också kunna ligga till grund for medvetet utvecklings-ett
arbete inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Andra områden där det
behövs ökad kunskap hur sjukdomars legitimitetär och individers
sociala nätverk påverkar rehabiliteringsprocessen. Vidare bör
forskningsinsatser kring rehabiliteringshandläggarnasgöras arbets-



570 administrationenKrav på SOU 1996:113

och hur dessa strukturerat och situationsanpassatsätt kanett sätt
och motivera enskilda människor delta i den rehabili-möta att egna

teringsprocessen. Andra områden "eldsjälsforskning" vilkaär samt
egenskaper, biologiskt eller socialt betingade, individergör attsom
både kan träda fram alternativt stå svårigheter.emot

Arbetsmiljö- och arbetslivsforskning tradition förhållandevisär av
väl utvecklad. finnsDet dock områden där behovet forsknings-av
insatser sällan detta kvinnornasInte arbetsmiljö.är stort. avser
Följande områden härvid viktiga lyfta fram: Arbetsorganisatio-är att

betydelse for det goda arbetet Utveckling och effekter ettnens av
personalekonomiskt Vilkasynsätt bakomliggande faktorer gene-

sjukfrånvaro preventionens betydelsesamtrerar
Forskning behövs också avseende omvärlds- och samhällsföränd-

ringarnas inverkan individ och samhälle effekter arbets-t.ex. av
löshet, marginalisering, diskriminering, missbruk etc.

Med gedigen teoribildning forskningoch bas skulleen som en
kvalificerad social- och arbetsvetenskaplig utbildning kunna ut-
vecklas. siktPå kommer detta höja administrationens kompetensatt
och skapa förutsättningar för personalen effektivareatt sättett
utreda nämnda aspekter, bedöma hur de inverkar arbets-ovan
förmågan, betrakta kunskaper dessa aspekter i reha-om som resurser
biliteringsarbetet och använda dessa i utformningen åtgärds-av en
plan. Att utveckla professionalismen i arbetslivsinriktad rehabili-
tering kan dock innebära kraftiga påkänningar inom organisationen.
Den kompetensen finns inte i tillräcklig utsträckning inomnya
försäkringskassorna eftersom regeltillämpning bidragsutbetal-vid
ning varit den klassiska arbetsuppgiften.

Kommittén statsmakterna och berörda myndigheter ochattanser
organisationer skall vidta åtgärder för höja kompetens,snarast att
effektivitet och vad gäller arbetslivsinriktad rehabilitering.status
Enligt kommitténs uppfattning det fråga satsningarär attom genom

forsknings-på och utvecklingsinsatser medverka till teoribildningen
ifråga arbetsformågebedömning och arbetslivsinriktad rehabili-om
tering. Detta torde grund för utveckla arbetsmetoder ochattge en
utbildningsprogram vilka kan bidra till allmän kompetenshöjningen
och utveckling kvalitetssäkring arbetslivsinriktade reha-moten av
biliteringstjänster. Kommittén vill också peka vikten skapaattav

bättre beställarkompetens liksom höja kunskapen huratten om
kvinnor respektive får tillgång till arbetslivsinriktad rehabilite--män
ring. Slutligen det kommitténs uppfattning personalutveck-är att
lingsinsatsema rörande arbetslivsinriktad rehabilitering måste ökas
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varvid möjligheten bör specialdestinera för dettaprövas att resurser
ändamål.

l9.2.4.3 påUtvecklingsinsatser kort sikt

behövsDet emellertid också insatser kort sikt. Försäkringsadmi-
nistrationen måste därför utveckla samverkan med olikanäraen
forskningsinstitutioner för få de forskningsresurser står tillatt som
förfogande i utsträckning riktas sjukförsäkringensstörreatt mot
verksamhetsområde. Detta kan ske regionala nätverkattgenom
mellan försäkringsadministration och universitet ochnärmaste
högskola etableras. Därigenom Förhoppningsvisuppstår ömsesi-ett
digt och givande erfarenhetsutbyte. närhetEn säkerligen medförsom

forskare får ökat intresse för försäkringskassansatt arbets-ettyngre
fält. Därigenom underlättas utbyte och forskningsini-närmareett
tiering C- och D-uppsatser kan handla försäk-t.ex. attgenom om
ringens intresseområden.

föreliggerDet behov samordning och insatseräven nationellav
nivå formi kontakter med olika forskningsråd och institutioner.av
Målsättningen bör påverka och initiera angelägna forsk-attvara
ningsinsatser liksom sprida information aktuell forskning.att om
Genom aktiv bevakning och forskningsresultat kanrönen av nya
dessa nyhetsbrev, seminarier snabbt föras försäk-ietc. utgenom
ringsorganisationen.

kompletterandeEtt öka intresset för erfarenhetsutbytesätt att
mellan försäkringsadministration och universitet/högskola kan vara

administrationen nationell och regionalatt nivå forsknings-utser
ansvariga med uppgift för löpande kontakter med universi-att svara

och högskolor. Härigenom kantet nätverk för forskningskon-ett
takter skapas, vilket sannolikt kommer stimulera till allt fleratt att
forsknings- och utvecklingsprojekt kan startas.

Ett exempel på väletablerad samverkan det samarbeteären som
byggts mellan Försäkringskasseförbundet FKF, Centralför-upp
bundet för socialt arbete CSA och socialvetenskapliga forsknings-
rådet SFR. Dessa organisationer årligen tillsammansarrangerar
med Försäkringskassan i Västerbotten och universitetUmeå FoU-
dagar i Umeå, där praktiker från försäkringskassoma forskaremöter
från universitet och högskolor. En skriftlig från Umeå-rapport
dagarna varje år FKF:s försorg.utges genom



administrationenpå572 Krav SOU 1996:113

Kontakter med universitet och högskolor kan också bidra till att
stimulera till satsning på högskoleutbildning liksom väckaatt ett
intresse för socialförsäkringsfrågor inom universitet och högskolor.
På sikt kommer detta bidra till kraftig och nödvändig höjningatt en

kompetensnivån hos försäkringsadministrationen liksom skapaattav
möjligheter för organisationen bättre tillsättatt ett ta vara
erfarenhet och resultat genomförd verksamhet tillämpasamt attav

professionellt förhållnings- och arbetssätt. En modell för hög-ett
skolestudier kan "grundnivå" motsvarande 10-20attvara genom en
högskolepoäng skapa bas för deltagarna.en gemensam

Dessutom kan antal fördjupningsmoduler skapas exempel-ett som
vis riktas följande områden: Familjeförmåner, Pension, Reha-mot
bilitering, Handikapp, Samverkan, Uppföljning-Utvärdering och
Ledarskap. Fördjupningsmodulerna skulle kunna motsvara ytter-
ligare 5-10 poäng.

bred och djupEn kompetens skapas bl.a. tillgång till godagenom
kunskaper inom de områden tagits under avsnittensom upp om
individ, arbetsplats och samhälle. Med kunskaperdessa och gedigen
erfarenhet grund finns förutsättningar tillsammans medattsom
personalens egenskaper utveckla professionellt förhållningsätt,ett
byggt på rnål- och resultatinriktad verksamhetsstyrning.en

gedigen kunskapEn och erfarenhet försäkringens innehållom av
och tillämpning naturligtvis viktig bas i den kompetensär en som
försäkringskassorna behöver ha. gäller emellertidDet också haatt
förmåga använda kunskaperna utifrån den enskilde individensatt
behov och förutsättningar. Varje individ försäkrad med de styrkorär
och svagheter denne har. Försäkringstillämpningen skall alltså utgå
från helhetssyn individen och till varje individs unikaen anpassas
situation. Detta kräver försäkringskunskap, erfarenhet ocksåmen
kunskaper närliggande försäkringssystem såsom arbetslöshets-om
försäkring, kompletterande avtalsförsäkringar eller förmåner och
privata försäkringar.

allmän kunskapEn hela rehabiliteringsområdet nödvändigärom en
del den kompetens försäkringsadministrationen behöver för attav
klara sin samordningsroll. Dessutom krävs såväl bred djupen som
kompetens ifråga arbetslivsinriktad rehabilitering.om

mål-En och resultatstyrd administration liksom helhetssynen på
individen ställer ökade krav ledarskapet. För utvecklaatt
sjukförsäkringen och behoven i samhället krävs chefernamöta att
inom administrationen har överblick och förståelse för huröveren
samhällets olika delsystem hänger Samtidigt måste detsamman.
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finnas förmåga utveckla samverkan med chefer inomnäraatten en
andra myndigheter och organisationer. Förmågan skapa och ak-att
tivt medverka i nätverk kommer ha betydelse. Därigenomatt stor
kan förutsättningar skapas för effektiv hushållning med samhäl-en
lets totala resurser.

l9.2.4.4 Befogenheter

En mål- och resultatstyrd organisation bör ha tillgång till befogenhe-
för kunna vidta åtgärder för verksamhetenter att att styra mot an-

givna mil. gäller sidanDet å ha befogenheter för fattaatt attena
beslut i Försäkringsfrågor, å andra sidan ha vida vad gälleratt ramar
beslut i resursfrågor.

Vad gäller beslut till ersättning det väsentligt dennarätt är attom
befogenhet liksom idag finns på handläggamivå och hos social-ute
försäkringsnämnderna.

Möjligheten skapa aktiv försäkring, verkar i syfteatt atten som
förebygga och rehabilitera, beroende kassapersonalens befo-är av
genheter besluta rehabiliteringsåtgärder och dess finansieringatt om

också kunna överenskommelser fördelningatt göramen av om av
åtgärds- och finansieringsansvar med exempelvis arbetsgivare, ar-
betsförmedling och socialtjänst.

Kommitténs förslag till allmän sjukförsäkring innehåller ocksåen
möjligheter till finansiell samverkan med hälso- och sjukvården

med socialtjänsten och arbetsförmedlingen.samt Dessutom föreslås
försäkringen skall kunna stimuleraatt till och stödja såväl generella

individuella förebyggande insatser på små arbetsplatser.som
finansieraFör insatser inom dessaatt fyra områden, dvs. köp av

rehabiliteringstjänster, finansiell samverkan med hälso- och sjuk-
vården, finansiell samverkan med socialtjänst och arbetsförmedling

förebyggande insatsersamt på små arbetsplatser föreslås att
försäkringsadministrationen får möjlighet den allmännaatt av
sjukförsäkringens i anspråk medel, begränsastaresurser som genom

totalram.en
En metod fastställaatt är procentuell andelattange ramen en av

beräknade kostnader för sjukförsäkringen. En metod är attannan
fastställa viss procentuell andel beräknade arbetsgivaravgifter.en av
Sistnämnda metod har den fördelen den skapar kopplingatt en
mellan arbetsgivarens finansiering och aktiva insatser påute ar-
betsplatserna. Den kan därmed möjlighet få åter-attses som en en
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tillstimuleraavgifter och gånginbetaldabetalning sammaav
rehabilitera.ochför förebyggaaktiva insatser att

sigförsäkringskassa. Detföreslås beräknas rörRamen enomper
med möjlighet förområdenuppräknadesamtliga fyratotalram för

helatillförsta ställningför detadministrationen taatt om ramen
mycket skallhurandra beslutaför detutnyttjas ochskall somom

tordeförsäkringsadministrationenområde.respektive Försatsas
det inteskapasförhandlingssituationdärmed bättre attgenomen

för varjeanvändasskallmycketbelopp för hurfastafinns som
skallbeloppvilketinte givetalltsåområde. Det är som man

kansjukvården Dethälso- ochexempelvismedförhandla om.
prioritering mellanadministrationensberoendevariera ovan

för aktivadisponerabeslutenområden.redovisade I att resurserom
därmed måste kommerprioriteringaroch de görasinsatser som

Vidare börviktig roll ochhastyrelserna ett stortatt ansvar.en
betydelsfull rollaktiv ochsocialförsäkringsnämnderna ha nären

lokal nivå.fattasbesluten
försäkringsadministra-ökade kravemellertid ocksåställerDetta

användas underfårnämndabyggertionen. Förslaget att resurser
effekter förpositivaskallSyftet insatsernaresultatansvar. är att ge

för-totalt lägresikt innebäraförsäkrade ocksåde settmen
målsjukförsäkringensuppfyllabidra tillsäkringskostnader attsamt

uppföljning ochtydliga krav pådärför ställassyften. måsteoch Det
uppnådda resultat liksomsågjorda insatserutvärdering attav

erfarenheter redovisas.negativapositiva och
behandlat ifrågor, kommitténinnebära deocksåtordeDet att som

ekonomisk redovisning, möjlig-tydligberöroch 18,kapitlen 17 som
försäkringfinansiella ställningförsäkringensavläsaheter samtatt en

ökar i betydelse.ställning,med friareen
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Kommitténs20 förslag i

perspektivet kvinna man-

Inledning

Kommittén har i detta slutbetänkande lagt fram flertal förslag inomett
rad områden. utformningen sina förslagI har kommitténen av

vinnlagt sig förslagen neutrala jämställdhetssynpunkt.göraattom ur
Kvinnors och förutsättningar i samhället dock olika beroendemäns är

inkomstnivå, förvärvsfrekvens, social situation, förrisk ohälsa etc.
Effekterna kommitténs förslag påverkas således dessa förutsätt-av av
ningar. kapitelI detta försöker kommittén förslagensbildge en av
effekter perspektivet kvinnaur man.-

Varje enskilt förslag inte föremål för genomgång diskus-är utanen
sionen förs med utgångspunkt från följande fyra förslagområden:
Förebyggande insatser och rehabilitering, Månadsersättning, Arbets-
skadeförsäkring Möjligheten till avtalskompletteringar efter dagsamt
90. Vidare kommenteras kommitténs förslag i det delbetänkande, som
lämnades vid årsskiftet 1995/96. Inledningsvis redovisningges en av
socialförsäkringens omfördelningseffekter från till kvinnor.män

Socialförsäkringen omfördelar

från till kvinnormän

Riskförsäkringarna i socialförsäkringssystemet, varvid sjukpen-avses
ningförsäkringen, arbetsskadeförsäkringen förtidspension/sjuk-och
bidrag, har klara fördelningspolitiska inslag.

För det första avgifterna till dessa försäkringarär enhetliga och inte
differentierade efter risk. Effekterna detta omfördelningärav en av
inkomster från dem har låg risk drabbas sjukdom ochattsom av
arbetsskada, till dem har hög risk drabbas. Kvinnors risk ochattsom
därmed sannolikhet få ersättning idag något föratt är större än män.
I motsvarande omfattning omfördelar försäkringen därmed inkomster
från till kvinnor.män
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förmåns-basbelopptillinkomster 7,5enbartandradetFör är upp
inkomstenbetalas på helahuvudsakligenavgiftermedangrundande

omfördelasDärförbasbelopp.ligger 7,5de delarpådvs överäven som
basbelopp till7,5årsinkomsterfrån dem, äninkomster är störrevars

basbelopp.mindre 7,5årsinkomsterdem är änvars
basbelopp i7,5till årsinkomsterinteKvinnor när över sammaupp

årsinkomstmedAndelen änutsträckning mängör.män merensom
Risk-kvinnor.andelenungefär fem gångerbasbelopp änstörre7,5 är

utformningsåledesharsocialförsäkringssystemetiförsäkringarna en
förför kvinnorfördelaktig män.praktiken äni är gruppsommersom

rehabiliteringochFörebyggande insatser

arbetsmarknadspolitikenliknandekan påSocialpolitiken sätt som
socialpoli-aktivkontantstödslinje ochsammansattsägas enav envara

inkomstbortfall enligt vissaförkompenserarKontantstödettisk linje.
förebyggande ochform isocialpolitiken bl.a.kriterier. aktivaDen tar

sjuk-allmänförslagKommitténsrehabiliterande insatser. nyom en
tillmöjligheterförsäkradesstärka densyftar tillförsäkring att

för på såförebyggande insatseroch stödja sättrehabilitering attatt
ohälsa.uppkomstenmotverka av

försäkrad och år,dagargenomsnittliga antalOhälsotalet det peranger
rehabiliterings-arbetsskadesjukpenning,sjukpenning,medersattssom

förtidspension/sjukbidrag.ellerförebyggande sjukpenningpenning,
År kvinnornasför 1995högre för kvinnorOhälsotalet än män.är var

ohälsotalKvinnornasdagar högre.ohälsotal jämfört med 9,4männens
Åtgärder, tilllederdagar.och 34,4detta år 43,8 männens somvar

antal kvinnordärmedohälsa, kommer änmindre störreettatt gynna
fördelaktigtområde alltsåförslag inom dettaKommitténs ärmän. mer

förför kvinnorna männen.än



förslagSOU 1996:113 Kommitténs perspektivet kvinnai 577man-

Månadsersättning

Sistaårsregel istället för 15-årsregeI

Förtidspensionens 15-årsregel, vilken innebär pensionen bestämsatt
de bästa inkomståren, fördelaktig för15 dem, inkomsterärav mer vars
ojämt fördelade tiden, för dem, har jämn inkomst-är över än som en

utveckling. Sistaârsregeln, vilken innebär pensionen bestäms deatt av
sista årens inkomster, fördelaktig för, dels dem harär mer som en
brant stigande inkomstutveckling, dels dem vid tidpunkten försom
försäkringsfallet har högre inkomster tidigare. missgynnarDenän
därmed dem har jämn inkomstprofil och eller negativsom en svag
inkomstutveckling vid tidpunkten för försäkringsutfallet. Sistaârsre-
geln vanlig inom avtalsförsäkringar.är

Om exempelvis 15 år med hög inkomst följs exempelvis årtreav
med lägre inkomst, blir ersättningen högre med IS-ârsregeln medän
sistaårsregeln. inkomstenOm däremot högre de sista årenär äntre
tidigare, blir ersättningen högre med sistaårsregeln med 15-än
årsregeln. Karriäryrken har brantare löneproñl typiska låglöne-änen
yrken. harMän oftare karriäryrken kvinnor. Förändringarän i
arbetstiden från heltid till deltid eller däremot vanligaretvärtom är
bland kvinnor bland Detta möjligheternaän fåmän. gör att att ett
bättre ersättningsutfall sistaårsregeln jämfört med 15-årsregeln kanav

för för kvinnor.större män änvara
Idag beräknas förtidspension/sjukbidrag från ATP på de bästa15

poängåren. kanDet såväl faktiska antagandepoäng.poängvara som
Den föreslagna månadsersättningen skall enligt huvudregeln beräknas
på medeltalet förvärvsinkomsterna under fyra de senasteav av sex
åren. Det år med högst och det år med lägst inkomst skall inte beaktas.
Förslaget kan innebära övergång tillsägas slags sistaårsregel.en en

förändringDenna kan därmed i vissa fall mindre fördelaktig förvara
kvinnor för tänkbaraDenna effektän dockmän. i praktikenär
oundviklig vill övergå till konstruktion, korrektom man en som mer
speglar det aktuella inkomstbortfallet.

Garantiregel

Kompensationsnivån i månadsersättningen föreslås bli 65 Detprocent.
skall också finnas garanterad miniminivå. De har lågaen som
inkomster eller inga inkomster alls skall årlig ersättninggaranteras
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i genomsnitt har lägrebasbelopp. Eftersom kvinnormotsvarande 2,1
usträckningförväntas kvinnor ikan detinkomster änstörreän män att

garantiregeln.män gynnas av
delfinns alltsåtill månadsersättningförslagetI gynnarsomen

de beräkningarkvinnorna. Resultatetochmännen avgynnaren som
kapitelredovisas i llkommitténs räkning ochgjort förRFV somsom

skulleeffekten förslagetsammanlagdatyder dock på denatt varaav
förpositiv för kvinnor än män.mer

arbetsskadaFörsäkring vid

återinförs enbartarbetsskadesjukpenningföreslårKommittén att men
Sjuk- ochEnligtolycksfall och inte arbetssjukdomar.vad gäller

arbetsskada och"sjukpenning,arbetsskadeberedningens rapport
1994:72förutsättningar och erfarenheter" SOUförtidspension är-

drabbaskvinnor.lika vanliga bland och Däremotarbetssjukdomar män
arbets-arbetsolyckor. Omutsträckning kvinnori änmän större av

vidarbetsolycksfall och inteinförs vidskadesjukpenning enbart
dennakvinnornaarbetssjukdom därmed änmännen avgynnas mer

åtgärd.

Möjlighet till avtalskompletteringar
efter dag 90

efteravtalskompletteringar dagKommittén föreslår förbudetatt mot
skall behållas,bort. Minskningsregelni sjukperiod skall90 tasen

kompletteringar, överstigervid avtalsbaseradevilket innebär att som
sjukpen-försäkringskassan reducerakompensation, skall90 procents

grad.ningen i motsvarande
avtalsförsäkringar ochtill socialförsäkringar främstAlternativet är

eller kollektiva.vilka kan individuellaprivata försäkringar, vara
offentlig, avtalsreglerad och privatJämförelser mellan länder visar att

Länderförsäkringsverksamhet ömsesidigt relaterade till varandra.är
ochkombinationer offentliga, avtalsreglerade privatamed helt olika av

totalt skydd. Omförsäkringar har detta ganska likartat statentrots ett
efterfrågas,ombesörjer huvuddelen det försäkringsskydd, ärsomav

arbetsmarknadensintresset svalt för kompletteringar parter,genom
privata lösningar etc.
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Med nuvarande regler har löntagarna kunnat komplettera sitt
obligatoriska försäkringsskydd efter dag med privat90 intemen
avtalsreglerade tilläggsförsäkringar. Förbudet avtalskomplette-mot
ringar efter dag i sjukperiod90 föreslås bort. Däremottasen nu
behålls minskningsregeln.

Frågan konsekvenserna sådan förändring blir annorlundaär om av en
för kvinnor för män Detta kan studeras jämföra för- ochän attgenom
nackdelar med respektive frivilligaVid individuella försäk-system.
ringar fmns risk för "utestängning" och "statistisk diskriminering". För
vissa kan förekomsten kända ohälsofaktorer innebära attpersoner av
de så risk de inte försäkringsbara påstor attanses vara en anses en
privat marknad, åtminstone inte till rimligt pris. De "utestängs".ett

Med statistisk diskriminering med vissa egenska-attavses personer
eller förutsättningar, enligt statistiskt genomsnitt harett störreper som

risk drabbas ohälsa, inte erbjuds någon försäkring eller måsteatt av
betala högre pris. l och med kvinnors ohälsaett att är större än mäns
skulle kvinnor i utsträckning kunnastörre ochän män utestängas
diskrimineras.

Nu det dock kollektiva individuellaär privata försäk-änsnarare
ringar, konkurrerar med avtalsförsäkringen. frivillig gruppför-Ensom
säkring, kan exempelvis löntagare anslutna tillsom avse samma
fackförening, normalt varken eller diskriminerar.stänger Däremotute
kan frivilliga försäkringar, antingen de kollektiva eller individuella,är
åtminstone teoretiskt ha problem med s.k. adverse selection,,sett
vilket innebär premien bedöms för hög individeratt med lågsom av
risk, vilka därför väljer inte köpa försäkringen. Detta leder i sinatt tur
till den genomsnittliga risken ökar och därmedatt premien stiger.

kanDetta undvika försäkringen obligatorisk.göraattman genom
I avtalssystemen försäkringsavgiften enhetlig inomär varje avtalsför-

säkring och någon differentiering med avseende på kvinnors och mäns
Årisk förekommer således inte. sidan omfördelas därmed in-ena

komster från dem, har låg risk drabbas ohälsa, till dem,attsom av som
har hög risk drabbas. praktikenI kan detta innebära omfördelingatt en

Åfrån till kvinnor. andra sidanmän med undantag LO-SAF-är, av
området, kompensationsnivån högre för inkomstdelar ovanför 7,5
basbelopp. innebärDetta omfördelning från inkoms-en personer vars

inte når till basbelopp,7,5ter vilket ofta kvinnor, tillärupp personer
med inkomster 7,5 basbelopp, vilketöver ofta Andelenär män. män

har inkomster 7,5 basbelopp 1994 enligtöver statistik frånsom var -
RFV fem gånger andelen kvinnor.större Av alla förvärvsarbe-änca-
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hade detta år inkomster basbelopptande 17,4 7,5övermän procent
kvinnorna.endast 3,5 procent avmen

de flesta avtalsförsäkringar två motverkandefinns således iDet
effekt, omfördelar från dem, har låg riskeffekter. En attsom som

drabbas ohälsa, till dem har hög risk drabbas, vilket innebärattav som
effekt omfördelar från inkomsttagarefrån till kvinnor. Enmän annan

med inkomster under basbelopp till inkomsttagare med inkomster7,5
basbelopp, vilket innebär från kvinnor till Vilken7,5 män.över av

fastställasdessa effekter starkast kan inteär närmareutansom en
empirisk granskning.

privat gruppförsäkring förekommer också omfördelningar frånI en
lågriskgrupper till högriskgrupper. Riskgruppen dock här mindreär än

avtalsområdet riskgrupp. innebäranställda inom hela Dettanär utgör
mindre grad omfördelning mellan riskgrupper. kan denDäremotaven

frivilliga försäkringen till skillnad från avtalsförsäkringen inte ha en
frånutformning, omfördelar inkomster inkomsttagare med låg tillsom

inkomsttagare med lön.hög
framgårdenna diskussion det behövs betydligt informa-Av att mer

tion, vad tillgång till, förvi idag har förslaget,än avgöraatt attom
tillåta avtalskompletteringar efter dag i sjukperiod,90 påverkaren
kvinnor och på olikamän sätt.

förslag delbetänkandetKommitténs i

SOU 1995:149

kommitténs delbetänkande föreslogs,SOU 149 dels föränd-I 1995:
kriterierna förringar till förtidspension, dels åtgärder röranderättav

beräkning sjukpenninggrundande underlag.av
Vad gäller förslaget förtidspensionkriterier för till innebarrättom

dessa skärpta regler och därmed restriktivitet vid bedömningstörreen
till förtidspension/sjukbidrag. Med utgångspunkt frånrättav ovan

förda diskussion kvinnors och olika risk drabbasmäns attom av
ohälsa torde detta innebära kvinnorna i utsträckningstörre än mänatt
kommer påverkas förslaget.att av

Vad gäller sjukpenninggrundande underlag så föreslogs, dels denatt
s.k. semesterlönefaktorn skall slopas, dels underlaget skallenbartatt
grundas på kontantlön.

Semesterlönefaktorn torde relativt påverka kvinnor och påsett män
sätt.samma
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och kostnadser-skattepliktiga förmånerlåtaFörslaget inte längreatt
isjukpenninggrundande inkomsten kan däremotingå i densättningar

finns få studierkvinnor. Detutsträckning missgynna män änstörre om
beaktaroch kvinnor, vilkamellanlöneskillnaderna änmän annat

tyder resultaten påsådan studier gjortsde fallkontantlönen. I att
Höginkomsttagare,kvinnor ökar.mellan ochlöneskillnaderna män

utsträckningsidoformåner ihar s.k.vilket ofta änstörreär män,
torde därmedförslagofta kvinnor. Dettalåginkomsttagare, vilket är

till kvinnor.omfördelning fråninnebära mänen

Avslutande kommentarer

rehabiliteringförebyggande insatser ochKommitténs förslag rörande
Månadsersättningenutsträckning kvinnori än män.störregynnar

innebärtordeinnehåller två motverkande förslag, sammantagetmen
arbetsskadesjukpenningfördel for kvinnorna. Förslagetviss om enen

avtalskomplet-möjligheten tillkvinnorna. Ommännen ängynnar mer
kan med denefter påverkar och kvinnor olika,teringar dag 90 män
Kommitténstill information, finns, intetillgång avgöras.som nu

dessadelbetänkandet har motverkande effekter. Vilkenförslag i två av
precisera. samladestarkast har inte varit möjligt Denär attsom

förslag,bedömningen torde därmed effekterna kommitténsattvara av
utsträckning bli beroendeperspektivet kvinna torde i storman, avur -

förslagen förebyggande insatservilken genomslagskraft rörande och
rehabilitering kommer få.att
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Författningskommentarer21

i lagenändringlagtillFörslaget om

försäkringallmän1962:381 om

3 kap.

§1
belopptillsjukpenningtillförinkomst ettlägsta rätthöjningEn av

överensstämmakommerbasbeloppet attmotsvarande 24 procent av
självdeklaration samt attskyldighetför upprättamed attgränsen

förslagetmedegenavgift. ävenDeterlägga överensstämmer om
månadsersättningerhållentillåtasbörinkomsthögsta attutansom

tillminimigränsenanknytakap Genomvidarepåverkas, attse
p nivå.gällandeuppdateringockså vissfårbasbeloppet avenmanI

till SOUhänvisasparagrafi dennaförändringarAngående övriga
sidpå 335.kommentarernaoch1491995:

2 §
sjukpenninggrundandedentredje stycketiBestämmelserna att

interäkningförarbetemed inkomstförinkomsten egenavpersoner
avlöningskäligvadbelopptill högreberäknas motsvararfår än som

med dennaSyftetslopas.räkningförliknande arbeteför annans;
arbetei inkomstsärskiljakunnainfördes egetdenregel när att avvar

de skatte-ändringar idetillMed hänsynkapital.från inkomst av
i 1995 årsframförallt denoch dåskettreglernarättsliga som

harräntefördelningpositivtill s.k.möjlighetentaxering intagna en
räntefördelning fårPositivöverflödig. görasblivitsärregleringsådan

justering-efter vissaverksamheten,ipositivt kapitaldet finns ettomu
schablonmässigfårinnebärkr.50 000 Detpå attän man enmerar,

kapital iinkomstlagetibeskattadkapitaletavkastning påberäknad
Eftersomkapital.inkomsttillnäringsverksamhetistället för av

näringsverk-kapitalinkomstlagetlägre ibetydligt änskatten är
nettointäkt rörelsedet anledningfinnssamhet, 30 anta attprocent, av
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i fortsättningen kommernärmare insatsenatt motsvara egetav
arbete. Genom slopande den s.k. jämförelseinkomstenett för-av
stärks också sambandet mellan erlagda avgifter och fönnåner.

Även möjligheten vid skuldbelastning bestämmaatt beräk-stor
ningsunderlaget för sjukersättning till högre belopp denett än
skatterättsliga nettointäkten slopas. Med hänsyn till de obligatoriska
reglerna negativ räntefördelning för egenföretagare vidom netto-
skulder överstigande 50 000 kr beaktas redan dagensgenom
skatterättsliga regler skuldbelastning.större Genom dessa regleren
ökas inkomsten näringsverksamheten med schablonmässigtav en
beräknad utgiftsränta flyttas till inkomstlaget kapital, vilketsom
således minskar i motsvarande nån. Dessa förändringar föranleder
förändringar i Riksförsäkringsverkets föreskrifter RF FS 1981:5 om
sjukpenninggrundande inkomst 4 § Beträffande övriga förändringar.i denna paragraf, SOU 1995:149 sid 335 ff.se

2 §c
De nuvarande reglerna för beräkning SGI under verksamhetsav en
uppbyggnadsskede eller vid ändrade förvärvsförhållanden slopas. I
stället införs lägsta nivå för sjukersättning för egenföretagare viden
låga inkomster på grund nämnda omständigheter. Omav ovan
egenföretagaren arbetar heltid eller ska ersättningen fastställasmer
till gällande KAS-nivå. arbetsinsatsenOm mindre minstär men

halvtidsarbete skallmotsvarar ersättningen hälften den vidutgöra av
heltidsarbete. Denna nivå skall den lägstautgöra ersättningsnivån
vid ersättningsfall inträffar under år räknat från verk-tresom
samhetens början eller från verksamhetsförändringen. Under dessa
år kan naturligtvis ersättningen fastställas till högre belopp om
sjukersättningen grundad på den beräknade nettointäkten överstiger
KAS-nivån. Ersättningnivån kan skäl höjas under ettav samma
sjukfall under denna särreglerade treårsperiod, nettointäktenom
sannolikt skulle ha varit högre under delen sjukfallet,senare av om
den försäkrade varit arbetsför. företagareEn har inkomstävensom

anställning, från deltidsarbete,t.ex. skall med hjälpett dennaav av
särregel inte kunna få högre sjukpenning KAS-nivån.än

Denna regel bör ligga till grundäven för beräkningen föräldra-av
penningens storlek.

Dessa förändringar föranleder förändringar i Riksförsäkrings-
verkets föreskrifter RFF S 1981:5 sjukpenninggrundandeom
inkomst 4
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§4 a
Bestämmelsen innebär ersättning i form lön från arbetsgivarenatt av
under sjukdom kan lämnas under hela sjukfallet. Sådan ersättningnu
får tillsammansdock med ersättningen i form sjukpenning inteav
överstiga 90 vad den försäkrade skulle ha fått i lönprocent av om
han hade varit i arbete. fallI skall försäkringskassan minskaannat

försäkradesden sjukpenning. Avräkning får praktiska skäl ävenav
sjukpenning tid.göras mot som avser annan

Bestämmelsen i andra stycket, ersättning på grundatt utgessom av
förmån fri gruppsjukförsäkring åtnjuts enligt grunderav som som
fastställts enligt kollektivavtal skall lön under sjukdomanses som
från arbetsgivaren, vidgas till omfatta kollektivav-ävenatt annatnu
tal sådant träffats mellan arbetsmarknadens huvudorganisa-än som
tioner.

5 §
stycket 3 punkten har skyddet denI 1 sjukpenninggrundandeav

inkomsten vid barnledighet utsträckts till dess barnet uppnått 18
åldermånaders eller vid adoption, till dess mindre 18 månaderän

förflutit sedan den försäkrade fick barnet i sin vård. Detta skulle
således innebära förälders tidigare inkomst underlag föratt utgören
sjukersättning vid sjukfall inträffar inom denna månaderspe-18som

Ävenriod. idag förekommer i fallmånga utsträckt SGI-skydd vidett
barnledighet den i lagen angivna ettårsperioden med hänsynutöver
till de RFV angivna rekommendationerna förälder skall fåattav en
ha kvar sin skyddadeSGI- inkomst nivå efter detävensamma
barnet fyllt år föräldern avbrott avstår från förvärvsarbe-ett utanom

och uppbär föräldrapenning med belopp dente motsvararsom
förkortade arbetstid den försäkrade har. Med utsträckt SGI-ettsom
skydd till 18 månader undviker i fallmånga dessa kontrollerman

idag måste för kunna konstatera försäkradgöras harattsom om en
till sjukersättning baserad på den före barnledigheten gällanderätt

inkomsten under förälders sjukfall inträffar efter det barnet fylltsom
år. Dessutom tiden med föräldersöverensstämmer tillett rätt

tjänstledighet för vård barn enligt föräldraledighetslagen.av
Övriga förändringar, SOU 1995: 149 sid 337 ff.se

8 §
Enligt nuvarande regler 8 kap. 1 § lagen arbetsskadeförsäkringom

arbetsgivarna skyldiga till försäkringskassanär anmäla inträffadeatt
arbetsskador. Därutöver skall arbetsgivaren enligt arbetsmiljö-2 §
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olycksfall elleryrkesinspektionenunderrättaförordningen annanom
personskadadödsfall eller svårareföranlettinverkan i arbetetskadlig

Anmälningsbenägenhetenflera arbetstagare.drabbateller samtidigt
arbetsskadesjuk-tillsedanminskatunder årdock rättenhar senare

avskaffats.penning .
arbetsgivareskallsjuklönlagändring iförslag tillEnligt om

sambandRiksförsäkringsverket itillarbetsskadainträffadanmäla
sjuklöntillarbetstagaresjukfallmed anmälan rättgettatt somom

inrapporteringenocksåförbättraåtgärd förin. Som att avges en
paragrafenstillägg iförsäkringskassantillarbetsskador görs ett

läkarutlåtande denfördjupadedetinnebärandetredje stycke att
efter tjugoåttaförsäkringskassantillskall lämnaförsäkrade senast

uppgiftinnehållaskallsjukanmälningsdagenefterdagar om
arbetsskada.sjukdomsfallet beroanses

18 kap.

§21
skall haarbetsgivareden ändringenföreslåsarbetsmiljölagenI att

rehabilitering.arbetslivsinriktadeför enskilda arbetstagaresansvar
i dettaarbetsgivarenstillsynföreslåsVidare överatt avseen-ansvar

beträffan-falletliksomyrkesinspektionen,falla underde skall ärnu
enskilda indi-föranpassningsåtgärderförarbetsgivaresde ansvar

överlämnaföreslås kunnaFörsäkringskassanarbetsplatsen.vider
tillrehabiliteringsansvarbrustit i sittdär arbetsgivarenärenden

böröverlämnandenPrövning sådanayrkesinspektionen. göras avav
därför kap. 21 §tillförs 18tredje styckesocialförsäkringsnämnd. Ett

medverkan.klargöra nämndensför att

22 kap.

4 §§1 och
frånersättningfåhar den enskildeEnligt dagens regler rätt att

orsakadarbetsförmågabristandesocialförsäkringssystemet avom
har hanfunktionshinder föreligger.skada eller Däremotsjukdom,

rehabilitering.möjligheter till Förtill enbartingen atträtt utan ges
den enskildesrehabiliteringsinsatseraktivafå till stånd tidiga och är

viktigt hanuppstår dethälsoproblemroll viktig. Redan är attnär
enskilde fårrehabiliteringinsatser in.relevanta Denbegär sättatt



SOU 1996: l 13 0‘rfattningsk0mmem‘arerF 587

idag lika hög ersättning, han deltar i rehabiliteringsåtgär-oavsett om
der eller inte. Den drivkraft tidigare högre ersättning vidsom
rehabilitering jämfört med sjukpenning inneburit har således för-
svunnit. Som försök stärka den enskildes motivationett att att
medverka i rehabiliteringsåtgärder kan § ändras1 så sätt, att
denne får i stället för idag möjlighet, hosrätt, försäk-atten som en
ringskassan få till stånd rehabiliteringsbedömning. Dennaen
rättighet innebär få sitt behov rehabiliteringrätt ochatt prövaten av

så bedöms erforderligt erhålla rehabiliteringsinsatser. Det ärom
dock försäkringskassan vilken insatser skallavgör typsom av som

in. En markeringsättas till rehabilitering torderätten innebära attav
krav kan ställas på denstörre enskilde aktivt verka föratt att

rehabilitering kommer till stånd. konsekvensEn ändringen i 1 §av
ändring bör ske i kapitletsär att 4 § angående den försäkradesäven

och skyldigheter. Förutom kraven lämna upplysningarattansvar
och medverka i rehabiliteringen böratt tilläggas den försäkradeatt
aktivt skall verka för hans till rehabilitering tillvaratas.att rätt

22 kap.

3 och 6 §§
åvilarDet idag arbetsgivarna rehabiliteringsutredning.göraatt en

Rehabiliteringsarbetet har länge inriktats få till stånd tidigamot att
rehabiliteringsinsatser. Det har på många arbetsplatser bedrivits en
konstruktiv policyutveckling och omfattande utvecklingssatsningar.

förAnsvaret rehabiliteringsutredning har dock i många fall inte
fullföljts eller lett till förväntade tidiga rehabiliteringsåtgärder. Det
uppfattas heller inte alltid meningsfullt för arbetsgivarna att ge-
nomföra rehabiliteringsutredning. 22 kap. 3 §:s aktuella lydelseen

heller inte helt klar i frågaär skall rehabilite-göraom vem som
ringsutredningen. I paragrafens första stycket arbetsgivarensägs att
i samråd med den försäkrade skall för dennes behovattsvara av
rehabilitering klarläggs, medan det i sista stycketsnarast sägs att
försäkringskassan skall för rehabiliteringsutredning-överta ansvaret

det finns skäl till det. För skapa klarhet i reglernaatt störreen om
och för försöka få till stånd effektivareatt rehabilitering förslåsen
därför försäkringskassan skallatt skyldigheten iöverta detta
avseende. Arbetsgivarna har dock i fortsättningenäven förett ansvar

arbetslivsinriktad rehabiliteringatt arbetstagare vidtas. Medav
hänsyn till vikten tidiga rehabiliteringsinsatseratt börsättsav
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Underskyldigheterarbetsgivarensvilka är.paragrafen klart ange
därförarbetsgivarenskallfyra veckor,sjuklöneperioden,tiden för

prövninganställde,med denkontaktmöjligt ha göratidigtså ensom
kontakt medvid behov haochrehabiliteringsinsatserbehovet avav

skallsjuklöneperiodens utgångvidSenastförsäkringskassan.
Arbetsgivarenförsäkringskassan.tillanmäla sjukfalletarbetsgivaren

och/ellervidtagnadokumentationockså lämnaskall därvid överen
rehabiliteringsåtgärdernågrarehabiliteringsinsatser. Omplanerade

innehålladokumentationenböreller planerasvidtagits äveninte en
till detta.motivering

samordningsroll förförsäkringskassanssjuklöneperioden blirEfter
har ändå kvarArbetsgivarentydligare.rehabiliteringsarbetet ett

kontakt mednödvändigtvis hållaoch måsterehabiliteringsansvar
förutsättningar förskapaverka föraktivtanställde ochden attatt

viss oklarhetIdag råderåtergå i sitt arbete.anställde skall kunnaden
mellanrehabiliteringsåtgärderkostnader förfördelning ar-avom

skall därför detförslagetEnligtförsäkringskassan.ochbetsgivaren
innefattaarbetsgivarenålagtsrehabiliteringenför ävensomansvar

arbetsgiva-därförbörlagrummetekonomiskt I attett angesansvar.
vidtas underrehabiliteringsåtgärderförför kostnader somsvararren

Även föreslås arbetsgivaren hadärefterför tidsjuklöneperioden.
arbetslivsinriktade rehabilite-del detskäligförkostnadsansvar aven

övriga kostnader.förförsäkringskassanringarbetet, medan svarar
klaramöjligheterskiftandeföretagensMed till de småhänsyn ettatt

liksom hittills, delvisdock försäkringskassan,åtagande börsådant
arbetsplatser.sådanakostnader uppstårtill dekunna bidra som

sådanaarbetstagaren böreller skada hossjukdomförebyggaFör att
företag därsådana småfinnas påfinansieringsmöjlighet även
grund häravoch pådokumenterade besvärsigådragitarbetstagare

från arbetet.behöva avståriskerar att
harförsäkringskassanför klarläggaändras22 kap. 6 § attatt an-

till viktenMed hänsynrehabiliteringsbedömningen.för attsvaret av
möjligt bördetpåbörjas såbedömningsådan är attsnart anges

har vidärendet.kan påbörja Kassanefter fyra veckorkassan redan
eftersom detmaterial,tillgång till alltvisserligen intedet tillfället

någotläkarutlåtandet vanligen kommerfördjupade senare.
Åtgärdsplanen utlåtandetutformningfå sinkan dock närnärmare

kommit in.har
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i lagenändringtill lagFörslaget om

sjuklön1991:1047 om

§12
rehabilite-och effektivtill tidigförbättra möjligheternaFör att en

kommunikationfungerandevikt det finnsring, detär att enav
och försäkringskassan.arbetsgivaremellan den försäkrades

bedömningförsökatidigt möjligtArbetsgivaren bör så göra ensom
pågåanställdes sjukfall kommerrisken för den utöverattattav

kontakt med kassan förfall tidigsjuklöneperioden, och i så attta en
efterarbetsplatsen. Senastdiskutera behov eventuella insatserav

grundläggandetillgång tillfyra veckor bör försäkringskassan ha en
sjukfallet överlämnas till försäk-information. samband medI att

i kap lagenringskassan bör därför, föreslås 22 3 § omsom anges
planeradedokumentation vidtagna ellerallmän försäkring, överen

bifogas.arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser
dennai andra styckeParagrafen kan därför ett nytt ange

infonnatio-Flera olika förbättradokumentationsskyldighet. sätt att
i fall efterföljande sjukfall intebeträffande arbetsskador denen

kontakter medsjuklöneperioden har diskuterats. Efterpågår utöver
statistikupp-Arbetarskyddsstyrelsen angående styrelsens behov av

paragrafengifter för förebyggande verksamhet, förslås tillägg iett
innebärande arbetsgivare i den anmälan sjukfall skallatt som gesom

lämnar uppgift sjukfallettill Riksförsäkringsverket, en om anses
bero arbetsskada. Arbetarsskydsstyrelsen kan då få tillgång tillpå en
de data sig behöva. Förslaget innebär arbetsgivarensattman anser

förstaanmälningsskyldighet till försäkringskassan enligt kap. §8 1
stycket förbehållas de arbets-lagen arbetsskadeförsäkring kanom
skador sjuklöneperioden.vållar arbetsoförmåga utöversom
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Förslaget till lag ändring iom

arbetsmiljölagen l 977 160

3 kap.

3 §
arbetsmiljölagenI bör ändring ske för möjliggöra arbets-att att

givarens för anpassning arbetsförhållanden på arbetsplat-ansvar av
kompletteras med bestämmelse arbetsgivarensen att ocksåen om

har för arbetstagaresett arbetslivsinriktade rehabilitering.ansvar
Lagen bör också ändras så yrkesinspektionenatt får möjlighet att

tillsyn och vidtautöva sanktioner arbetsgivare bristermot isom
i något dessaansvaret avseenden.av

Enligt nuvarande regler kan försäkringskassan anmäla till yrkes-
inspektionen arbetsgivare brister i sitt beträffandeom en ansvar
anpassning arbetsförhållanden på arbetsplatsen. Sådanav anmälan
har skett i fåtal fall. Någonett möjlighet vidta sanktioneratt mot en
arbetsgivare brister i fråga rehabilitering i enskiltsom fall,ettom
finns för närvarande inte. Det kan visserligen den förläng-antas att
ning sjuklöneperioden från två till fyra veckorav trädaväntassom
i kraft den 1 januari 1997 kommer ha positiv effektatt påen
arbetsgivamas intresse för vidta rehabiliteringsåtgärder.att Ett sätt

ytterligare förstärkaatt arbetsgivamas motivation i detta avseende
i 3 kap. 3 § införaatt bestämmelsevore arbetsgivarensen om

skyldigheter, såvitt den enskilde arbetstagarens rehabilitering.avser

7 kap.

§7
Yrkesinspektionen tillsyn beträffandeutövar anpassningsfrågor som

enskilda individerrör till skillnad från frågor rehabilitering.rörsom
Den situationen kan uppstå försäkringskassaatt och yrkesinspektio-

tillsyn iutövar enskilda fallnen arbetsgivaren bristersamma iom
såväl åtgärder för rehabilitering för anpassning. kap.7 7 §som
kompletteras därför med bestämmelse yrkesinspektionenatt skallen

tillsynenutöva i falläven arbetsgivarensrör brister i åtgärdersom
gäller rehabilitering. Med hänsyn tillsom det fåtal fall som

beträffande arbetsgivares brister i åtgärder för anpassning som
kassan hittills har upplyst yrkesinspektionen torde dennaom,
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alltförbliarbetsuppgifter inteyrkesinspektionensutvidgning av
förtroende-medverkanviktentillMed hänsynbetungande. avav

yrkesinspek-tillöverlämnandebörförsäkringskassanvalda hos ett
socialförsäk-försäkringskassansprövning iefterförstsketionen en

kap. 21 §i 18måsteändring görasmedförringsnämnd. Detta att en
försäkring.allmänlagen om

i lagenändringtill lagFörslaget om

1976:380 om

arbetsskadeförsäkring

2 kap.

§1
denbegränsanågotparagrafenilydelsenändrade attDen avser

till följduppkommithaskallskadaunder vilkensituation ansesen
olycks-skallpraxisgällandeEnligtarbetet.olycksfall i somettav
vanligtenligthändelserkortvarigamycketsådanaförutomfall, som

kanskeendenolycksfall, ävenspråkbruk somär att ansessomanse
innebär intelydelsenändradeflertal dagar. Densigsträcka över ett

skadehändelser.förradeniförändring typennågon avsynen
olycksfallbegreppetinnebörden iiställetAvsikten avgränsaär att

gränslandetsig ibefinnakanskadlighet sägasdenför typ somav
inverkan. Dennaskadlig typolycksfall ochmellan avannan

händelse-fallendast i detolycksfallmedlikställasskallskadlighet
vilkenundertidenMed dettakortvarigt.varit attförloppet avses

medlikställasskallhändelsenförförelegat,skall haskadligheten att
arbetspass.ellerarbetsdagtill ettbör begränsasolycksfall, en

försäkrade varitdenkrävas utsattdetkommertidigareLiksom attatt
ansträngandeovanligtellerovanligthenneellerför honomför ett

arbete.
sträckerskadlighetföljduppkommit tillskadorDe somav ensom

i enlighetochbedömas,iställettid skall ersättas,lägresig över en
skadligföljdtillför skadagällerreglerdemed annanavsom

arbetssjukdom.inverkan
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3 kap.

1 §
Här stadgas den drabbasatt skada till följd olycksfall isom av av
arbetet, skall ha tillrätt särskild arbetsskadesjukpenning.en
Samordningstiden skall omfatta tid 90 dagar efter deten attav
skadan inträffade.

§5
Paragrafen reglerar till sjukpenningrätten efter samordningstidens
slut och väsentligen kap.3motsvarar 5 § LAF i dess lydelse före
den julil 1993 då till arbetsskadesjukpenningrätten slopades.

Rätt till sjukpenning från arbetsskadeförsäkringen föreligger när
arbetsförmågan nedsatt medär minst fjärdedel till följd etten av
olycksfall i arbetet.

Här läggs också fast till sjukpenningrättatt enligt LAF inte
föreligger grundval anställningsförmåner för tid enligtav som
lagen sjuklön ingår i sjuklöneperiodom med undantagsamt att,en
för studerande för vilka studietids-SGI har fastställts, reglerna om
kalenderdagsberäkning sjukpenning skall tillämpas sjukdoms-av om
fallet fortsätter efter sjuklöneperiodens slut. Att någon sjukanmä-ny
lan vid övergång från sjuklön till sjukpenning inte krävs framgår av
den bestämmelsen i kap.3 8 § LAF.nya

Om sjukfall bedömsett recidiv tidigareett godkändsom av en
arbetsskada, skall samordningstid enligt 3 kap. l § LAF inte börjany
löpa. Vid recidiv skall enligt tredje stycket förevarande paragraf
kompensationsgraden fr.o.m. den första sjukdagen 98 procentvara

sjukpenningunderlaget. Sjukersättningen till arbetstagareav harsom
till sjuklönrätt också vid sjukfall recidivutgör arbetsskadasom av

skall dock enligt regeln i form sjuklönutges under sjuklöne-av
perioden. Däremot skall den inte har till sjuklönrätt vid recidivsom

arbetsskada inträffar efter samordningstiden vidav retroaktivsom
utbetalning få sjukpenning enligt LAF för den första dagen i
sjukperioden.

Den särskilda arbetsskadesjukpenningen skall 98utgöra procent av
den försäkrades sjukpenningunderlag. För sjukpenning utbeta-som
las retroaktivt föreslås förenklade metod för beräkningsamma av
arbetsskadesjukpenning infördes år 1989. Sjukpenning enligtsom
LAF för period under vilken sjukpenning utbetalats enligten AFL
skall beräknas på det sammanlagda belopp utbetalats ökat medsom
31 procent.
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skall habestämmelserna i AF LenligtskertimberäkningDen som
arbetsskadeförsäkringen. Hursjukfall inomvidmotsvarighetsin

skallreglernaenligt de görassjukpenningtimberäkningen nyaav
§§.framgår 5a-5cav

tillansluterenligt LAFsjukperiodvadDefinitionen är ensomav
märkadockkap. AFL. Detenligt 3 attsjukperiod är attbegreppet
vidtidigastbörjararbetsskadeförsäkringeninomsjukperiod sam-

ordningstidens slut.

§5 a
sjukpenningtimberäknadreglernaparagraf återfinns närdennaI om

efterarbetsskada insjuknargrundförsäkradförskall utges avsom
försjukpenning kanberäknadsåslut. En utgessamordningstidens

väsentligen sinParagrafen hardagar. motsva-högst 14perioder om
ljuli 1993.före denlydelsei dess§i kap. 5righet 3 a

skallfastställtsstudietids-SGI harvilkenstuderande förFör enen
första dagarnaefter de 14sjukpenningtimberäknad ävendock utges

sjukfall.ettav
paragrafenjämställas vissa iskallförvärvsarbeteförtidMed

Sjuk-ledighet förgäller bl.a.ledigheter. Detta semester.angivna
vilkenför tid underi frågakommainte kunnaskall dockpenning
enligtoch,semesterlagensemesterlön enligtuppbärförsäkradeden

till arbeteoförmögenhandag dåbegäralag, kan är§15 attsamma
semesterdag.räknasintesjukdomgrund somav

föredagarmindre 14sjukperiod inledsförsäkradsfall ändetFör en
samordningstiden slutefterfortsätterslut ochsamordningstidens

dagarför högst 14kunna skesjukpenningentimberäkningskall av
tredje stycke.paragrafensföreskrivs isammanlagt. Detta

§5 b
skallsjukpenninghelföreskrifter hurinnehållerparagrafDenna om

i dessb § LAFkap.väsentligen 3 5ochtimberäknas motsvarar
sjukpenningun-ledetförstajuli 1993. Detlydelse före den l är att

enligt 3 kap. AFL.fastställtsårsarbetstidmed denderlaget delas som
sjukpenningenfå frambehövs föri övrigtberäkningarDe attsom
sjukpenningentimberäknadför dengällerdedag motsvarar somper

enligt AFL.
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5 §c
Paragrafen i allt väsentligt kap.3 5 § LAF i dess lydelsemotsvarar c
före den juli1 1993.

det fallFör den försäkrade har inkomst såväl anställningav som
förvärvsarbete föreskrivs i paragrafens förstaannat stycke hur

beräkningen hel sjukpenning skall ske. bestämmaFör den helaattav
sjukpenningen för dag skall den timberäknade sjukpenningdelen och
den kalenderdagsberäknade sjukpenningdelen sammanläggas.

Föreskriften i andra stycket innebär försäkrade, bl.a. arbetslösa,att
i kap.3 10 § AFL kommer få sin sjukpenningattsom avses c

kalenderdagsberäknad.

6 §
arbetstagareFör berättigad till sjuklön enligtär SjLL försom samma

dag sjukpenning enligt LAF kommer i fråga, skall sjukpenning-som
storlek inte beräknas på grundval ersättningen från arbets-ens av

givaren. Detta uppnås föreskriften sjukpenningens storlekattgenom
skall fastställas på grundval sjukpenningunderlag inteettav som
innefattar ersättning från arbetsgivaren.

§7
Enligt denna paragraf kan sjukpenning och livränta samtidigtutges
på grund skada.av samma

3 §
Hänvisningen till kap3 14 § tillgodoserAFL behovet göraattav
undantag från kravet på Sjukanmälan vid övergång från sjuklön till
sjukpenning.

4 kap.

1 §
Förändringen innebär inte någon ändring i sak endastutan attavser
klargöra vid vilken tidpunkt till livränta inträder.rätten För en
försäkring med ekonomiskt invaliditetsbegrepp föreliggerett tillrätt
ersättning för framtida inkomstförlust då invaliditeten uppkommer.
Enligt inträffarLAF detta det kan konstaterasnär arbetsfönnåganatt
blivit bestående nedsatt på grund arbetsskadan.av

I många fall kan det, sedan det haräven konstaterats arbetsför-att
mågan bestående nedsattär på grund arbetsskada, nödvän-av vara



595Författningskommentarer1996:113SOU

behand-utredning ochmedicinskresultatetavvaktadigt t.ex.att av
skadahurbedömningslutligkunnaförling göra enatt aven

situation börsådanarbeta. Imöjlighetförsäkradspåverkat att enen
beviljas.kunnalivräntatidsbegränsaden

6 kap.

§1
enligtochenligt AFLsjukpenningskallstycketförstadetEnligt nya
skallenligt LAFSjukpenningskada.förkunnaLAF utges samma

sjukpenningenöverstigerersättningeni den månendastdock utges
enligt AFL.

från LAFsjukpenningenkommerändring attdennaGenom vara
frånsjukpenningen AFL.tillförhållandesekundär i

§5
börprincipdenparagrafenlydelsen styraändradeDen somangerav

harförsäkringirehabiliteringenarbetslivsinriktade ettden somen
nedsättningframtidaoch därinvaliditetsbegrepp,ekonomiskt aven

medskall kompenserasskadagrundarbetsförmågan av en
principenRegeln byggerlivränta. attformersättning i enav

återställas.skallmöjligtlångtsåförvärvsförmågaskadads som
samtidigtfunktionreparativaförsäkringensupprätthållsDärmed

bibehålls.skadeståndsrättentillanknytningensom
före-rehabiliteringarbetslivsinriktadersättning undertillRätt en

till, ellerupphovarbetsskada givitfallendast i detdockligger en
nedsättningbeståendeskulle orsaka,rehabilitering avutan en

rehabiliteringunderlivräntaErsättning i formarbetsförmågan. enav
iinkomstförlustförtill livräntaaktuell endastsåledesblir rättnär

vilkairedovisasavsnitt 12.10.2.3föreligga.fall skulle Iannat
tid förunderbeviljaskanlivräntai formersättningsituationer av

beviljaskanfall livräntai vilketrehabilitering ocharbetslivsinriktad
denförrehabilitering. Dettaavslutad attviss tid efterforäven en

inkomstförlust,omedelbarmöjlighetskall haförsäkrade att, utan
arbete.söka nytt
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8 kap.

1 §
Enligt lagrummets nuvarande andra stycke skall arbetsgivareen
omedelbart anmäla alla arbetsskador till försäkringskassan. Kassan
meddelar sedan yrkesinspektionen arbetsskadorna. Detta infor-om
mationssätt har tidigare fungerat bra. Sedan till särskildrätten ar-
betsskadesjukpenning upphört, har dock vissa brister i inrapporte-
ringen till försäkringskassorna denI föreslagna ändringennoterats.

12 § lag sjuklön skall arbetsgivare redan i den anmälan tillav om
Riksförsäkringsverket samtliga sjukfall till sjuklönrättgettom som

sjukfallet bero arbetsskada. Nämnda ändringange om anses en
innebär arbetsgivarna till försäkringskassanatt endast behöver ange

de sjukfall pågår sjuklöneperioden kanutöver beroom som antas
arbetsskada. Lagrummets andra stycke bör till följd härav ändras.en

4 §
Paragrafens andra stycke har tillförts punkt 3 stadgar atten som
omprövning och i vilken mån den försäkrades arbetsförmågaav om

nedsatt på grundär arbetsskada skall ske i socialförsäkrings-av
nämnd.

Förslaget till lag ändring iom

sekretesslagen 1980: 100

7 kap.

4 och 10 §§
För åstadkomma bättreatt och effektivare arbetslivsinriktaden
rehabilitering bör utökatnämnts samarbete mellan rehabili-ettsom
teringsaktörema möjliggöras. Enligt dagens regler sekretesskyd-är
det för uppgifter enskild olika starkt hos de myndigheter harom som
tänkts samarbeta. Hos arbetsförmedling och hos socialtjänsten gäller

skaderekvisitett omvänt medan det raka skaderekvisitet gäller hos
försäkringskassan. För de olika sekretessreglemaatt inte skall
motverka samarbetet mellan lokala rehabiliteringsaktörer, föreslås

de uppgifter lämnasatt från arbetsförmedling och socialtjänstsom
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sekretesskyddetdet starkareskall behållaförsäkringskassantill
i sådantlämnatsuppgifternaförsäkringskassanockså hos ettnär

försstycke intredjetill följdfårsamarbetsärende. Detta ett nyttatt
iuppgifterdeMed tillhänsynoch §§. tasi kap. 4 lO7 att som

naturligtvisoffentliga, detblirbeslutförsäkringskassans är storav
onödigamedbesluten inteutformningenvidvikt taratt avman

enskilde.för dentillröjande kanuppgifter menvaravars
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särskildaochReservationer

yttranden

AlbågeLars-GunnarReservation av

försäkringsskyddet vidförgrundendirektivKommitténs attanger
sjukdomföljdtillarbetsförmåganedsattvaraktigtellertemporärt av

uppfyllerohälsoförsäkringallmänskada böreller somvara en
försäkradesdetrygghet förrimligochrättvisaeffektivitet,kraven på

kunnakostnadskontroll måstelångsiktigstandard. Enekonomiska
någotsärskiltDirektivenförsäkringen. attiupprätthållas anger

försäkringsskyddoffentligt änhögrefinansieraför ettattutrymme
börFörsäkringentid.överskådligunderfinnasintekommer attnu

enhetliga ochmedfinansierasövervägande deltilldirektivenenligt
förvärvsinkomster.avgifter pådestineradeförsäkringentill

huvudförslagutformatkommitténharbakgrunddennaMot som
försäkringenhoskostnadseffektivitetökadinnebärsammantagna

Försäkringensmedborgarna.för den hoslegitimitetstärktoch
trygghet,ekonomiskförsäkradedenuppgifter ska atttre: att gevara

arbetsförmågaförsäkradesåterupprättande denverka föraktivt av
Ekono-skadeförebyggande arbete.ochtill sjuk-medverkaoch att

ochverksamhetförebyggandedrivkrafter tilloch andramiska
arbetsförmågastärks.och Begreppetrehabilitering tydliggörs

mindreFöreslagnastadga.ökadFöretagshälsovårdenfokuseras. ges
försvarligberäknasförsäkringenhåll ikostnadsökningar på ett ge

försäkring-andra håll ikostnadsminskningari formåterbäring av
arbetsförmåga.till återvunnenallt fler hjälpsfrämst attgenomen,

möjligt isjälvständigblir såFörsäkringsorganisationen som
möjlighetstatsfmanser. Denstatsbudget ochförhållande till attges

syften.försäkringensmedel föri dag disponerafriare än egna
betydligtför nåutformasarbetsorganisationStyrformer och att

föreslåsRedovisningennärvarande.förmålstyrning änstörre
decentraliserad, hossåförsäkringensammanhållen för att en
verktygskall fåorganisationförankradmedborgarna att ta ansvar

ekonomiskaför dessuppgifter ocksåför försäkringensinte bara utan
utfall.
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Huvudförslagen alltså innebära sådana förändringar i försäk-avses
ringens struktur stabilitet uppnås ochatt bibehållen eller ökadatt
välfärd kan fås till minskade kostnader. Två delförslag vunnitsom
stöd hos majoriteten kommitténs ledamöter avviker emellertidav
enligt min mening från kommitténs huvudlinjer enligt Därförovan.
kan jag inte biträda dessa delförslag.
Avsnitt 13.9: Förslaget förbättrad ersättning vid skada till följdom

olycksfall i arbetet skulle medföra kostnaderav skullenya som
motverkas drivkrafter till skadeförebyggande och rehabiliterandeav
verksamhet. Förslagets genomförande skulle också medföra svår-
förklarliga skillnader i behandlingen olycksfall och andraav uppen-
bara arbetsskador. Jag kommittén direktivensatt när linjeanser nu-

partsadministrerad arbetsskadeförsäkring misslyckadesom en -hade bort frånavstå lägga förslag i denna fråga.att
Avsnitt 16.9: Detta förslag innebär försäkringen tillatt någonom-

del skall finansieras med allmänna egenavgifter dessa egenavgifter-
skall de försäkradetas ut begränsningutan något avgiftstak.av av

finnerJag inte något stöd i direktiven för detta förslag, innebärsom
störd symmetri i försäkringen till förfång för dennas självständighet
och legitimitet hos befolkningen. Dessutom skulle dess genomföran-
de ha svåröverblickbara konsekvenser för lönebildningen, redansom
i sig problemområdeutgör ett under de kommande åren.

Reservation Berit Danielsson cav

Av Sjuk- och arbetsskadekommitténs direktiv framgår kommitténatt
ska analysera och förslag tillpresentera generellt trygghetssystemett
vid ohälsa. Förslaget ska utformas på sådant arbetslinjenett sätt att
hävdas. Vidare ska försäkring vid ohälsa utformas så denen att ger

rimlig ekonomisk trygghet för de försäkrade.en
Kommitténs förslag allmän försäkring har fokuserats kringom en

åtgärder för stärka de förebyggandeatt och rehabiliterande insatser-
Avgränsningen försäkringen ekonomisktna. trygghets-ettav som

för de försäkradesystem vid arbetsoförmåga på grund ohälsa ärav
rimlig. Utformningen månadsersättningen,av ersättasom avses
nuvarande sjukbidrag och förtidspension, ligger i linje med rehabili-
teringsinriktningen och stödjer arbetslinjen.

När det däremot gäller kommitténs förslag avseende dels förmåns-
taket i försäkringen kap. 15 dels ock utformningen framtidaav en
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försäkring vid arbetsskada kap. har avvikande mening13 jag ien
förhållande till kommitténs majoritet.

örmånstaket försäkringenF i

Förmånema i den allmänna sjukförsäkringen, liksom taket i
densamma, måste i någon mån harmoniera med ersättningsnivåer
och tak i andra ekonomiska trygghetssystem. finns flera skäl förDet
detta. Dels måste förmånsnivåema i de olika uppfattassystemen som
rimliga dem omfattas dels leder ökade det gällernärav som gap
ersättning och tak till oönskade överströmningseffekter mellan olika
försäkringssystem.

Kommittén har förvisso inte haft i uppdrag utreda och föreslåatt ett
sammanhållet trygghetssystem både vid ohälsa och vid arbetslöshet.

direktiven framgårAv dock kommittén oförhindradäratt göraatt
jämförelser mellan olika framtida stödsystem och effekterdessas

Ävenstatsfinansiellt och i invidvidperspektiv. det inte finnsett om
direkt koppling mellan den nuvarande sjukförsäkringen ochen

arbetslöshetsförsäkringen det tydligt stödsystemens utforrn-är att
ning och de förmåner de berättigar till ochpåverkar detstyrsom
individuella fallet. det faktisktAtt finns sådant samband mellanett
i sig skilda försäkringar framgår med all önskvärd tydlighet av
kommitténs tidigare publicerade betänkanden. Förslaget begränsaatt
de arbetslösas till sjukförsäkringsförmåner presenteradesrätt isom
kommitténs delbetänkande SOU 1995:149 konsekvensär en av
detta samband.

För närvarande diskuteras förmånsnivåema och taken i såväl
arbetslöshetsförsäkringen den framtida allmänna sjukförsäk-som
ringen. Samtidigt taket i arbetslöshetsförsäkringen föreslåssom
"frysas" nuvarande nivå 180 000 kronor i årsinkomst ochom ca
ligga kvar där, kommittén ochpresenterar närmareutan merw

analyser principiellt förslag höjning taketettnoggranna om en av-
i sjukförsäkringen från nuvarande nivå 271 500 kronor iom
årsinkomst till 362 kronor.000 Skälet för detta attuppges vara
andelen inkomsttagare med inkomst dagens förmånstaköveren om

basbelopp7,5 ökat från 7,6 1975 till 10,0 1994,procent procent
vilket till intäkt för försäkringens legitimitet lång sikt kantas att
försvagas och försäkringens roll allmän försäkringatt som en
därmed skulle hotas.
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försäk-andrabehovetförvidare farhågorKommittén har att av
befolk-betydande andelökakommerringslösningar att avom en

försäkringen.allmännaomfattas deninteningen av
antalet inkomsttagareökningdet ifrågasättaskanFörst avom en

till 10,01975tak från 7,6nuvarandemed inkomst procentöveren
befolkning-betydande andelkan "en1994 utgöraprocent avanses

höjabefogatdet intejagstatsfinansiella lägedagens atten". I anser
årsin-arbetskraften harifåtalytterligareskälettaket det ettattav

basbelopp.överstiger 7,5komster som
betydandemedinkomsttagarefarhågornadet gällerNär att

försäkringarkompletterande privatasöka sigkommerinkomster att
långvarig sjukdomvidinkomstbortfallför kompensera ettatt anser

ersättningsni-medhög grad hängeri minst likajag dettaatt samman
ytterligarei densamma. Enmed taketförsäkringenivåema som

alternativtsjukpenningrundande inkomsten,denurholkning enav
påverkarmånadsersättningen,förberäkningsgrundenförsämring av

försäk-privatakompletterande ochmening behovetenligt min av
för fönnåns-vad taketgradringslösningar i högre gränsän som en

gör.rätten
inomtyngdpunkt måsteInkomstbortfallsprincipens ettatt,vara
aktuellasinviss andelförsäkradeintervall, degivet garantera aven

sådanFörrnånsnivån skaohälsa.sjukdom ochinkomst vidäven vara
försörjningsinrimlig möjlighetförsäkrade harde att tryggaatt en

och leda tillbli beståendeohälsan skulle permanentäven enom
inkomstin-inomersättningsnivåemadärmedarbetsoförmåga. Det är

människorsenskildatrygghet dessatervallet och den styrger som
försäkringslösningar.kompletterandeandrabehov av

värde erinravisstkan detsammanhang attdettaI att omvara av
sjukförsäkringssystemetnuvarandeersättningen inom detden högsta

taket iöverstigerinkomstbortfallskompensationmed 75 procents
principförslagkommitténsarbetslöshetsförsäkringen. Om om en

försäkringen skulleförrnånstaket i den allmännahöjning genom-av
ocharbetslöshetsförsäkringenmellanförmånsgapetföras skulle
vidersättningenhögstaytterligare.sjukförsäkringen vidgas Den
vidersättningendubbelt så högskulle då blisjukdom nära som

successivtdärutöverallvarligt dettaarbetslöshet. Särskilt är att gap
indexe-inte tillåtaförslagetvidgas ytterligarekommer attatt enom

perspektivsådanta-kasseersättningen genomförs.ring I ett anserav
ekonomiskailegitimitetenkommitténs farhågorjag storaatt om

förvisso hotas.trygghetssystem



SOU 1996:113 Reservationer och särskilda yttranden 603

Allmänna och generella välfärdssystem bygger principer om
risktaganden. förutsätterDe vidare viss formgemensamma en av

omfördelning mellan olika inkomstgrupper. Basen och styrkan i
dock de rimlig bastrygghetär försystemen alla försäkradeatt ger en

inkomst. Kort bygger deoavsett på solidaritet mellan olikasagt
och individer i samhället. Jag det inte styrkt detgrupper attanser

nuvarande taket basbelopp7,5 ligger för lågt och taket såledesatt
inte skulle rimlig ekonomisk bas för de med inkomsterge en
däröver. Jag det vidare obevisat grunden för den allmännaattanser
sjukförsäkringen, solidariteten mellan olika inkomsttagare, skulle

hotad det faktum mindre andel inkomsttagarna harattvara av en av
inkomster överstiger detta tak.som

Sammanfattningsvis jag kommitténs överväganden ochattanser
förslag avseende höjning förmånstaket i den allmännaen av
försäkringen inte kan ligga till grund för beslut. Särskilt allvarligt är

kommittén avstått från analyseratt hur sådan förändring kanom en
komma påverka överströmningar mellan främstatt arbetslöshetsför-
säkringen och sjukförsäkringen förslagets effekter detsamt när
gäller allmänhetens inställning till och på legitimiteten i desyn
samlade välfärdssystemen.

Försäkring vid arbetsskada

Inledningsvis vill jag betona jag delar kommitténs majoritetsatt
uppfattning vikten försäkring vid arbetsskada i principom av en som
bör omfatta såväl olycksfall i arbete arbetsrelaterade sjukdomar.som
Det förslag kommitténs majoritet det gällernärsom presenterar
arbetsskadeförsäkringen jag dock inte tillfyllest följandeäranser av
skäl:

Förslaget skapar inga ekonomiska incitament förebygga ochatt-
begränsa arbetsskadorna.
Innebörden den föreslagna ordningen i princip återgångärav en-
till de regler för sjukpenning vid arbetsskada gällde tidigare.som
Någon djupare analys stöd för förslagets långsiktigasom-
ekonomiska bärkraft saknas.

Arbetsskadeförsäkringen bör komplementär friståendevara en men
tilläggsförsäkring till den allmänna sjukförsäkringen. detNär visade
sig arbetsmarknadensatt skilda skäl inte ansågparter sig haav
förmåga axla för de skadoratt och sjukdomar,ansvaret direktsom
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sökt andra lös-kommittén aktivtbordearbetslivet,tillkan relateras
Utgångs-försäkringen.allmännafrån denfriståendeningar ärsom

framgårdetska självklartordningför sådanpunkten som avvaraen
försäk-tecknaskyldighetlagstadgadmed bl.a.direktiven, att enen

utfor-arbetsskadeförsäkringenbörarbetsskada. Dessutomvidring
till före-stimulerartill densammaavgifterna/premiernaså attmas

arbetsplatserna. Korthälsofrämjande insatseroch sagtbyggande
arbetsskador.Förebyggasiglönadet måste att-

modifiera ochkanmodellintressant pröva attEn att anpassavara
särskilda kravtrafikskadeförsäkring till denuvarandeihuvuddragen

skyldighetskulle kräva. Enarbetsskadeförsäkringfriståendesom en
medkombinationiarbetsgivareanslutning för allaindividuelltill

avgiftema/pre-differentieringtillmöjligheterbegränsadevissa av
riskerna förrelaterade tillarbetsskadeförsäkringförmierna en

for deskadefrekvenseniförändringaralternativt tillarbetsskador
lösning.möjligkundeenskilda företagen vara en

fpGodinSiggeReservation av

formha någonflestahos deönskanstarkfinns attDet aven
standardbibehålla sinkani huvudsakförsäkring gör att mansom

vil-social försäkringmodellenvaltharsjukdom. Sverigevid I en
arbetsmarknaden.för allaförsäkringobligatoriskbetyderket en

mel-riskkostnadernautjämninguppnåsden modellenGenom aven
blimindre risklöperochindivider Denolika attlan somgrupper.

löperförsäkring detilloch betalamedsjuk får somsomsammavara
skullemänniskorfriskaundvikerDärmedrisk. attstörre unga,man

med kro-exempeltillpremierlägrefå betala änavsevärt personer
påverkas intePremiernadiabetes.ellersjukdomarniska astmasom

försäkradedenstorleken påbarai riskolikheterna utan avav
denutformadsådagSjukförsäkringen iinkomsten. är att ger

inkomsttagare. Menmajoriteteninkomsttrygghet för den stora av
deinkomstdelarna,de allra högsta överersättning föringenden ger

basbelopp.7,5
inkomstermed högreorättvistdedebattenI är attsägs att personer

detinkomster. Jagmed lägreersättningfår högre än serpersoner
andra för-avseendedettafungerar iSjukförsäkringeninte så. som
inbetaldai proportion tillstårersättningarnadet villsäkringar, säga
grundomfördelningbetydandeskerverklighetenpremier. I aven
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den riskutjämning sker. med högrePersoner inkomster löpersom
mindre risk bli sjuka innebär betalarDet de tillatt att mer
försäkringen vad de får den, medan det gällerän ut motsattaav
låginkomsttagarita som grupp.

Jag den ohälsoförsäkringen bör innehållaävenattanser nya en
självrisk karensdag. Därmed medverkar den enskilde till atten
försäkringen inte överutnyttjas. säkerställa försäkringensFör att att
självrisk inte urholkas det nödvändigt avtalsmässiga ellerär att
andra tilläggsförsäkringar, tillsammans med socialförsäkringen, inte
tillåts överstiga 90 % inkomstunderlaget. Annars skulle litenav en
tilläggsförsäkring kunna leda till kostnadsökningar i detstora
allmänna systemetet.

den ohälsoförsäkringenI läggs tyngdpunkten vid rehabiliteringnya
och den kalladeså arbetslinjen. Genom betydande insatser detnär
gäller förbättrad arbetsmiljö och arbetsorganisation för-störreges
utsättningar i dagens försäkring återgå i arbete efterän kortareatt
eller längre sjukfrånvaro. Försäkringsadministrationens uppgift blir
därför i samverkan med arbetsgivarna åstadkomma rehabilite-att
ringsinsatser bättre förutsättningar återfå arbetsförmågaattsom ger
och meningsfullare liv. frihet kommitténDen beskriverett närsom
det gäller möjligheterna för försäkringskassan disponera medelatt
för snabba, effektiva rehabiliteringsinsatser instämmerjag till fullo

finnerJag det därför anmärkningsvärt regeringen drarytterst att
Dagmarmedel och begränsar medlen till arbetslivsinriktad reha-
bilitering. finnerJag behovet så medlen behöversnarast stort attvara
fördubblas. Svensk sjukvård behöver komma tillrätta med köerna i
vården. Att gå sjukskriven i månader och år enbart i påväntan
medicinska insatser eller rehabilitering varken sjukförsäk-gagnar
ringsekonomin eller folkhälsan.

En ohälsoförsäkring bör utformad så avgifterna står iattny vara
direkt proportion till förmånerde utbetalas. Genom renod-som en
ling kan försäkringen lyftas statsbudgeten ochsystemet levautav ur
sitt liv. ökarDet enligt min mening försäkringenseget legitimitet.
I nuvarande försäkring täcks eventuella underskott skattemedelav
medan överskotten inte påverkar avgifterna. Försäkringen bör där-
med få under kortare tidrätt fondera överskottatt respektive lånaen
till underskott och därmed också lösa uppkomna problem inom
försäkringens ram.

Jag delar kommitténs uppfattning sjukförsäkringen och för-att
tidspensionering infogas i ohälsoförsäkring skallgemensamen som
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Vad gäller de avvikandeinkomstbortfallsprincipen.påbygga me-
nedan.dessaningarna kommenteras

örsäkringsmodellenF

efter fyrasjukförsäkringsammanhållenföreslårKommittén somen
sjukersättning grundadmånadersi tvåsjuklön övergårveckors

i månadsersättningdagar övergårefter 365inkomst ochfaktisk som
delarförvärvsinkomster.årens Jagdebaserad fyra senasteav sex

sjuklöneperioden förlängsmigprincipmodellen motsätter attmen
Sjuklöneperioden har visat sigveckor.veckor till fyrafrån två

arbetsgivarenmellan ochförbättrad kontaktfungera bra. Den enger
förebyggande insatser påincitament tilloch densjukskrivneden ger

funktion harvarit ide sjuklönenUnder årarbetsplatsen. storasom
Arbetslösheten har nåttarbetsmarknaden.påomvälvningar skett

skådat sedanSverige intei nivåerocheuropeiska mått är somuppe
arbetsmarknaden därmed harflera på1930-talet. Vi attvet grupper

arbetsmarknaden.få fotfäste Intesvårigheterfått uppenbara att
arbetskraft.långtidssjuka och äldrehandikappade,gäller dettaminst

vadKlarhet bör vinnasbehöver utvärderas.Sjuklöneperioden om
sjukfrånvaron beror påomfattningen den sänktaoch i hur stor

arbetsmarknaden. för-försämrade Eneller densjuklöneperioden
föregås bedömningfyra veckor måstesjuklöneperiod tilllängd av en

långtidssjukas ochde handikappades,sjuklöneperioden påverkathur
sjuklöneperio-arbetsmarknaden. nuvarandesituation Denäldres

heltoch riksdag beslutadekostnadsneutral. Regeringfulltden är ut
med kompen-till fyra veckorförlänga sjuklöneperiodennyligen att

tidigarei linje med denligger inteendast för veckor. Dettasation tre
stödinte hellerkonstnadsneutralitet ochsjuklönemodellen gerom

sjuk-relationerna mellanförbättraambitionerför kommitténs att
förbättradpositivSamtidigtarbetsgivare.ochskrivna en synsom

motverkas.i företagen Jagarbetsorganisationarbetsmiljö och mot-
tillsjuklöneperioden från tvådärför förlängningmigsätter aven

veckor.fyra

och takNivåer

sjukförsäk-ersättningsnivåer ibeslut sänktaårensDet senaste om
för mångaoch skapat svårigheterringen har varit olyckliga stora

inkomstbortfallsför-Försäkringens uppläggningmänniskor. som en
proportion till denbör stå i rimligsäkring leder till nivåernaatt



SOU 1996:113 Reservationer och särskilda yttranden 607

förlorade arbetsinkomsten. En majoritet i kommittén finner skäl att
långsiktigt återgå till ersättningsnivå 80 den förlorade%en av
löneinkomsten. Jag mig däremot ersättningsnivån skallmotsätter att
höjas först den 1.1 förordar1998. Jag höjning nivån redan denen av
1.1 1997.
Kommitténs förslag till ohälsoförsäkring innebär stärkt friståen-en

de försäkring, frånskild statsbudgeten. Försäkringens kostnader
skall bäras intäkter i dag socialavgifter, allmännaärav som egenav-
gifter och skattemedel.
Kommitténs majoritet föreslår taket på egenavgiftema, i likhetatt
med arbetsgivaravgifterna, bort. Samtidigt förrnånstakettas som
höjs till 10 basbelopp. Majoritetens förslag innebär försäkringenatt
tillförs inkomstförstärkning 2,9 miljarder kronor år. Enen per
nettoinkomstförstärkning inte några förmånermotsvarassom av

endast i realiteten ökat skatteuttag. Man kan fråga sigutan är ett om
de med de högsta inkomsterna överhuvudtaget har intresseett av en
höjning ersättningstaket till basbelopp.10 Riskerna uppenbaraärav

de med de högre inkomsterna får minskat intresseatt ett attav
solidariskt bidra till ohälsoförsäkring avgifter till del ärstoren vars
skatt. Parterna arbetsmarknaden har dessutom slutit kollektiva
försäkringar väl täcker höginkomsttagamas behov. Jagsom ser
också risk lönebildningen på arbetsmarknaden kanatt störasen om
ersättningstaket förändras och avgiftstaket bort. Jagtas motsätter
mig denna förändring motverkar syftet uppnå för-störreattsom
säkringsmässighet i försäkringen. Jag såväl arbetsgivar-attanser
avgifter egenavgifter endast bör på basbelopp.7,5tas utsom

Dagens basbelopp7,5 i sjukförsäkringen så kallat prisbasbe-är ett
lopp. denl aktuella pensionsreformen arbetas utifrån lönebasbe-7,5
lopp. Jag det finns mycket goda skäl ohälsoförsäkringenatt attanser
får tak det reformerade pensionssystemet och taketsamma attsom
baseras på modellen lönebasbelopp. Därmed motverkar attman
taken blir olika för den månadsersättningen och det reformeradenya
pensionssystemet. förordarJag dessa skäl tak lönebas-7,5ettav
belopp därmed blir detsamma för ohälsoförsäkringen och detsom
reformerade pensionssystemet.

Arbetsgivarens kostnadsansvar vid rehabilitering

Kommittén det för rehabiliteringsåtgärderatt vidtas,attanser ansvar
ålagts arbetsgivarna, skall innefattaäven ekonomisktsom ett ansvar.

Kommittén också det krävs precisering för klargöraattanser atten
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hur långt arbetsgivaransvaret sträcker sig. Kommitténs majoritet
föreslår arbetsgivaren de kostnader kan viduppståutöveratt som
rehabiliteringinsatser på arbetsplatsen skall för skälig delsvara en

kostnaderna för rehabilitering behöver vidtas utanförav som
Ävenarbetsplatsen. försäkringskassan kan medverka i del-om en

finansiering för de minsta arbetsgivarna jag arbetsgivarnaattanser
inte skall åläggas konstnadsansvar ekonomiska konsekven-ett vars

de inte kan överblicka. leder inte tillDetta positivt rehabilite-ettser
ringsklimat arbetsplatserna. därför arbetsgivarnaJagute attanser

förendast skall de kostnader förenade med rehabilite-ärsvara som
ringsinsatsema den arbetsplatsen.egna

Arbetsskadeförsäkringen

direktiv fick kommitténregeringens iI uppdrag utforma arbets-att
skadeförsäkringen tilläggsförsäkring finansieras ochsom en som
handhas arbetsmarknadens Någon sådan försäkringslös-parter.av
ning har inte varit möjlig förverkliga. majoritetEn kommitténatt av
har enbartistället valt lyfta arbetsolycksfallen. föreslårDeatt attupp
arbetsolycksfallen särbehandlas i förhållande till arbetssjukdomarna.

zEfter samordningstid 90 dagar skall arbetsolycksfallens sjuk-en av i
lpenning med 98 den sjukpenninggrundandeersättas procent av i
linkomsten. principielltDet måste fel behandla olycksfallenatt lvara

och arbetssjukdomarna olika. Parterna arbetsmarknaden har dess-
slutit kollektivavtal reglerar olycksfallen där skadansutom som

vållande klarlagt.är
arbetsskadebegreppetNär förändrades underskot-attvar prognosen

i arbetsskadefonden vid sekelskiftet skulle uppgå till 100tet närmare
miljarder inget gjordes. konstaterade då socialdemokra-Jag attom

inte insåg problemet med framtida gigantiska underskott iterna
statsbudgeten. Efter den borgerliga regeringen lagt arbetsska-att om
debegreppet, den socialdemokratis-även accepterassom numera av
ka regeringen, har underskottet i arbetsskadeförsäkringen succesivt
betalats fortfarandeMen kvarstår underskott 1995ettav. som var
19,3 miljarder. Majoritetens förslag saknar finansiering, avsikten är

200 miljoner miljoner1997, 300 1998 och därefter miljoner400att
kronor årligen skall läggas till underskottet i arbetsskadefonden.
Majoritetsförslaget återinförandet arbetsskadesjukpenningom av en

i perspektivet kvinna framför kvinnorna ochmännengynnar, man,-
motverkar därmed jämställdhetsmålet i försäkringen.
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skapamålsättningarbetsskadekommitténs är attochSjuk- en
arbetsorgansisationocharbetsmiljöbefrämjarohälsoförsäkring som

arbetskadeför-Skallolycksfall.ochsjuk-antaletnedbringaroch en
incitamentekonomiskakrävsmålsättninguppnå dennasäkring som

mål.försäkringensfrämjar
ocharbetsskadefondeniunderskottetundanröjaFör snarastatt

betydande saneringmycket statenstillmedverkadärmed aven
incitament.ekonomiskanytänkande ochfinanser krävs

arbetskadeför-tecknaåläggsi lagarbetsgivarnaförordar attJag att
teckna dennafår frihetdearbetsolycksfallen. Att attsäkring för

försäkringsmarknaden.den privatapåvalfritt bolagiförsäkring
tidigarekostnaderdeochprimärbörFörsäkringen övertagöras som

kanDärmedarbetsolycksfallen.vidsjukförsäkringenåsamkade
arbetsplat-beroendedifferentierasförsäkringenipremiernaockså

och vidare.arbetsmiljö såskador,antalsens
förkostnadermedföretagenbelastafelprincipielltDet attär

påverkamöjlighetersaknararbetsgivarenolycksfall att genomsom
arbetsplatsen.påförebyggande insatser

överförs tillfärdolycksfallenförkostnadernadärförförordarJag att
fördärutöverTrafikförsäkringen bör samt-trafikförsäkringen. svara

förutomtrafikolycksfallen,medförenadekostnaderliga ärsom
belastadärmed kommerpremierökade attvårdkostnadema. De som

egenavgifter tillminskademedförasjälvklartbörtrañkförsäkringen
sjukförsäkringen.

mpReservation JönssonMonaav

ianvisningarnavidvarit låstaflera punkterhar påUtredningen
ochalternativagjortharolyckligt Detdirektiven sätt. attett mer
inte hargrunderförsäkringensreformeringförslag tillradikala av

miljöpartietavseendenallt i tvåframförkunnat Det ärprövas. anser
nödvändiga.grundläggande förändringarsådana äratt

försäkringPröva gemensamen

närliggandeoch utredningar inomkommittéerflera olikaAtt
arbetat i olikautbildning och hälsaarbetsmarknad,områden som

det för sjuk- ochdirektiv har gjort svårtmed skildariktningar och
helhetsbild. talas oftaDetarbetsskadekommittén skapa attatt omen

20 16-0907
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samverkan ledordet för framtiden, samtidigtär varje utredningsom
för sig renodlar regler och inträdeskriterier.

Sålunda har det ingått i sjuk- och arbetsskadekommitténs direktiv
förslag till försäkring baseradatt på renodlatpresentera medicin-en

ska kriterier. Därmed den möjlighet bort tidigare funnits förtas som
försäkringskassan och läkarkåren kunna helhetsbedöm-göraatt en
ning den försäkrades förmåga "kunna bereda sig inkomstattav

sådant arbete hans krafter och färdigheter ochmotsvarargenom som
rimligen kan begäras honom med hänsyn till hans utbildningsom av

och tidigare verksamhet ålder, bosättningsförhållanden ochsamt
därmed jämförliga omständigheter 7kap 3§ AFL".

Samtidigt med denna renodling finns också förslag sättaatt en
bortre i arbetslöshetsförsäkringen efter år.parentes 3-4 s.k.Den
äldreregeln redan borttagen. Sammantagetär innebär dessa förslag

många människor riskerar slås frånatt samtliga försäkringssys-att ut
och bli beroende socialbidrag. gällertem Det särskilt människorav

med blandad problembild i form ohälsa och ställning påen av svag
arbetsmarknaden, eventuellt också sociala problem. Många dessaav Vkvinnor, och de flestaär äldre arbetskraft.är g

stället förI denna renodling olika försäkringsformer, vilket inte iav
kommer fungera i praktiken, bör °det enligt miljöpartietsatt mening

slå ihop försäkringarnaprövas vid framför allt långvarigatt ohälsa
och arbetslöshet till arbetslivsförsäkring. sådanEn sammanslag-en
ning viktig förutsättningär för framgångsrik rehabilitering.en en
Försöken få försäkringskassa, arbetsförmedlingatt och delar av
socialtjänsten samverka bättre skulle ytterligare förstärkasatt genom

sammanslagning organisationen på lokal nivå.en av
Möjligheten helhetsbedömning börgöra alltjämt finnas kvar.att en

Det tveksamt utredningens förslagär till "rimlighetsbedöm-om en
ning" tillräckligt för mångaär inte skall hamna "mellan stolarna".att
Mycket kommer hänga tillämpningen, svår bedöma.att är attsom
Det gäller exempelvis arbetar heltid och får skadapersoner som en
så hon eller han därefter endast kan arbetaatt deltid. Riskerar hon att
klassas deltidsarbetslös i stället för få adekvat hjälp tillattsom annat
heltidsarbete eller studier

Grundtrygghet stället för inkomstbortfalli

Utredningen har i direktiven varit bunden till ersättningen vidatt
såväl kortvarig långvarig ohälsa skall baseras på den kalladesåsom
inkomstbortfallsprincipen, dvs ersättning skall utgå fastatt som en
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ställetiMiljöpartietinkomsten.tidigaredenprocentandel anserav
principenvilabordeutsträckningiersättningarna större omatt

grundtrygghet.
modifierad in-föreslår visjukpenningförsäkringenkortadenI en

idag,ersättningsnivåhögre änmedkomstbortfallsprincip en
ellerbasbeloppbrytpunkt 4,2undervid inkomster80 procent, en

inkomstdelden över-månad. Förkronor12 700 somenavperca
sådanEn40ersättningsnivånskall procent.brytpunktenstiger vara

in-för lägreersättningsnivånhöjamedger-modell"brutet-tak" att
alltför dyrtblirdettanuvarande 75 attprocent utankomsttagare över

ytterligaremedfinansierasoch måsteförsäkringen attför grupper
försäkringen.frånutestängs

sikt baserasbörmånadsersättningenlångvarigaDen en
Grundtrygghetsni-inkomst.oberoendeallalika förgrundtrygghet av

förtids-nuvarandei dennivåungefärbör liggavån somsamma
Skill-bostadstillägg.tillmöjligheteninkluderaochpensioneringen

inkomst-förslagutredningensförslag ochdettanaden mellan om en
kanförstonevad imindreförsäkring tro.baserad änär man

utred-enligtersättningeninkomstrelateradedenberorDet att
betydelse försaknakommerförslag storningens att avgruppen

garantinivånmindreblirdå dennaförsäkringstagare, än summan av
önskemålinkomsttagares ett stan-bostadstillägget. Högreoch om

tillgodosessikt kunnastället påiförsäkringen böridardskydd
försäkringar.och privataavtals-kompletterandegenom

Jämställdhet

vilketdirektivhar utgåttutredningarochkommittéerTill alla ett
vilka konse-utredningenskallbeslutinför alla överinnebär att se

Miljöpartietjämställdheten.förfår attbeslutenkvenser mananser
ijämställdhetsfrå-sakkunnighaftbordetvivelkommitténi utan en

granskaskullenågontidigt skedeefterlyste iVi ett somgor.
fårförsäkringrättvisdirektiven står:förslag.utredningens I en

för denslå igenomomfattningbegränsadiendastskillnaderna en
finansierat ochsolidarisktbörFörsäkringsskyddetenskilde. vara

löpermellanutjämningbetydande måttinnehålla ett somgrupperav
grund-medförslagMiljöpartietsohälsa".drabbasolika risk att av

sistaårsregelnden s.k.intekvinnoalternativ dåbättretrygghet är ett
snabb taktiförsvagasarbetsmarknadenställningKvinnorsgäller.

offentliga sektorn. Deti görnedskärningarde görsstora somgenom
ochtill A-kassahänvisaskommerkvinnor framövermånga attatt
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socialtjänst inte hänsyn till hela deras sociala situation,tas deom
specifika omständigheter råder just den där de bosatta,ort ärsom

till deras tidigare utbildningsnivå.samt Familjer splittras, barn far
illa föräldrarna tvingas flytta ofta.att Barn tvingas därmedgenom
byta skola och kamrater ofta. Främst kvinnor kan komma hamnaatt
i deltidsarbetslöshet i och med införandet den "steg för stegav
modell" utredningen föreslagit. Dessutom har kvinnor oftasom en

sjukdomsbild.sammansattmera

Ekonomi, finansiering och redovisning

Utredningen har redovisat möjligheter till kraftiga besparingar inom
försäkringens område. Det givetvis mycket positivtär det blirom
möjligt besparingar till följdgöra framgångsrikatt rehabilite-av en
ring fler kan återgå i arbete.gör börDet dockatt betonassom att
utredningens kalkyler denna punkt mycket osäkra.är De
besparingar ligger i avgränsning kriteriernasnävare försom en av
försäkringen enligt min bedömning, knappastär, reella besparingar

kommer leda till ökade kostnader inomutan andraatt ersättningssys-
för kommunerna formitem, ökadeytterst socialbidrag.av

Miljöpartiet negativt till denär nuvarande trenden bekostaatt en
allt del sjukförsäkringenstörre med avdragsgilla egenavgifter. Deav

ofördelaktiga fördelningssynpunktär både vad gäller skatteeffek-ur
och avgifter endast underter att taket på basbelopp.7,5tas Viut

den tidigare finansieringen medatt arbetsgivaravgifteranser är att
föredra. Utredningens principförslag höja taket i ersättningen tillatt

basbelopplO och bort taket i avgifterna skulleta något förbättra
situationen. En nackdel dock det blirär skillnad iatt ännu större än
dag mellan taknivåerna i sjukförsäkringen respektive arbetslöshets-
ersättningen. Det svårt motivera dennaär skillnadatt och detstora
försvårar ytterligare samordning mellan systemen.en

Reservation Owe Larsson Vav

Reservationens innehåll
Arbetet i kommittén.-
Kritik de sakkunniga från finansdepartementetav—
Parternas ovilja diskuteraatt för arbetsska-ett gemensamt systern-
deförsäkringen.
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försäkringen.iställningArbetsolycksfallens-
rättighetslag.Företagshälsovårdens som en—

socialtförkostnaderkommunensökarförslagKommitténs som—
bistånd.ekonomiskt

gräddfil inoms.k.förkommitténöppningDen engersom-
sjukvården.

medförföreslagitsarvodestakalltför lågaDet personersom-
månadsersättning.

Inledning

syfte medregeringensförsvåratsharKommitténs arbete attp.g.a.
beredninggång. Denarbetetsunderhar växlatutredningen som

skapagälldeframför sig. Detuppgifthade atttillsattes nystor enen
ståkraftskulle haförsäkring emotattoch hållbar allmän nogsom

och möj-vidadirektivBeredningenssvängningar.ekonomiska var
försäkringsfältet. Dehelaöverblickhaligheten överatt engavs

begränsadekommittétillberedningenförvandladedirektiv ensom
tillledamöternatidigareförvandlade deochstyrde utredningenoch

ikom insakkunnigaochförsvannLedamötersakkunniga. nya
arbetet.

finnatiderunder långauppgiftendominerande attDen var
försäkring-kunde inomFinansdepartementet görabesparingar som
förslag. Ettradermotverkade departementenDet nyaavgenomen.

sjuklöneperioden. Detförlängningenexempel dettatydligt är av
regeringenfått,kommitténde uppdragett sommensomvar av

färdigutredningenförslag innanläggasaboterade ettatt vargenom
med nivåerna. Försttrixandetexempelmed sitt arbete. Ett ärannat

ändringprincipbeslut på 80 %,%,80 %, 75 avgenomsensensen
försäkringssystembyggaAtttill under % SGIn.SGI 75 ett nyttav

tilllagbyggandetomvandladessäkertSaktadet inte tal menom.var
Tillbyggnad. såFörOmbyggnadReparationROT-projekt: attett ——

medskiljer viarbetsstycke sårörligtmedarbetatsäga ettatt oss
framtidarehabiliteringensgällersärskilt detheder från uppgiften när

tillskapandetOch inte minstsamverkansorganisation.inriktning i en
för sjukförsäkringen.portalparagrafav en

sakkunnigaF inansens

Finansdepartementetkritisk till hur de sakkunniga frånstarktJag är
sakkunnigaövrigafrånhar markant skiljt sigkommittén. Deiagerat
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undantag varit mycket engagerade ochutan tillfört nödvändigsom
kunskap och erfarenheter. Så icke Finansdepartementet. harDe
sporatiskt besökt deDet talat harmötena. enbart varit negativt.om
Aldrig ekomomisk analys eller alternativa möjligheter tillen att
klara ekonomin på något område. Ett exempel: Tillutsatt delbetän-
kandet Försäkringsskydd vid sjukdom, SOU 1995: kritiserade149 de

kommittén inte uppfyllde sparrnålet.att Inget hur det i så fallom
skulle uppnås, varken under eller i yttrandet.möten Deras kritik
tycker jag inte grundade sig någon redovisad beräkning utan en-
bart tyckande besparingarna otillräckliga.ett att Regeringenom var

delar dessa, reservation, till sinatog i vårpropositionénutanav
1996.

Efter delbetänkandet slutade de helt komma till kommitténsatt
den 14 juni de deltogmöten, i minuter.10utom när Då återstod två

kom förDe de intemöten. kunde bedömasäga kommitténsatt att
arbete och därför ville bli entledigade sakkunniga. Derassom
framträdande kändes för mig spark i ändan. Jag de,attsom en anser
endera missförstått sin uppgift sakkunniga, eller de sinattsom av
uppdragsgivare fått sådana direktiv de kommit helt iatt snett
kommitténs arbete. harDe inte tillfört mig ledamot någonsom
kunskap. harJag svårt bedöma kommittén haft någonatt nyttaom

dem. beståendeDet intrycket för mig de stått förär attav sortsen
central repression känns omotiverad, överflödig och svårsom att
smälta.

Parternas agerande

fannsDet period före kommittébildandet då förutsättningar fannsen
för nå överenskommelse mellanatt arbetsskadeför-parternaen om
säkringen. Det då låg i luften med regeringen regleraattsom var
arbetskadefondens underskott 20 miljarder och därefter göra en
trepartsöverenskommelse mellan arbetsgivare, arbetstagare och sta-

Jag detta skulle haten. varit den bästa konstruktionen.attmenar
Problemet med underskottet borde kunnat lösa. Kan skapaman man

förlustbolag för Nordbankensett miljarder borde det också gå att
förlustfondgöra för reglera arbetsskadefonden.separat atten

När så regeringen ändrade sina intentioner och direktivgenom nya
kraftigt begränsade kommitténs arbete uppfattade jag det som en
positionsförändring från sida. Jag tolkade detparternas desom
kände sig kränkta och vägrade diskutera uppgörelseatt att taen om
sig arbetsskadeförsäkringen. Om det jag befararäran attsom
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dejagtyckertrampade tårnaochåsidosattasigkäntparterna
sigbordeanställda,ochmedlemmar sattföransvariga nerändå, som

försäkrings-arbetsskadornasuppgörelseframförhandlatoch omen
organisation.

sjukdomararbetsrelateradearbetsolycksfallen kontraOm

detarbetsskadedelenutredahaft ärkommittén attdetAv som
arbetsgivarna.och forrörelsenfackligaför dencentralaabsolut mest

agerandeochregeringensgrund parternasfick enDenna av
förstarbete. Detkommitténsimarginell rollundanträngd och var

handladeframkomförslagmånadernasistaunder de omsom
kommahar någotändåså vi attmeddåocharbetsskadoma mottot

särskiljablevarbetsskadeförsäkringen attnågotmed. Detta om
arbetsrelaterade ska-dearbetssjukdomarnafrånarbetsolycksfallen

definieradeklartutförråkardekunnaskullevilketdorna, ge som
eftersomersättning,imiljoner400olycksfall sammantaget mer
98 %ersättningsnivåskall fåförslagvårtmed avdenna engrupp

arbetska-nertrappningenskeskaFinansieringen attSGIn. avgenom
takt.i långsammarekommerunderskottdefondens att

arbetsskada-blockerainteförförslagetbakommigställt attharJag
högreochbedömningsnabbarefåmöjlighetermänniskorsde att en

klartsåÄndå inte gårdetjag göraattersättning. att enanser
olycksfallochsjukdomararbetsrelaterademellanmarkerad gräns

arbetsskadoma,övertygelseminvill Det attkommittén ärgöra.som
från lättareskalagraderas påkani tillvaron,mycketså annat ensom

arbetsmiljönallergiska besvärlättarefrånskador,till svårare p.g.a.
På denolycksfall i arbetet.uppkommithjärnskadortill svåra avsom

Exempelvisgränsdragningsfall.otalet svårafinnakanlinjen man
blir detarbetssjukdom. Genastleda tillolycksfalloanmältkan ett en

årslångadärmed övervägan-ochbevisföringenmedproblematiskt
den.

och snabbtklartarbetssjukdomarfinnsdetocksåJag att somanser
högrefå dendärmed kunnaocharbetsmiljöntillhärledaskan

klart ocheller svårtlättlikadet attersättningsnivån. Jag ärattmenar
det kansjukdomararbetsrelateradedelfastställasnabbt varasomen

detarbetsolycksfall. dagI ärsigdetställning till rör etttaatt omom
snabbarebehandlasarbetsolycka änbevisadklartsådessutom att en

orsak.arbetsrelateradharsjukdomar ensom
någonskall rådaintedetforvill jag,sammanhangdetta attI

delbetänkandetfrånreservationminvidhållerattjagoklarhet, säga
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SOU 1995:149 förändringen SGIn. Jag risken förattom av anser
överkompensation minimal och delar därförär inte kommitténsen

åsikter i detta fall. Det gäller då särskilt semesterlönefaktom skallatt
ingå i beräkningen SGIn.av

Oavsett detta finns det rad andra problem med kommitténsen
förslag särskilja arbetsolyckorna från de arbetsrelateradeatt sjuk-
domarna. De har för rad restriktioner gjortutsatts detsenare en som
mycket svårt få sådan sjukdom/skada godkänd.att Jag tänker dåen
på ändringen i arbetsskadebegreppet och de hårda kraven
bevisföringen infördes 1993.som

Generellt drabbas kvinnor arbetssjukdomarsett och mänav av
olycksfall i arbetet. berorDet kvinnorna i majoritet i vård-att är
och serviceyrken där många drabbas förslitningsskador. för-Deav
ändringar gjordes i lagen arbetsskadebegreppet har försvåratsom av
för dem drabbas få sin skada godkänd.att Vägen tillsom en
eventuell livränta kan bli både lång och prövande. Olycksfallen har
i detta sammanhang, för uttrycka sig krasst, högre ochatt statusen
legitimitet. Att kommittén särbehandla olycksfallengör kan,som nu

vi inte bevakar detta i framtiden,strängt hänvisa arbetssjuk-om
domarna till sjukförsäkringen och lägre ersättningsnivå.avsevärten
Först till den rådande 73 % den sjukpenninggrundandenu av

iinkomsten SGI och därefter 65 % den föreslagnaav av oss
månadsersättningen. Att särskilja olycksfallen från sjukdomarna kan Ekomma leda till överförs frånatt arbetskadadeatt kvinnor tillpengar

earbetsskadade En sådan utvecklingmän. kan knappast hasägas
bidragit till skapa rättvist försäkringsskydd.att ett

Jag definitivtär sjuk- och arbetsskadeförsäkringenmot att
privatiseras. Kommittén har också konstaterat detta inte någonäratt
bra lösning försäkringen skallutan allmän.att Ommenar vara
arbetsolycksfallen särskiljs kan det låtaett stort steg mot attvara
försäkringsbolagen verksamheten.över Kommittén harta då lagt
grunden till privatisering definitionsmässigt klaraatten utgenom
vad skall olycksfall. Det försäkringsbolagensom anses som som
behöver bara riskbedömninggöra är inom varje avtalsområde.en

harJag sådeles haft etiskt/moraliskt/solidariskt dilemmaett jagnär
går med på särskiljande arbetsolycksfallenett från arbets-nu av

sjukdomarna.
borgerligEn regering skulle aldrig tveka låta privatisera dennaatt

del, särskilt då visat ointresseparterna sig arbetsska-ett att taav an
deförsäkringen i sin helhet. En utveckling i den här färdriktningen
måste beivras.
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för lågkommitténjag mig satteSlutligen att attmot enreserverar
enskildarbetsolycksfallen. Ingengällerdetkompensationsnivå när

den100 %arbetsskada och dåekonomiskt ärdrabbasskall av en
nivån.rätta

öretagshälsovårdenF

företagshälsovårdenriksdagennedrustademaj 1993Redan i genom
redanarbetsgivarnaansågstatsbidraget. Manskärakraftigt attatt ner

rehabilite-och förarbetsmiljönbåde förfastställti laghar ett ansvar
arbetsmarknadens görakommer parter attringen. Det uppannu

skall skötas.rehabiliteringenarbetsmiljön ochhurom
företagshälso-kvalificeradutvecklingenpositiv tillJag är enav

högpriori-fortsättningsvisverksamhetenförebyggandedenvård, där
haft svårtföretagshälsovårdenpunkten attdenDet ärteras. som

fåttverksamhetenhåll harmångaoch påidentitetsigskapa egenen
skullesjukvårdenönskatharprimärvård. Företagenprägel attaven

förfunnitshar på deinriktningoch dennadominera tärt resurser som
rehabiliteringsarbetet.miljö- ochroll ispela aktivatt en

förharskyddskommittéerofta företagens ansvaretdetdagI är som
ochdelegeratdettaArbetsgivaren har ansvaretverksamheten. sätt

verksamhetsinriktningen.oklarheter iuppståtthardet
jaginriktningklarföretagshälsovården, förutomvillJag att somen

organisation. Detfår klararebidragit till, ocksåkommitténtycker en
mellanträffasavtal kanfall inteinnebär i de parternaatt om

lagstiftning,medkompletterasamhälletskallorganisationen en
skall haalla arbetstagarerättighetslag. Målsättningenalltså är atten

femtedel deföretagshälsovård och intetilltillgång att avensom nu
sig dessutomKanske detföretagshälsa.anställda står rörutan om

har detSorgligthälsovård.behovethar detden största nogavgrupp
lagregle-diskuterakommitténinomviljafunnits någoninte att en

ring.
börtycker jagverksamhetenfinansieringenhuvudsakligaDen av
dif-skalldärförarbetsgivaren. Jag göraligga på att enmananser

arbets-med företagenskoordinerasavgifternaferentiering somav
medmodellenden finskaalternativ kanskadenivå. Ett prövaattvara

skala.15-gradigen
få svårtföretagen kanområde innebär de smålag dettaEn attatt

dende skall klaraföretagshälsovård.ekonomin för sin Förklara att
verksamheten.ersättning fördemuppgiften måste via statenman ge

huvudmannaskap. Tillsynenlagstiftning kräverförslag tillMitt ett
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och utvecklingen arbetsmiljöverksamheten och därmed företags-av
hälsovården jag i huvudsak skall handhas Arbetarskydds-anser av
styrelsen. Detta skall gälla alla arbetsplatser och inte bara deansvar

Detta innebärsämsta. styrelsen måste uppgifter frånatt andraöverta
myndigheter för klara sina åligganden.att

Arbetsmiljölagen måste självklart kompletteras. dagI finns där
inget uttalat arbetsgivaransvar för de måste ställa till för-att resurser
fogande för arbetsmiljöarbetet. Här borde kommittén föreslagit att

sådan införs i arbetsmiljölagen. En kompletteringen passus annan
skulle företagshälsovården uttalad och tydligär skriv-som gagna en

ning sekretess vid arbetet med hälso- och miljöskydd inomom
företagen.

Slutligen jag vilja klarare reglering företagshälsovårdens,se en av
försäkringskassans och yrkesinspektionens samverkans- och an-
svarsområden. delEn detta har kommittén klarat, det återstårav men

del klara ansvarsfördelningatt och regleringut, allmänen som av en
företagshälsovård. Där jag företagshälsovården skall haatt ettanser
huvudansvar för initiera rehabiliteringen, försäkringskassanatt att
skall ha för utredningar och åtgärderansvaret skeratt snabbt, d.v.s.
inom de kommittén föreslagit yrkesinspektionenramar samt attsom
sköter effektiv bestraffning dem missköter sin delen av som av
verksamheten.

Sammanfattningsvis. Kommittén har lagt tyngdpunkten irehabili-
teringsverksamheten på arbetsplatsen. Då borde också haman

föreslagita palla anställda ska ha till företagshälsovård.att rätt en

Övervältring kostnader på kommunernaav

Kommittén har konstaterat förslagen lämnas kommeratt attsom
leda till ökade kostnader för kommunerna fler kommeratt attgenom
behöva ekonomiskt bistånd. Kommittén har varit medveten dettaom
problem och det har förutsätts andra kommittéer, företrädesvisatt
Arbetsmarknadspolitiska kommittén skulle komma med förslag till
lösning problemet. Denna kommitté har kommit med sittav nu
slutbetänkande, har inte lämnat något förslag till lösningmen av
problemet. Inte hellre det andra kommittéer skulleut göraser som
detta.

Det har varit svårt hur mångaatt människorange som genom
kommitténs förslag kommer friskskrivas och därefter bli arbets-att
lösa. dagarnaI rapporterades 40 000 byggnadsarbetareatt stod inför
det faktum de skulle bli utförsäkradeatt och hänvisade till socialt-
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stå påarbetslösa kanblivityrkesgrupperjänsten. Fler tur.antassom
800 000mångaberörakommakanDet att personer.somsom

grupputsattbeskrivakommittén gjortDet är att mansomen
rehabiliteringsinsatserförslag tillmedoch kommadefinierakunnat

föreslagitsysselsättningspropositionhar i sinför. Regeringen en
Kommitténskallar plus år.för dem de 55nödhjälpsarbetesorts

och knappasttillräckligainte allsförslag för ärutsatta grupper
dåligtförslag kännsRegeringensproblemen.avhjälpamenade att

mottagande,positivtfå någotdagsläget inteoch verkar iförankrat
kallsinniga.ställer sigbl.a. LO

tagitborde hautredningarskandal fleradetJag att somsom enser
till lösninggodtagbara förslagmed någrafrågan inte kommersig an

problem.dettaav
skallsocialbidragenbeslutatsin kongressVänsterpartiet har vid att

finansie-för bidragensskallochfå riksnorm att staten ansvaraen
övervältrings-lösakandettaring. Jag sätt attettatt varamenar

varittill detdock knytaslösning börproblematiken. Denna som en
alltså passivaarbetslinjen,arbete, d.v.s.central del i kommitténs att

arbete.utbildning ochaktiva åtgärder,bidragsformer medersätts
kommitténurskiljning.med viss Närlinje bör dock drivasDenna nu

geografiska ochuppskärpning så sociala,ytterligareföreslagit atten
finnasborde detbort vid bedömningenarbetsmarknadsskäl tas en

äldre 60 årarbetsmarknadpension för dem änärsom .

behandlingtill medicinskFörtur

försäkringskassankommitténs förslagmigJag attmotreserverar
dettasjukvården.behandlingar Jagskall kunna köpa attanserav

Målet fördetsjukvårdslagen, därstrider hälso- och sägs attmot
lika villkor förvård pågod hälsa ochhälso- och sjukvården är enen

hittillskommitténbefolkningen Med sitt förslaghela öppnar en
exempelvisigenom så kangräddfil. förslaget gårstängd Om opera-

blir intevården.och förtur till Dettaköpas enskildationer enges
denföreslagitKommittén har dock intelika villkor.vård på att

ha blivitändras, vilket bordeoch sjukvårdslagenparagrafen i hälso-
följd förslaget.en av

med månadsersättningIdeellt arbete för personer

månadsersättning skallden erhållerKommittén föreslår att som
basbelopp,ideellt arbete 8 700kunna få arvoden för med 24 % ettav
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kronor år, någon reducering ersättningenutan att Dettagörs.per av
belopp jag mig Jag det alltför snåltmot. ärattreserverar menar

Ärtilltaget. exempelvis politiskt engagerad det vanligtärman att
har två uppdrag för vilka uppbär arvoden och för dessa fårman man

ersättning 000 kronor10 år. Under mångarunt år haren gränsenper
varit 6 kronor000 år, så det dags höja denär rejält. Jagattper mer

ersättningen bör 32 % basbeloppetatt vilketanser motsvararvara av
ll 600 kronor år.per

Reservation Pontus Wiklund kdsav

Sjuklöneperioden 3

Kommittén redovisar för- och nackdelar med förlängd sjuklöne-en
period, lämnar inte något förslag. Regeringen har iegetmen prop.
1995/96:209 lagt förslag förlänga sjuklöneperiodenett tillatt 4om
veckor.

För minska de ekonomiska riskernaatt för små företag finns
möjlighet till försäkring kostnader för sjuklön hos försäk-mot
ringskassan eller hos försäkringsbolag. Antalet anslutna företag är
lågt, enligt uppgift bland grund relativt hög försäkrings-annat av
kostnad.

Vid förlängning sjuklöneperioden till 4 veckor bör deten av vara
angeläget förännu företagsmå kunna ansluta sig tillattmera en

sådan försäkring. För få låg försäkringsavgift jag detatt börattanser
försäkringenövervägas obligatoriskgöra för företagatt tillupp

förslagsvis lönekostnadsgränsen 100 basbelopp. Med nuvarande
frivilliga försäkring risken huvudsakligenär arbetsintensivastor att
företag med hög sjukfrånvaro ansluter sig s.k. adverse selection
vilket driver avgiften.upp

Även obligatorisk försäkring med branschvis anslutning bör
Incitamenten blirövervägas. då starkare för med förebyggandeatt

åtgärder få liten sjukfrånvaro och därmed låg premiekostnad.en

Lägsta åldersgräns för månadsersättning 11. 10

Kommittén föreslår lägsta ålder för efter ansökan fåatt tillatt rätt
månadsersättning skall höjas från till16 18 år, Vårdbidrag skall
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medochfrånhandikappersättningochårmed 17till ochutgåkunna
betydelse.ökadfåstudiestöd börår,18 attsamt

och derasfunktionshindradetidigtförstödformernaolikaDe
minenligtbörvuxenlivettillbarndomenfrånfärdenunderfamiljer

samord-infasning,individuellmöjligtså långtmening ges ensom
utfasning.ochning ev.

flexibelsådanförreglerutformasvårtmycketdock attDet är
förliksomungdomarfunktionshindradeförstödenanpassning av

sig.utbildarexempelvisfunktionshindrade somvuxna
samrådiuppdragetutredare attsärskildförslagMitt är att gesen

framläggahandikapporganisationerna meraandrablandmed
individuellförreglertillförslagutvecklade anpass-ochdetaljerade

förslag.kommitténstillkompletteringbörvilkaning, somses

913.Arbetsskadeförsäkringen

arbets-frånsjukpenningåterinförandeföreslårKommittén av
förhandi förstaförsäkringenallmännai denskadeförsäkringen

i arbetet.olycksfall
ivilligaicke att,arbetsmarknadens parterbeklagligt varDet attär

ochformerutredamedbiträdadirektiven, attiförslagmedenlighet
arbetsskada,vidtilläggsförsäkringlagstadgadförförutsättningar en

handhasochfinansieras parterna.avsom
kanarbetsgivarenarbetsskadeförsäkringprimärlagstadgadEn som

lösning.möjligvarithadeförsäkringsgivarevalfrihosteckna en
försäkringtecknavilligaintedockförsäkringsgivare attärPrivata

ickemeningminenligtalternativvarför dettaarbetssjukdomar,för
förordas.kan

kommitténregioffentligiarbetsskadesjukpenningDen som
arbetet.olycksfall iendastföreslår avser

anställdeoch denlidande,svårtmedför oftaArbetssjukdomar ett
påverkaellersjukdomenförhindrahandinte påvanligenkan egen

förloppet.
anställdarättvisa iingenuppfattning attminfinns enligt geDet

drabbasdesjukpenning änolycksfall högreförråkar avsomutsom
arbetssjukdom.

80-taletunder stortettarbetssjukdomarAvgränsningen varav
arbeteorsakadede sjukdomar ärlistningMedproblem. avsomav

försäk-sjukdomarnamed detta, såtillkommakan atträtta urman
olycksfallen.jämställda medblirringssynpunkt
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Listan bör regelbundet över kommitté. Inte sällan behövsses av en
tids kartläggning och analys innanen uppdykande sjukdom kanen

visas orsakad arbetet. Viss möjlighet tillvara retrogradav ersättning
önskvärd,är och detta kan tillskapas i försäkring i offentlig regi.en

Det strida utredningsdirektivenmotsynes kommitténatt görsom
föreslå arbetsskadesjukpenning ökar de offentligaen utgifternasom
med 400 miljoner år. Om arbetssjukdomaräven innefattasper skulle
utgiftsökningen givetvis bli större.

Om överhuvudtaget arbetsskadesj ukpenning i offentlig försäk-en
ring skall åter- införas, bör arbetsolycksfallsagts ochsom ovan
arbetssjukdom likställas. För inte utgiftsökningenatt skall bli högre

de nämndaän 400 miljonerna bör ersättningsnivån i så fall vara ca
90% i stället för föreslagna 98%.

F örmånstak och avgiftstak 15. 2 och 16. 9

Kommittén föreslår inkomstaketatt avseende förmåner i sjukförsäk-
ringen höjs från nuvarande 7,5 basbelopp till 10 basbelopp, och att
taket på 7,5 basbelopp för allmänna egenavgifter helt bort.tas

Vid höjning förmånstaket till 10 basbeloppen börav enligt min
mening taket för allmänna egenavgifter också ligga 10 basbelopp.

iVidare bör övervägas minska förmånsprocentenatt för de högre i
inkomstskikten, förslagsvis de mellan 7,5 och 10 basbelopp så
kallat brutet tak.

Om inkomsttaket för allmänna egenavgifter helt bort börtas även
taket för förmånerna bort, detta förtas behålla vissatt relationen
mellan avgifter och förmåner i de högaäven inkomstskikten.

Det skulle emellertid bli orimlig sjukersättning räknad i kronor om
de högstaäven inkomsttagarna fick ersättningsandel.samma

Ersättningsrpocenten bör därför successivt minska för inkomster
förslagsvis 7,5 basbelopp.över Detta kan åstadkommas med en
förutbestämd matematiskt uträknad kontinuerlig funktion skala.
Den kan kontruerasäven så de lägsta inkomsttagarnaatt får en
successivt ersättningsprocentstörre medelinkomsttagama.än

Med sådan kontinuerlig skala kan såledesen åstadkommaman en
önskvärd fördelningsprofil släppa sambandetutan att mellan avgifter
och förmåner.
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mWågöLiselotteReservation av

Direktiven

Sjuk-kalladarbetsskadeberedningen,ochSjuk-till nuUppdraget
krisöve-ursprungligenbyggerarbetsskadekommittén, en avoch

inten-efterutformadesDirektiven1992.höstenrenskommelsema
ochregeringspartiemaborgerligafyrademellanförhandlingarsiva

oppositionspartiet.socialdemokratiskadet
deregeringensocialdemokratiskadenundanröjdemaktskiftetEfter

direktiv,utfärdadeochdirektiven somutformade nyagemensamt
endastdirektiven ut-avgränsade. De gerbetydligt snävare nyavar

huvudman-nyckelfrågorsådanailösningenda somför enrymme
efterförsäkringsskyddetvarieramöjlighetenkarensdagar, attnaskap,

obligatorisktmellanavvägningenlivssituation,försäkradesden
frihetstörreförsäkringarkompletterande geroch somskydd m.m.,

enskilde.för den
75skall procent.kompensationsnivån varadirektiven attI anges
vårproposi-regeringenhargångutredningsarbetets genomUnder

kommit-påverkatförslagframlagtl995/96:150prop. somtionen
sjuk-ikompensationsnivånföreslåspropositionen attarbete. Iténs

till 80från 75höjasskall1998januariden 1penningförsäkringen
skall för-sjuklöneperiodenförslagläggsSamtidigt attprocent. om

veckor.fyratilltvåfrånlängas
villjagsamtidigtutformning,direktivensde sombeklagarJag nya

uppdrag,kommitténsrespekteratinteregeringenkritikrikta attmot
störande förvaritförslag,medkommitgångpågång somutan

ocksåhar attställningstagande. Jag noteratocharbetekommitténs
deavseendeoppositionenmedkontakter nyahelst togsinga som

sidaregeringensfrånnaturligtvaritbordevilketdirektiven, manom
enighetuppnå såförslagkommitténs stori somambitionenhaft att

möjligt.
behovetpekatgångpågång merhar enmoderater avVi

tillsamordnassocialförsäkringarnadärreform, engenomgripande
nöd-detockså ärViinkomstbortfallsförsäkring. attsamlad anser

sambandenstärkapensionssystemet,detiliksomvändigt att, nya
obligato-denförinomoch förmåneravgifter attsamtmellan ramen

själv-beträffandeindividuell frihetmedgeförsäkringen störreriska
naturligtockså öppnadåblir attDetkompensationsnivårisk, m.m.

konkurre-hosförsäkringarkompletterandeförmöjligheterstörre
försäkringsgivare.rande
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Jag beklagar direktiven inteatt i dess vidaste tolkning kunnatens
tillgodose våra grundläggande krav, försäkring, så självständigen

möjligt från statsbudgeten i syfte begränsasom att utgifter.statens

Moderat välfärdspolitik

Vi moderater har tradition bra land skalletten värna männi-om-
skor råkat i svårigheter på grund sjukdom,som handikapp ochav
långtidsarbetslöshet. Samtidigt vårär på välfärd förankrad isyn
människors för sig själva och sinaansvar närmaste.

Goda levnadsförhållanden, trygghet för familjen, för arbetet, för
ålderdomen, utvecklingsmöjligheter, utlopp för initiativ ochnya nya
idéer kan aldrig skapas enbart politiska beslut.genom

Det goda samhället med självständiga människor, har fram-som
tidstro, fram i familjen,växer i de lokala gemenskaperna, på arbets-
platserna, i skolorna, i vänkretsen, i föreningslivet- kort i detsagt -brukar kallas det civila samhället.som

Det allmänna, och därmed politiken, har viktig stödjande roll.en
braEn kan aldrig lämnastat människor vind för våg i svåra situatio-
Ett land kännetecknasner. mellan olikasom ett människorsav gap

livschanser riskerar bli deladatt nation.en
Det borde inte föreligga åsiktsskillnaderstora vad gäller målet och

motiveringen för välfärdspolitiken mellan de olika politiska parti-
i vårt land, de s.k. trygghetsfrågomaema har stått i fokusmen för

politiska meningsskiljaktigheter i årtionden och grunden till detta
ligger djupt i människosyn och perspektiv.

Jag kan bara konstatera att trots ansträngningarstora från kommit-
téns sida, kvarstår dessa politiska meningsskiljaktigheter. När staten

den kantror att hela denöverta grundläggande försörjningsrollen
från hushållen i eller mindre situationer lederutsatta dettamer till att
transfereringarna från den offentliga sektorn havererat, tidernanär
blir Statensämre. mäktar inte med lägga allt tillatt rätta genom
detaljerade och heltäckande trygghetssystem i livets alla skeden.
Ansvaret måste delas mellan hushåll och stat.
När dagens demokrati framväxte och gestalt desstog grundläg-var

gande syfte den enskildaatt människan makt och inflytandege över
samhällsgemenskapens uppbyggnad och funktion. Humanism,
medmänsklighet, människovärde, individens frihets- och trygghets-
strävanden utgjorde i själva verket utgångspunkten. dagI har vi all
anledning fråga denatt enskildavart människanoss egentligen tagit
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tal kallasdagligtsamhälle ibyråkratiseradealltmeri detvägen som
Välfärdssverige.

detdagens trygghetssystem,reformeranödvändigtDet attär men
föränd-långt djuparedetaljer. krävsändringar i Detmedräcker inte

istrukturella bristerför komma åtringar systemen.att
dräglighandskall i förstabra trygghetssystemEtt garantera en

problem.för dem hartillvaro som
drivkrafterinnehållaintefår hellertrygghetssystembraEtt som

dvs dereservationslöner,högaegenförsörjning. Dagensmotverkar
fårarbetsinkomstermedkonkurrerarbidraginkomster somgenom

måstetrygghetssystemnivå. braför hög Ettinte ligga på varaen
kon-sparande, sinplanera sittmänniskorkan intestabilt, annars

långsiktigt.investeringaroch sinasumtion
utmejs-bygger således påvälfárdspolitikenmoderataDen meren

dentrygghetrealistisk vadlad och då också är, än somsynmer
välfärdsstat.för dagenstill grundligger

enskilde harvälfärdssamhälle, där denbyggamålVårt är ettatt
situationer.ekonomiskafalla tillbaka i svåraskyddsnätmånga att

det harviktigtharde offentligaochStaten ett menansvar,organen
ocharbetslivet och detcivila nätverken,familjen, deockså egna

sparande.familjens

Utredningsarbetet

medförde skiftefyrpartiregeringens tillträde 1991borgerligaDen ett
rad föränd-utveckling.svenska socialförsäkringssystemets Eni det

sjuk-, arbets-stabilt vidtogs.syfte Iringar i göraatt systemet mer
ersättningsnivåernasänktesarbetslöshetsförsäkringarnaskade- och

sjukförsäkringenKontrollen förbättrades ikarensdagar infördes.och
Arbetsskadeförsäkringenarbetsgivarperiod.inledandegenom en

föroch beviskravenmed sjukförsäkringensamordnades bättre ar-
betsskada skärptes.

till delpensionstramadesvid förtidspensionPrövningen rättenupp,
helhet.föreslogs reformeras i sinoch pensionssystemetbegränsades

nödvändiga åtgärder den bakgrund deDet sammantagnamot attvar
kraftigt ökade grundkostnaderna för socialförsäkringarna på attav

arbetsskador under 1980-talet, samtidigtsjuktalet och antalet steg
arbetslösheten hastigt från 1990.växtesom

emellertid tillräckligaborgerliga regeringens åtgärder inteDen var
för bromsa den negativa utvecklingen. grundläggandeDeatt
strukturfelen finns dessvärre kvar.
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bara Sverige, flertalet västerländskaInte demokratier, känne-utan
tecknas idag utbyggda socialförsäkringssystem och omfattandeav
välfärdsåtaganden. snabbt växande kostnadernaDe har skapat press

statliga och kommunala budgetår, samtidigt utformningensom av
den offentliga välfärdspolitiken tycks skada ekonomiskaden
tillväxten. Utvecklingen har sträckt sig några decennier haröversom
också lett till intresset i växande utsträckning inriktats självapåatt
systemutformningen, ersättningsnivåer, karenstider, ersättningspe-
riodemas längd, krav behovsprövning,på beskattning förmånerav
och avdragsrätt för avgifter.

ökandeDet intresset för den här frågor emellertidhar varittypen av
på och Successiva detaljförändringar gjorts har blivitgott ont. som
svårförståeliga och skapat administrativt krävande samtidigtsystem,

det önskade resultatet- träffsäkra och billigare lösningarsom mer -
inte har kunnat uppnås på grund effekterna inte kunnatattav
förutses och olika åtgärder tagit varandra.att ut

Kommittén borde, enligt min uppfattning, ha tagit sin utgångspunkt
i övergripande analys strukturfelen och systemutformningen,en av
Om så skett hade kommitténs arbete kunnat resultera i dynamisken
inriktning.

Trots betänkandet i vissa delar innehåller del intressantaatt en
förslag bedömer jag det behäftat med så brister detäratt stora att
inte kan läggas till grund för beslut. Regeringen bör därför snarast

direktiv och tillsätta utredning. Dessutompresentera nya en ny anser
jag frågan förtidspensionssystem skyndsamt böratt ett nyttom
utredas i särskild ordning.

dennaI reservation det inte möjligt kommentera alla detaljerär att
jag får nöja mig med vad jag redan anfört, kommen-utan utöveratt,
några moderat synvinkel viktiga, principiella ställningstagan-tera ur

den.

Förebyggande rehabilitering och samordnad rehabiliteringinsatser,
för utsatta grupper

samordningEn olika statliga kommunalaoch myndighetersav
ansträngningar rehabilitera arbetslösa, förtidspensionerade ochatt
långtidsjukskrivna till produktivt arbete vikt.är storpersoner av
Kommittén föreslår bl.a. försäkringskassan, arbetsförmedlingenatt
och kommunen utvecklar finansiell samverkan på lokal nivå fören
planering och genomförande rehabiliterings- och arbetsförbere-av
dande insatser. föreslåsDessutom antal regler.tvingandeett
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generellt,genomförsföreslåsriktningåtgärder i denInnan som
utvärderas.pågårförsökantalmeningenligt minborde ett som

skallidagmyndigheter redanför olikaformella hinderNågra att
uppleversvårigheterföreligger inte. Desamarbetakunna som man

bedrivatraditionerocholikagrund isin atthar synsättsnarare
ekonomiskasaknasmyndighet. Härutöverrespektivearbetet inom

utredas vi-måsterehabiliteringsansvarArbetsgivarnasincitament.
arbetsgivamasavseendeföreslårkommittenförslagdare. De nusom

förbättras.kommerrehabiliteringsarbetetinteroll innebär attatt
för denförsvåradet,enligt mittförslag,lagdakan sättSnarare att se

samordnad reha-roll iSjukvårdensarbete.återgå ienskilde att en
ingående.belysasocksåbilitering måste mer

rehabiliteringsersättningvidareföreslårKommittén motsva-att en
arbetslivsinriktadvidskattefritt skalldagrande kronor40 utgesper

inkomstersättningeninnebäraFörslaget kan över-rehabilitering. att
staterlisutgiftersamtidigtför den enskilde,stiger 100 procent, som

kraftigt.förväntas ökaförsäkringenför
småföre-det visat sigåterförsäkring harnuvarandeBeträffande att

högaskyddförhållande till detfn för dyr iden motäratttagen anser
enligt minborde,täcka. Kommitténämnadkostnader den är att

detsmåföretagsyftar till flerförslaglagt frammening, att ansersom
sig.återförsäkralönande att

rehabilitering behöveryrkesinriktadavseendeförslagKommitténs
kan bliinnan detviktiga punkteroch kompletterasomarbetas

ställningstaganden.aktuellt med

perspektivmedellångtinkomstunderlag kort ochBeräkning iav

skallberäkningsunderlagföreslår det utgöraKommittén att som
medaktuell inkomstskall baserasför sjukersättningengrunden

inkomsten.minskningarökningar ochbortseende tillfälliga avav
möjligaste månkommittén iBeräkningsunderlaget bör enligt mot-

kontant-beräknasinkomstbortfallet och endastfaktiskadetsvara
Semesterlön ochförmåner.skattepliktigainte på andralön men

vadtill beloppinte beräknas högremotsvarande skall heller än som
tid framräk-arbete under denersättning för utförtskulle ha utgjort

nad semesterlön kan motsvara.anses
kontantlön skallendastkommitténs uppfattningdelarJag utgöraatt

föreslagna sänkning-denberäkningsunderlaget. Vidare jag attanser
arbetsskadelivrän-gällasemesterlönefaktom till också bör12aven
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så enhetligt för beräkning denta, sjukpenninggrun-att ett system av
dande inkomsten uppnås.

Beträffande övriga förslag vill jag framföra följande ståndpunkter.
Att minska kostnaderna för sjukförsäkringen de viktigasteär en av
åtgärderna måste vidtas för få rätsida Sveriges allvarligaattsom
ekonomiska situation. Det handlar dock inte bara primärt attom
sänka kostnaderna.
Det handlar minst lika mycket undvika situationer därattom
människor tvingas i läge där bara sjukbidrag och förlängning-iett

förtidspension de enda lösningarna.ären
offentligaDen sektorns uppgift bör erbjuda grundläg-att ettvara

gande inkomstskydd för alla yrkesverksamma. Systemet bör ut-
formas med utgångspunkten detta miniminivå och denatt är atten
enskilde förväntas för ytterligare behov trygghet.svara av

sjukpenninggrundandeDagens inkomst bör enligt be-ersättas en
räkning baseras den genomsnittliga inkomsten under de 24som
månader föregått ersättningsåret och ytterligare karensdagattsom en
införs.

frånAtt utgå aktuell inkomst, kommittén föreslår, kan ledasom nu
till den enskilde individen får ersättning liggeratt alltför näraen som ,
arbetsinkomsten och kan systematiskt beteende, vilketuppmuntra ett
kan försvåra återgång till produktivt arbete.en

Kommittén lämnar också förslag till förändringar nuvarandeav
regelsystem beträffande egenföretagare. har funnitMan reglernaatt

jämförelseinkomst och möjligheten bestämma beräkningsun-attom
derlaget till högre belopp den skatterättsliga nettointäktenannat än
vid skuldbelastning skall bort med hänsynstor till de i dagtas
gällande skattereglerna. Vidare föreslås den särbehandlig iatt som
dag sker egenföretagare verksamhet befinner sig iav ettvars
uppbyggnadsskede eller föremål för ändrade förvärvsförhållandenär
bör slopas och med innehållandeersättas grundnivåett system en
motsvarande KAS-ersättningen. Vid arbetsinsats understigeren som
heltid skall ersättningen reduceras. Grundnivån skall detutgöra
lägsta ersättningsunderlaget under år räknat från verksamhetenstre
början. Om sjukfallet inträffar före treårsperiodens utgångstrax

ersättning lägst nivåutges under sjukpenningpe-restensamma av
rioden.

Kommittén har inte lyckats få fram vederhäftiga beräkningar deav
kostnadseffekter de förändringar beträffande egenföretagaressom
sjukersättning upphov till. Förslaget kan enligt min mening integer



yttranden 629särskildaochReservationer1996:113SOU

föremål förblibörbeslut,förgrundtilldelar ligga utantill alla
utredning.ytterligare

Månadsersättning

inriktningenskallkommittén atttilldirektivregeringensEnligt vara
integrerasskallarbetsförmåganedsattlångvarigtvidersättningen

skallReglernaohälsoförsäkringen. ersättaden allmännadel iensom
sjukbidrag.ochförtidspensionfördagens system

periodunderinnebärförslagKommitténs näratt avenpersonen
skall övergångdagaromfattat 365sjukperioderhaftdagar450 som

månadsersättning.tillsjukpenningfrånske s.en
omfattningtillräckligkommittén iinteuppfattning harEnligt min

behäftatförtidspensionssystem ärdagensproblemdeanalyserat som
analyseratkrävsomfattningdeniheller harmed. Inte somman

avseendekvarstår,oklarheterMångaproblem.framtidaförväntade,
Förslagetmånadsersättning. ärerhållamöjlighetenskildesden att

tolkningssvårigheter iinnebärakanochrad punkteroprecist på en
stolar"två"mellanhamnarenskildeRisken dentillämpningen. att

uppenbar.är
besparing uppnåsverkligifrågasättaskälocksåfinnsDet att om en

förslagensanalysKommitténsförslaget.framlagdadetmed avnu
enligt mittoffentliga sättför andra är, attkonsekvenser system se

på andraövervältringrisk försärskilt vadotillräckligt,det avser
obligatoriskallmänavsaknadItrygghetssystem.offentliga av en

omfattasintedenfördet riskfinnsarbetslöshetsförsäkring att som
allmäntutanförhamnakommaförsäkring kan ettsådan attenav

inkomstskydd.
socialtjänstensig tillvändabehövakan kommaMånga attpersoner

kostnads-önskvärdickeFöljden blirförsörjning.för hjälp till sin en
återstårfrågorsåkommunsektorn. Jagövervältring på storaattanser

förtidspensionssystemnuvarandefrånövergånglösa vadatt avser en
förtidspensions-framtidaregelverk, frågantill ettattett annat om
utredningsarbetesådantutredning ochkräver att ettsystem egenen

förarbetedetmed tanke på närva-skyndsamtmåste bedrivas som
pensionsarbetsgruppen.rande ipågår

arbetsskadaFörsäkring vid

skadas viddenersättning tillföreslår ettKommittén att som
från arbetsska-sjukpenningskall i formarbetetolycksfall i utges av
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deförsäkringen tillsammans med sjukpenningen skallsom motsvara
98 den sjukpenninggrundande inkomsten.procent Samordningsti-av
den skall 90 dagar. Kommittén finner heller ingen anledningvara att
förändra färdolycksfallens ställning. hellerInte beträffande skador
till följd skadlig inverkan olycksfall arbetssjukdomaränav annan
föreslås någon ändring nuvarande regler. Förslaget enligt minärav
mening djupt olyckligt.

Jag väl fungerande arbetsskadeförsäkringatt i första handanser en
skall konstrueras sådant den motverkar arbetsskadorett sätt att att
och arbetsolycksfall uppstår. Försäkringen måste innehålla sådana
stimulanser det skall löna sig eliminera skadligaatt arbetsmiljöeratt
och dåliga arbetsbetingelser.

Därför måste arbetsskadeförsäkring knytas så arbetsplatsennäraen
möjligt, fri från statlig styrning och finansiering.som

Egentligen finns det inga skäl talar för just arbetsskadorattsom
omfattas offentlig försäkring. harDet visat sig arbets-av en att
skadeförsäkringen i offentlig regi försvagat drivkrafterna för enskil-
da arbetsgivare förbättra arbetsförhållanden.att

Eftersom det lagstiftning och försäkringskassornasär praxis som
skall erhållaavgör arbetsskadeförsäkringsförmånerom en person i

och livränta, finns ingen direkt koppling till arbetsplatsen. l
Dagens arbetsskadeförsäkring iuppvisar flera brister. dessaAv är

det främst två fortfarande återstår. Dels har försäkringen intesom ivisat sig gå tillämpa rättvistatt dels lagensett sätt, synes .Ibetydelse för det skadeförebyggande arbetsskyddet starkt be-vara
Trots degränsat. årens förändringar och förbättringarsenaste äger

dessa invändningartvå fortfarande sin giltighet och måste föranleda g
åtgärder. Några åtgärder i den inriktningen finns inte föreslagna i
kommitténs förslag.

Enligt mitt det måste densätt nuvarande trendenatt brytas ochse
incitament skapas för arbetsgivaren i direktett system som ger en
koppling mellan den enskilde arbetsgivarens utgifter för arbets-
skadeförsäkringen och skadeutfallet.

Detta kan endast åstadkommas den nuvarande försäkringenom
med obligatoriskersätts arbetsskadeförsäkring. Arbetsgivare skallen

skyldiga teckna sådan försäkringatt för sina anställda.vara Denen
nuvarande arbetsskadeförsäkringen avskaffas och endast medersätts
skyldigheten teckna försäkring.att

Systemet skall försäkringsmässigt utformat. Försäkringenvara
skall också så konstruerad så arbetslinjen prioriteras ochattvara att
det inte möjligt vältraär kostnadsansvaröveratt på andra sektorer.
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dockavgifterbör finansieras företagenFörsäkringen somgenomav
ochför arbetsskadordifferentieras utifrån Företagens kostnaderbör

före-arbetsmiljöförbättringar, aktiva,sjukfrånvaro för stimuleraatt
hälsoprövning fårrehabiliterande åtgärder.byggande och Ingen

förekomma.
i arbetsskadeförsäkringenförslag avseende ändringarKommitténs

till grund för beslut.bör läggas

gsskyddförsäkrinförRamar annat

föranalysera förutsättningarhar ingåttkommitténs uppdragI att
kompletterandei vissa fall kantilläggsförsäkringar ersätt-gesom

försäkringsskyddet i allmän ochdet grundläggandening utöver en
direktiven finns starka skälohälsoförsäkring. Enligtsammanhållen

förfinansiella dessaorganisatoriska ochför det ansvaretatt
Därige-arbetsmarknadenstilläggsförsäkringar skall ligga på parter.

samlade försäkringsskyddetför del dettar parterna ansvar en avnom
löneutrymme.detta tillgängligt Enoch omfattningen vägs motav

den allmännaför kommitténs arbete skallutgångspunkt attvara
innehålla minskningsreglerinte skall behöva någraförsäkringen

skall analyserabegränsningen kommittén ocksåmed den statensatt
för tilläggsförsäkringarutformningenmöjligheter sättaatt ramar av

nödvändigt för samlat försäkrings-detta visar sig uppnåatt ettom
effektivt. referensgrupprättvist och särskildskydd Enärsom

i beredningen och underbestående parternas representanterav
få till uppgift formuleraledning kommitténs ordförande skulle attav

tilläggsförsäkringar. Kommitténs ord-kring församsynen ramarna
förande kunde emellertid konstatera denatt varsamsyn som

saknades.nödvändig för bedriva arbetet i referensgruppenatt
analysengenomfört i direktiven förutsättaKommittén har dock den

fram förslag arbets-tilläggsförsäkringar och lägger också ett attav
träffa komplette-skall möjlighet avtalmarknadens attparter omges

sjukfall. Samtidigtrande ersättning efter den dagen i90:eäven ett
ersättningsnivån skall överstigaden sammanlagda inteattanser man

90 procent.
i kompletterandeEnligt min mening bör bärande tanke etten

trygghetssystem spelrum för marknadstänkan-skapa störreattvara
medförade, med tydligare funktion för prismekanism vilket skulle

efterfrågan och utnyttjandet försäkringsskyddet blirpåatt av mer
balanserat. föreligger överefterfråganDet problem medsom nu en
på försäkringsskydd via den politiska marknaden reduceras genom



632 Reservationer och särskilda yttranden SOU 1996:1 13

tilläggsförsäkringar prissätts friatt marknad. När den enskildaen
direkt betalar kostnaderna för del sitt försäkringsskydd,en av
minskas också dagens problem med överutnyttjande. denAtt enskil-
de själv har delansvar för sitt inkomstskydd ökarett också trygghe-
ten.

Tilläggsförsäkringarna bör helt skilda från den allmännavara
försäkringen. Premier, försäkringsvillkor, allmänna krav och
självrisk bestäms via privaträttsliga avtal mellan forsäkringsparterna.
Det knappast uppift förär politiska beslut denatt närmareen ange
utformningen dessa tilläggsförsäkringar.av

huvudsakI kan former kompletterande skydd förekomma:tre av
avtalsförsäkringar, individuella försäkringar och medborgarkonton.

Inom för det med individuellt pensionssparandesystemramen som
introducerades under den borgerliga regeringen bör den enskilde ges

och skyldigheträtt medborgarkonto.öppnaatt Möjlighetett att
införa medborgarkonto borde, enligt min mening, därför utredas.

kanJag bara konstatera direktiven lagt hinder föratt kommittén att
utreda och lägganärmare förslag till kompletterande försäkringssys-

med denna inriktning.tem

Ekonomisk redovisning

Kommittén föreslår sammanhållen redovisningsmodell fonden en-
skall skapas. Försäkringens intäkter i form socialavgifter, all-av

egenavgiftermänna och skattemedel tillförs fonden via statsbud-
Försäkringens utgiftergeten. föreslås föras löpande fonden ochmot

därmed skall enligt kommittén försäkringens resultat och finansiella
Överskottställning kontinuerligt följas. skall kunna placeras av

ansvarig organisation och vid underskott skulle lån kunna hostas
Riksgäldskontoret eller kapitalmarknaden i övrigt.

Jag eftersom försäkringenatt enligt min uppfattning fåttanser en
olycklig utformning i väsentliga delar bör frågan den ekonomis-om
ka redovisningen analyseras ytterligare. Alternativa modeller redo-
visas i kommitténs förslag och dessa bör enligt mitt detsätt att se
bearbetas ytterligare innan slutgiltig ställning hur försäkringentasen
ekonomiskt skall redovisas.

Jag därför kommitténs förslag kanatt ligga till grund foranser
ställningstagande.
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Sammanfattning

Vid kommitténs sista sammanträde, innan justeringssammanträdet,
lade kommittén fram förslag basbeloppstaketinnebärett attsom
avseende förmåner skall höjas från basbelopp till basbelopp.107,5
Samtidigt "taket" bort för egenavgifter. Viktiga principiellatas
ställningstaganden har således tagits i kommittén djuparenågonutan
analys och diskussion. Förslaget innebär kraftigt kostnader förökade
försäkringen. Att "taket" bort för egenavgifter och skärärtas en ren
skattehöjning, och inte något Ovanstående endastärannat. ett
exemel hur genomgripande förslag i försäkringen fram,lagts
kemiskt fritt från samhällsekonomisk analys. har inte ställtMan ens

näringslivfrågan hur svensk arbetsmarknad och därmed svenskt
påverkas förslagen.av

med anledning vad jag anförtJag kommitténs förslagattanser av
bristerhar så det nödvändigt regeringenärstora att att snarast

tillsätter utredning. Förslagen kan inte ligga till förgrunden ny
lagstiftning.beslut och Frågan hur det framtida förtidspensions-om

skall utformat bör bli föremål för särskild utredning.systemet vara
bedömer arbetet, på grundJag det statsfinansiella läget ochatt av

den stigande arbetslösheten i samhälle,vårt måste bedrivas mycket
skyndsamt.
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Särskilt yttrande Arne Borgav

Den strikta bedömning arbetsförmågan ligger till grund förav som
till ersättning i föreligganderätt förslag till allmän och aktiven

sjukförsäkring får inte leda till människor bokstavstolk-att genom
ning och hänvisas till socialhjälp.stöts förtjänarDetut systemetur
betonas bedömningen den enskildes arbetsförmåga alltid skallatt av
ske i förhållande till vad rimligen kan begäras honom.som av

Samordnad rehabilitering Kapitel 7

Rätten till arbete måste samtidigt hävdas och aktiva och tidiga
insatser nödvändiga för individenär skall kunna återgå, kommaatt

Äveni arbetslivet eller behålla sitt arbete. förut många där framti-
den kanske inte arbetsmarknaden aktivär och samordnadär en
rehabilitering både önskvärd och nödvändig. I många fall handlar
det alltså förstai hand inte rehabilitering ska leda till ettom som
arbete åstadkomma bättre livskvalitéutan ochatt ettsnarare om en

innehållsrikt liv. detI sammanhanget samverkan medär näramer en
1sjukvården betydelse.störstaav
IUtöver ökad satsning på aktiv rehabilitering krävs ocksåen en

samordning de samhälleliga främst inom försäkrings-av resurserna,
kassor, arbetsförmedlingar och kommuner. lDen utvecklade finansi-
ella samordning lokal nivå kommittén förordar måste därförsom
med kraft fullföljas och obligatorisk karaktär. lges

försöksverksamhetDen i två län, där kommittén förordar AMIatt
bildar uppdragsorganisation, får inte leda till uttunningen egen en

den speciella kompetens och de idag finns inomav resurser som
AMI-S. För individen, oberoende arbetssökande eller harärom man
arbete, finns behov konsultera sakkunniga i hjälpmedels-,att
anpassnings- och andra för arbetsplatsen angelägna frågor. Därefter
måste AMI-S för råd, stöd ochöppna service för enskildavara
oberoende funktionshindrets karaktär. finnsDet uppenbar riskav en

förslaget uppdragsorganisationatt göraatt AMI-S innebärom en av
köp- och säljsystem där beställarorganisationenett Af,Fk och

kommunen formulerar uppdraget. kanDetta förlängda ochge
komplicerade rehabiliteringsvägar individens förutsättningar att-
själva kontakta sakkunskapen begränsas därmed möjligheteräven-
till initiativ och aktivtatt medverkata till lösa sinegna att
arbetssituation. Individens åtkomlighet till AMI-S måste kvarstå och
detta problem särskilt uppmärksammas.
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Månadsersättning Kapitel 11

Förslaget sjukbidrag och förtidspension medersättaatt ompröv-en
ningsbar månadsersättning godtagbar del aktiv sjukför-är en av en
säkring. Sjukdom och arbetsoförmåga flestai de fall inte definiti-är

tillstånd bör återkommande För många flerhandi-utan omprövas.va
kappade och kroniskt sjuka med progredierande sjukdomar kan
återkommande omprövningar emellertid uppfattas kränkandesom
och skapa otrygghet. sådana fall förutsättningar1 bör skapas för en
varaktig ekonomisk ersättning.

framtidaDen grundnivån i månadsersättningen får inte understiga
den nuvarande grundnivån i förtidspensionen. Redan nuvarande
belopp mycket låg nivå leva på.är atten

åldersnivåLägsta för få månadsersättning skall enligt kommit-att
höjas fråntén 16 till år.18 Samtidigt skall Vårdbidrag kunna utgå
till 18 års ålder. Mot detta finns inga invändningar. Förslaget iupp

övrigt skapar emellertid komplicerade situationer t.ex.nya som
möjligheter till ekonomisk ersättning vid studier och bör därför
utredas ytterligare.

föreliggandeDet förslaget till månadsersättning ofullständigt.är
Kompletterande utredningar måste Så till exempel måstegöras.
frågan bostadsstöd utredas. måste förutsättasDet bostadsbi-attom
drag kommer utgå i ungerfär utsträckning föratt samma som
närvarande. fallI kommer fler tvingas komplettera sinannat ännu att
försörjning med socialhjälp.

Samverkan med hälso- och sjukvården Kapitel 8

Kommittén föreslår i detta avsnitt försäkringskassan skall fåatt
befogenheter köpa individuell behandlingatt av personer som
förväntas kunna återgå i arbete. Försäkringskassan skulle alltså
kunna köpa sig förbi sjukvårdens behandlingsköer för därigenomatt
minska försäkringskostnaderna tänkesättDetta är ett ärm.m. som
helt främmande och oacceptabelt för handikapprörelsen. Den typen

lönsamhetstänkande får aldrig in sig i vården eller iträngaav vare
den allmänna försäkringen. strider heltDet hälso- och sjuk-mot
vårdslagens bestämmelse vård lika villkor och sjukförsäkring-om

princip generell och allmän försäkring. Behandlingens som en av
i förvärvsaktiv ålder får inte ske på bekostnad andrapersoner av som

har behov smärtlindring eller höjd livskvalité utan attsamma av men
stå till arbetsmarknadens förfogande. Om sjukvården behöver
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generellttillföraseffektivare skall dessaför bli sättettattresurser
kommer alla till del.så detatt

Sjuklön Kapitel 6

diskuterarrehabilitering""Förebyggande insatser ochavsnittetI
sjuklön.veckor förlängdnackdelar med till 4kommittén för- och en

ochfrågan inte färdigutreddhar,Regeringen är trots att storatttrots
delbetänkande,kommitténsi remissvarentveksamhet framförts över

förlängning införssådanföreslagit riksdageni proposition att en
januarifrom. den 1997.l

få arbete försvårasfunktionshindradeMöjligheterna för ettatt
fårarbetsmarknad där arbetsgivarendärmed ytterligare på ta etten

rehabilitering.för sjukfall och I Lagenkostnadsansvarännu större
försäk-få ersättning frånarbetsgivaresjuklön SjLL kan enom

anställde.för sjuklön till den Isina kostnaderringskassan för
"Allmännatill sjuklönRiksförsäkringsverkets anvisningar rättenom

omfattasSärskilt högriskskydd.kallas detta för Förråd 1996:2" att
dels bero påfrånvaron enligt anvisningarnadenna möjlighet skaav

arbetsförmågan, dels skallnedsättningmedicinsk betingad aven
tolvmånadersperiod kunnaavslutade sjukdomsfall underantalet en

tolkning lagen harstycken. hårdabedömas överstiga tio Denna av
få.högriskskyddet har utnyttjatsinneburit det särskilda ytterstatt av

arbetsgivaredåligt kända hos såvälReglerna dessutomär som
arbetstagare.

uppmärksammasviktiga bestämmelse i SjLL måsteDenna närnu
enbart med aktivaresjuklöneperioden förlängs. räcker inteDet en

anvisningaroch Rfvzsinformation. Regeln i SjLL måste förtydligas
det undersjukfall beaktaLika viktigt tio årändras. är att attpersom

arbetssökandesjukperioder. Omkan handla flera längreårett enom
medför längreperioderunder vissahar sjukdom vetmanen som

försäkringskassansjukskrivningar det möjligtmåste ersätterattvara
med vissa kroniskafall människorarbetsgivaren. kommerI annat

situation arbetsmarknadenfå påsjukdomar svårare änännuatt en
redan har.man

Kapitelpå administrationen 19Krav

Övergången ställa kravtill helt försäkring kommer att storaen ny
försäkringskassans personal.alla inblandade och inte minst Det

individuella ersättningsformer ochrehabiliteringsarbetet, nya
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bedömningsgrunder, kraven samverkan med arbetsplatser och
andra samhällsorgan exempel områden kräverär ochsom ny
annorlunda kunskap.

omfattandeEn kompetensutveckling förutsättning förär atten
förslagen ska kunna förverkligas i vardagen, vilket kommitténute
också pekar på.

Kommittén föreslår särskilda medel ska för försäk-att avsättas
ringsadministrationens arbete fyra angivna områden: köp av
rehabiliteringstjänster, finansiell samverkan med hälso- och sjuk-
vården, finansiell samverkan med arbetsförmedling och socialtjänst

förebyggande insatser arbetsplatser.småsamt På sättsamma
borde särskilda ekonomiska och specialdestinerasavsättasresurser
för kompetensutveckling försäkringskassorna, så garantieratt
skapas för utbildningen verkligen blir i tillräcklig omfattning.att av

Särskilt yttrande av

Lage Carlsson och Ulf Wetterberg

sjuk-I och arbetsskadekommitténs slutbetänkande utvecklas tan-
karna från delbetänkandet ohälsoförsäkring ersätterom en ny som
dagens sjuk- och arbetsskadeförsäkringar förtidspension. För-samt
slagen innebär renodling till i princip enbart medicinska kriterieren
för till ersättning. Ersättningsnivåernarätt sänks och kvalifrkations-
kraven skärps. Redan i vårt yttrande kommitténsövergemensamma
delbetänkande konstaterade vi det påtaglig risk föräratt att etten
icke oväsentligt antal de i framtiden med depersoner, av som nya
kriterierna inte kommer kunna få ersättning från denatt nya
sjukförsäkringen, kommer ha svårt på andra klara sinatt sättatt
försörjning. En betydande del dessa riskerar bliattav personer
beroende socialhjälp. Det finns efter slutbetänkandet anledningav
för återupprepa kommuner och landsting måsteatt kompense-attoss

för denna kostnadsövervältring till kommunsektom i formras av
ökade kostnader för socialbidrag och arbetsmarknadsåtgärder samt
minskade skatteinkomster.

finnsDet många människor saknar fotfäste på arbetsmarkna-som
den och riskerar hamna vid sidan både sjukförsäkringatt ochsom av
arbetslöshetsförsäkring. Det samhällets skyldighetär olikaatt sätt
stödja återgång till arbete och försörjning för dessa männi-en egen
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motivationsskapande åtgärderoch/ellerrehabiliterandevidtaskor,
arbeten.subventionerai många fallsamt

arbetsuppgifter.till lämpligagäller tillgångenfrågacentralEn
svårigheter kommasannolikt hakommermärmiskorDessa att
konjunkturläge. mångaFörarbetsmarknadenden reguljära oavsett

få fram subventio-försökafrågadärförkan det attvara omgrupper
viktigtlångsiktighet. dåviss Detändå hararbeten ärnerade ensom

hurersättningsnivåerför arbete,kan gällavad detdiskutera samtatt
perifert denna heltendastKommittén berörskall ske.finansieringen
ökad belastningrisk förfinns påtagligfråga.avgörande Det enen

sammanhangdettaarbetsmarknadspolitiken. Vi vill i poängtera att
åtgärder liggerarbetsmarknadspolitiskafinansieraför attansvaret

staten.
regeringen iuppmaning tilli kommitténsdärför instämmaVi vill

övervägandeni defrågor måste ingådessadelbetänkandet att som
arbetslinjenförslag huri samband medskallregeringen göra om

förnyelsefrämjas och hurarbetsmarknadspolitiken skallinom av
utformas.övrigt skallarbetsmarknadspolitiken i

ocharbetsförmedlingenförsäkringskassan,föreslårKommittén att
lokal nivå församverkanfinansiellutvecklarkommunen en

arbetsför-andrarehabiliterings- ochgenomförandeochplanering av
Utformning-lovvärd.intressant ochberedande insatser. Ansatsen är

grundas påha vunnit påskulle dockförslagen att en meren av
intressentermellan dessavarför samarbetetgenomarbetad analys om
fortfarandeFörslaget kännstillfredsställande idag.fungerarinte
intressentermellan olikaSamverkanlöst i konturerna.relativt

verksamheten och klaraoch ledningstyrningfordrar tydlig aven
krävs därförYtterligare preciseringarfinansieringen.förprinciper

för beslut.denna frågainnan är mogen
förändringarföreslåmöjlighetenutnyttjathar inteKommittén att

försäkrade förochför arbetsgivareincitamentsstrukturen attav
kostnader församhällets totalaohälsan ochminskadärigenom

incitamentsanktionerförslag byggerohälsa. Utredningens änmer
Förslagen kannytänkande.relativt begränsatinnebäroch ett

hittillsvarandeytterligare utökningkaraktäriseras typ avavensom
åtgärder.

skapaviktenför visserligenKommittén attavresonemang om
med förebyggandeintensifiera arbetetför arbetsgivareincitament att

inriktningmed dennarehabilitering. Konkreta förslagochåtgärder
försäkringen vidutformningenvad gällersaknas dock bl.a. av

arbetsskada.
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Vår kritik i detta avseende kan också exemplifieras utifrån
kommitténs förslag ersättning vid sjukdom. Kommittén lämnarom
inget förslag sjuklöneperiodens längdeget konstaterarutan attom
regeringen i proposition 1995/96:209 föreslår förlängning till fyraen
veckor. Vi det hade varit önskvärt kommittén hadeattmenar om

och analyserat effekterna sjuklöneperioderutrett olika längdav av
inklusive perioder längre fyra veckor och kopplat dettaän till
arbetsgivarens incitament förebygga ohälsa medverka i ochatt samt

för erforderliga rehabiliteringsåtgärder.ansvara
Kommittén föreslår kommuner och landsting skall föratt svara

arbetsplatsrelaterade rehabiliteringskostnader fullt för skäligut samt
andel kostnader kostnademas storlek ochexterna oavsettav oavsett
vid vilken tidpunkt insatserna Vi detta integörs. deattmenar ger

incitamenten. bättreEn ordningrätta arbetsgivarenvore om ansvarar
för rehabiliteringens kostnader på arbetsplatsen under den tid som
sammanfaller med sjuklöneperioden. Den för försörj-som ansvarar
ningen bör också för rehabiliteringskostnaden eftersom aktivasvara
rehabiliteringsåtgärder kan bidra till hålla kostnaderna föratt nere
sjuklön eller sjukpenning. En sådan ordning innebär det, tillatt
skillnad från vad kommittén föreslår, inte behövs ytterligare sank-
tionsmöjligheter arbetsgivare. Ansvarsfördelningen klarlagd.mot är
Kommitténs förslag innebär oklar ansvarsfördelning mellanen
arbetsgivare och försäkring till för den försäkrade och med osä-men
kerhet arbetsgivarens kostnader. Det inte rimligtär t.ex.om att
Yrkesinspektionen skall kunna besluta arbetsgivarens rehabilite-om
ringsåtgärder och därmed påföra arbetsgivaren kostnader för händel-

kanske inträffade långt bakåt i tiden.ser som

Särskilt yttrande av

Paul Carlsson och an-ErikJ Nyberg

Behovet helhetsperspektiv på socialförsäkringarnaav

Reformeringen sjuk- och arbetsskadeförsäkringen ingårav som en
del i omvandling hela socialförsäkringssystemet.stor Vi villen av
inledningsvis uttrycka vår för den brist på helhetssynoro som
präglar denna förändringsprocess. De enskilda försystemen ses var
sig. Ambitionen renodla dem ochär såatt dem billigare.sätt göra
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svenskai detemellertid bliResultatet riskerar att att stora grupper
socialför-det allmännadet skyddsnätfaller igenomsamhället som

erbjuda.säkringssystemet avsett att
till sjukför-pensionssystemetförs frånförtidspensionärerDagens

kategoriför dennaochi sinsäkringen, ävengörstur omsom
enligt striktamed ersättningsjukförsäkringrenodlas till temporären

tillkriterier,helt fyller dessaintekriterier.medicinska Den som
framgångsrikgenomgåtthan eller hondärförexempel att en

arbetslöshetsförsäkringen.hänvisas tillrehabilitering,medicinsk
ställa kravförändras,emellertid också störrekommerDenna att

bortremedarbetsmarknadsanknytning ochtidigare stramas enupp
ersättningsrätt.förparantes

inkomst-hittills kunnat kännaantalobestämtEtt sompersoner,
ikommersocialförsäkringssystem,heltäckandetrygghet i ett

skyddsnätet. Vadfalla igenomdet villutförsäkras,framtiden sägaatt
med demhänder

välordnadealternativ. den hartvå Förfinns i praktikenDet som
möjligheten under visslite äldre finnshelstförhållanden och är att

och makesbesparingarekonomisk standard levauppoffring av
Övriga har tvåi sinhänvisade till kommunen,inkomst. turär som

tillfälligtsocialbidrag eller ordnaAntingenmöjligheter. ettutge
sig förkvalificerarenskildeverksamhet så deni sinarbete nyttatt

a-kassa.
arbetsskadekommitténsjuk- ochövergripande kritik ärVår attmot

uppgift och inteteknokratiskt sinoch påalltför ägnatden snävtsett
kommerden föreslårvilken roll detintressetillräckligt attsystem

viförsäkringssystem. Menförhållande till andraspela i somanser,
utred-vidlåter dennaenbartbrist intedettaframgått, äratt somen

omvandlingenpräglar helaalltför hög gradining tvärtomutan av
socialförsäksringssystemet.

renodlinguppmärksammattidigarekommitténVi har attnoterat att
kan ledaförtidspensionochsjukersättningför tillkriterierna rättav

ganska dyrbarsamhällsekonomisktoönskad ochsocialttill en
"rimlighetsbe-föreslogsdelbetänkandekommitténsutslagning. I en
renodling. Vikonsekvensernegativaför mildradömning" att av en

åtstramninglångtgående,inte fullt likasådan,ocksåmotsätter oss en
demåtskilligaförblirRiskenersättningsrätten. attstor somavav

socialförsäk-slåsde medicinska kravenuppfyllerinte strikt ut ur
socialbidragsberoende. Mångafall bliroch i mångaringssystemet

avskaffasäldrereglemakalladedrabbas de såsåledeskommer näratt
ersättningsfor-olika"gränsfall" mellanövriga1997. För utgörsom
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bli betydel-kan dock förslaget samordnad rehabiliteringom enmer
sefull åtgärd.

Ersättningsnivåer

arbetsskadeförsäk-föreslår integrering sjuk- ochKommittén en av
integrering måste enligtring och förtidspensionssystem. sådanEn

standard-ersättningsnivåer innebärvår uppfattning bygga som
skadeståndsrättsligoch vid arbetsskada ocksåtrygghet gersom

kompensation.
tanke sjukförsäkringenVi kommitténs på höja taket iattattanser

intressant. bör utredas vidare.från till basbelopp Den107,5 är

Månadsersättnin gen

samordna sjukpenning och förtidspension enligtPrincipen ärattom
riktig.vår mening

dock inte tillfredsställande hunnit belysa konse-Kommittén har
förslaget till månadsersättning. i nuvarandekvenserna Det ärav

enkelt otillräckligt beslut införaform helt Något månadser-utrett. att
därför fattassättning bör inte riksdagen inte i denav ens numera-

formen kallat principbeslutvanliga så förrän konsekvensernaav —
tillfredsställande kartlagda.är

exempel vadSom vi nedan viktiga följdertremenar anger av
förslaget, inte tillfredsställande beaktade i betänkandet.ärsom

övergång till månadsersättning för förtidspensionEn i stället
inrymmer rad osäkerhetsfaktorer för den enskilde. innebärDeten
bland återkommande omprövning till ersättningrättannat av som
kan medföra ekonomisk belastningotrygghet och andra ersätt-
ningssystem.

skäletAv det vi upphörande månadsersättningatt ettanser av
enbart ska få ske grund rehabilitering med rehabiliteringser-av -
sättning eller på grund den enskilde arbete.återgår iattav-

Månadsersättning i stället för förtidspension får inte innebära ökad
social och ekonomisk otrygghet för den enskilde. Om månadsersätt-
ningen skall kunna leda till minskad utslagning till "förtidspension"
förutsätter det denna ersättningsform kopplas till förstärktatt en
anställningstrygghet. Vi kritiska till kommittén helt skjutitär att
denna viktiga fråga från sig.

2l 16-0907
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Månadsersättning, normalt börjar utgå med automatik efter ettsom
års sjukskrivning får således, enligt vår mening, inte densom
nuvarande förtidspensionen eller mindre automatiskt innebäramer
saklig grund för uppsägning. I stället måste anställningsskyddet
bibehållas så länge försäkringskassan det motiverat medanser
återkommande omprövning ersättningen med sikte på rehabilite-av
ring och återgång i arbete. Det skulle ligga i linje med den etablera-
de tolkningen anställningsskyddet, innebär uppsägningattav som

fårinte ske grund sjukdom, arbetstagaren rimligen kanav om
återvinna sin hälsa och detta sjukskrivningenantas även ärom-

längre år.än ett
besvärande brist i förslagetEn till månadsersättning detär ännuatt

icke så genomarbetat arbetsmarknades har grund förär att parter en
i sak börja diskutera de förändringar i avtal och kompletterandeatt

försäkringar behöver göras.som

Egenavgifter

framtidaDen sjukförsäkringen, inklusive månadsersättningen bör
enligt vår uppfattning inte till någon del finansieras med egenavgif-
ter.

Arbetsförmåga och ersättningsgrad

Kommitténs tanke tycks också för månadsersättningen skallattvara
gälla den relativt nyinförda bestämmelsen hel förtidspensionatt
endast skall till den helt saknar arbetsförmåga. Denutges som som
bedöms ha viss arbetsförmåga, får10 bara 75säg procent, procent
i förtidspension/månadsersättning.

delEn framtidens långtidssjuka kommer ha begränsadstor attav en
restarbetsförmåga och därmed bara få 75-procentig månadsersätt-
ning. Vid den lägsta de två kompensationsnivåer kommitténav som
diskuterar kommer därför många få månadsersättning bliratt en som
O,750,65O,49 mindre hälften vad de tidigare hade lön.iän av

Med sådant utfall kommer många med månadsersätt-en personer
ning råka för något detsamma de helt utförsäkras.att ut av som som

kommerDe delvis behöva leva besparingarpå eller makesatt
inkomst. saknarDen den möjligheten kommer ofta inte klaraattsom
sig på vad månadsersättningen ger.

Vi har förståelse för behovet bättre kostnadskontroll i socialför-av
säkringama så inte de totala kostnaderna för dessa såatt växer
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mycket de andra angelägna statliga och kommunalaträngeratt ut
åtaganden. Vi kan därför nivå i månadsersättningenacceptera en
65 två viktiga krav uppfylls:procent om

avtala kompletterande inkomstskydd får interättparternas att om-
inskränkas
tillämpningen arbetsförmågebegreppet ändras så denävenattav-

bedöms ha viss mindre restarbetsförmåga får helsom en
månadsersättning och konsekvensändringar i skiktenatt görs
därefter

Arbetsskadeförsäkringen

Vår uppfattning ingen enskild bör drabbas ekonomisktär att av en
arbetskada, sig den beror på olycksfall eller skadligvare annan
verkan. LO ochFör TCO därför den principiellt riktigaär ersätt-
ningsnivån i arbetsskadeförsäkring 100 inkomstbortfallet%en av
vid allt enligt rådande uppfattning betrakta arbetsska-är attsom som
da. Att kommitténs majoritet föreslår höjd ersättning vidnu
arbetsolycksfall viktigt, otillräckligtär i riktning. Viett rättstegmen

arbetsskadesjukpenning nivå bör återinförasattanser samma
också för arbetssjukdomar.

Minskningsreglerna

Vi med tillfredsställelse utredningens förslag sjuklön skaattser
kunna efter 90 dagars sjukskrivningäven och sjuklönutges skaatt
kunna komplettera sjukpenning till 90 inkomstunder-procentupp av
laget sjukpenningen reduceras enligt den så kalladeutan att
minskningsregeln. Vi skulle dock helst ha kommitténsett att
föreslagit full frihet för för sjukpenningperiod ochparterna att
period med månadsersättning sluta kompletterande sjuklöneavtal

någon minskningsregel.utan
Detsamma gäller friheten sluta avtal med sjuklönen underatt

sjuklöneperiod. Vi lagstiftaren behöver vissa minimi-attanser ange
nivåer för sjuklön under sjuklöneperioden. kanDessa ligga
dagens nivå. politiskaDe uttalanden i praktiken försvårar avtalsom

sjuklön denna nivå böröver återtas riksdagen.om av
Sjuklön miniminivån måste fåöver regleras i kollektivavtal, där

kan villkoren efter de lokala och branschmässigaparterna anpassa
förhållandena. börDet dagens sjuklöneregler i praktikennoteras att
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med fasta och regleradearbetare och tjänstemänslår hårdare mot
framföralltväxande tjänste-arbetstider den snabbtän mot grupp av

arbetstid och möjligheteller delvis oregleradhar heltmän attsom
arbetsuppgifter distans från hemmet.utföra vissa på

Alf EckerhallSärskilt yttrande av

uppgift utforma förslag till allmänKommittén har inte löst sin att en
sjukforsäkringen,ohälsoforsäkring, skall den nuvarandeersättasom

utrednings-arbetsskadeförsäkringen och förtidspensionen, trots att
förlängts och det fyratillfällen gåtttiden vid att snartett trots nupar

aktualiserades i krispaketet den septembersedan utredningen 20år
1992.

löst sin uppgift regeringenorsak till kommittén inteEn är attatt
utredningstiden vid flera tillfällen beslut åtgärderunder genom om

direktiv successivt ändrat förutsättningarna föroch muntligagenom
kommittén inte allvarutredningsarbetet. orsak tillEn attannan

kommittén i stället har haftsig huvuduppgiftentagit är, attan
fram olika förslag k återställareambitionen läggaatt om s av

riksdagsbeslut.tidigare
kommittédirektiven skall reglerna beträffande försäkradEnligt

möjligt enkla ochinkomst och ersättningsnivå så långt vara
enhetliga. kapitel kommittén, väl fungerande18l poängterar att en

förstå, för-försäkring måste överskådlig och lätt att samt attvara
slår fastsäkringen måste ha enkla och stabila regler. Kommittén att

besluten för stabilitet i försäkringssyste-det krävs långsiktighet i att
inte levt den lär,skall kunna skapas. Kommittén har utansommen

sidornadelbetänkandet redovisade 45lägger fram, de iutövernu
förslag till ändringarytterligare sidor lagtext medlagtext, 24 som

komplicerad och svårarelagstiftningen blir ännuän attgör att mer
hantera och förstå.

arbete har varit, utgifterutgångspunkt för kommitténsEn att statens
kommittén redovisar tordeskall begränsas. förslagDe sammantaget

Ävenleda till utgifter i stället kommer stiga avsevärt.att attstatens
arbetsgivarnas utgifter öka markant, och det finnskommer att stor
risk kostnader kommer övervältras andraatt stora att system.

den risk för ökade kostnaderKommittén har heller inte beaktat som
föreslagnauppstår grund ändrat sjukskrivningsmönster deomav

återställarna genomförs.



och särskilda yttrandenSOU 1996:113 Reservationer 645

Kommittén har inte redovisat enda förslag stärker deett som
ekonomiska incitamenten för arbetsgivarna, görat attex genom

rörliga.kostnaderna för försäkringarna Kommittén lägger imera
stället fram förslag innebär delar avtalsförsäkringar-att storasom av

gruppförsäkringarna förs till den allmänna försäkringenoch överna
och finansiering ingen enskild kan påverka. Kommittén haren som
inte sjukersätt-brytt sig försöka harmonisera sjömännensattom
ningsvillkor eller till regel innebär livränta kandenrätta att ut-som

med Kommittén har heller inte velat diskutera regel165 %.ges en
i arbetsskadeförsäkringen andra förmåner församordning medom

överkompensation skall undvikas. Kommittén läggerkunna tvåatt
konkreta förslag kommer leda tillinkomstersättning att attom som
ersättningen i många fall blir den tidigare arbetsin-100 %änmer av
komsten.

de sakkunniga följa ledamöter-För har det stundom varit svårt att
sakkunniga vid flera tillfällengrund deattnas resonemang av

uteslutits från kommitténs sammanträden. Några ställningstaganden
i kommittén präglas nyckfullhet eftersomdessutom kommitténav
ändrat sitt tidigare beslut eller ställningstagande har skettatt mot
slutet kommitténs ochsista sammanträde förslagen in-utan attav
gående hade diskuterats. Exempel på sådana ställningstaganden är
förslaget de dubbla återställarna i arbetsskadeförsäkringen samtom
förslagen höjningen taket från till basbelopp och7,5 10om av av-
skaffat tak för egenavgifter.

regeringen bör kommittén bakläxa eller tillsättaJag attanser ge en
får fullföljautredning i uppgift uppdraget. Enattny som ny

utredning bör få betydligt vidare uppgifter och också inkluderarsom
uppgiften utarbeta förslag allmän arbetslöshetsförsäk-att ett om en
ring administreras försäkringskassan. uppgiftEnsom av annan som
bör ingå i sådant uppdrag utarbeta förslag till serviceor-ärett att en
ganisation får både vid människors ohälsa och arbets-ansvaretsom
löshet.

kapitel borde tabellen kompletterasI 2 2.2 med kostnaderna för
sjuklönen. Enligt SAFs tidsanvändningsstatistik, baseras påsom
uppgifter från drygt 200 arbetstagare, kan arbetsgivamasOOO kost-
nader för sjuklöneperioden beräknas till i storleksordningen 16, 12,
10 respektive förmiljarder åren Riksförsäkrings-10 1992-1995.
verket har däremot inte redovisat något beräkningsunderlag för sin
uppgift sjuklönen för 1996 kan miljarder.beräknas bli 7att

I kapitel efter endast vid behov3 den juli 19951statenattanges
skall bidra finansieringen behovtill sjukförsäkringen. harDettaav
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med elimineratsråge på 15 å 20 mil-gör överuttagatt statengenom
jarder årligen till försäkringen.

kapitel har kommittén lagt ned omfattande arbeteI 5 påett att
portalparagraf till försäkring.försöka konstruera Förslageten nyen

positivthar blivit katalog med mängd värdeladdade ord.en en
Kommittén föreslår regeringen bör påbörja lagenöversynatt en av

allmän försäkring. för min del kommittén i ställetJag attom anser
förslagborde ha koncentrerat sig på försöka konkretisera sina iatt

sammanhängande regelverk. har såledesväl genomtänkt och Jagett
Sjuk- och arbetsskadekommitténs uppgiftuppfattat detatt attvar

genomförabara påbörja också de delarinte översynutan att en av av
försäkring berörs sjukförsäkringen ochlagen allmän som avom

förtidspensionen.
kommittén förslag beträffande förebyg-kapitel redovisar sinaI 6

rehabilitering. Förslagen innebär arbetsgivarnagande insatser och att
följa långa manualer åläggas omfattande kostnadsan-skall samt ett

utvidgad uppgiftsskyldighet. arbetsgivarnaoch Jag attansersvar en
vidta de förebyggande och rehabiliterande åtgärderbör åläggas att

i företaget och kan ske till rimliganaturligen hör hemma somsom
det gäller åtgärder till följd skador i arbetet detkostnader. När ärav

obligatoriskmöjligt lösa ansvarsfrågornaatt genom en ansvars-
alla arbetsgivare blir skyldiga teckna. totalaförsäkring Detattsom

trafikolycksfallen loss från allmänna för-för bör brytas denansvaret
säkringen och överföras till trafikförsäkringsbolagen. förAnsvaret

utanför arbetsplatsen till följd ohälsa inteåtgärder har medav som
arbetet eller trafiken bör ligga hos förslagsvis försäkrings-göraatt

förslag genomförs risk forkassan. Om kommitténs uppstår en
mängd icke önskvärda effekter. särskilt problem kan bli denEtt
skälighetsregel föreslås i 22 kap 3 § 2 AFL.stsom

också för- och nackdelar med sjuklönepe-Kommittén diskuterar en
själv ställning i frågan. Min uppfattningriod kommitténutan att tar

sjuklöneperiod kostnaden för sjukersättningen rörligär, göratt en
därför för företagen påverkaför företagen och det möjligtgör att

veckor kan lämplig tid för sjuklöne-sina kostnader. Fyra envara en
genomföras kostnadsneutralitet förperiod, den måste medmen

för deföretagen och med rimligt återförsäkringsskydd småett
tillföretagen. Regeringens nyligen framlagda förslag leder att ett

anställd sjuklön i dagar fårföretag med nuvarande 14utöveren - -
ytterligare genomsnitt kr i sjukfallbära risken betala i 0007 ettatt

förhållandefå avgiftssänkning endast kr.250 Detta ärmot att en
förutsättningarna för företagande för-helt oskäligt och leder till att
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Ett minsta kravsämras. de små företagenär för deatt nämnda 250
kronorna kan teckna återförsäkring hela risken.taren som

avsnittI 13.5.2 i sitt delbetänkande SOU 1995: 149 kommitténtog
fråga arbetsgivarens eventuella skyldighet betalaupp en om att

uppsägningslön arbetstagare partiellnär arbetsoförmåga inteen p g a
kan utföra sina arbetsuppgifter. Trots den ställda frågan haratt
remissbehandlats underlåter kommittén ställning i frågan.att tanu
Jag kommittén i fall borde ha redovisat gällandeatt vart praxisanser

remissinstansernas yttranden.samt
När det gäller information sjukfall föreslår kommitténom en

omfattande rapporteringsskyldighet. Enligt kap3 8 § AFL skall den
enskilde försäkrade till försäkringskassan inge utlåtande, blett som a
skall innehålla uppgift huruvida sjukdomsfallet ha varitom anses or-
sakat olycksfall eller skadlig inverkan i arbetet. Vidare harav annan
arbetsgivaren också skyldighet enligt 8 kap lagen1 §en om-
arbetsskadeförsäkring omedelbart anmäla arbetsskada till för-att en
säkringskassan. Härutöver skall arbetsgivarna enligt 2 i§ arbetsmi-
ljöförordningen dröjsmål underrätta Yrkesinspektionenutan om
vissa arbetsskador och tillbud i arbetet. Som detta inte skulleom

föreslår kommittén arbetsgivaren i samtliga inträffa-attvara nog nu
de sjukfall kanske miljoner7 sjukfall år skall bedöm-göraper en- -
ning sjukdomsfallet har orsakats arbetsskada. Kommitténsom av
förslag olika anmälningsskyldigheter vittnar fullständigom om
okänslighet beträffande onödig administration och onödiga kostna-
der. Jag nuvarande rapporteringsskyldighetatt enligt lagenanser om
arbetsskadeförsäkring och arbetsmiljöförordningen kan bibehållas.
I övrigt anser kravet total redovisningatt inträffade sjukfallav
bör slopas. Det bör räcka med sådan uppgiftsinsamling skeren som
i AKU-undersökningarna. När det gäller sjukfall övergår tillsom
sjukpenning från försäkringskassan borde det ändamålsen-mestvara
ligt den enskilde försäkrade själv anmäler sjukdomsfallet tillom
försäkringskassan.

Förslaget Yrkesinspektionen skall få tillsynsansvaretatt föräven
enskilda individers rehabilitering flera skäl olämpligt.är Förutomav

Yrkesinspektionen inte har denatt kompetens behövs i dettasom
hänseende innebär förslaget med handläggning via socialförsäk-
ringsnämnderna kraftigt utökad och omständlig byråkratien ärsom
helt onödig och endast ägnad ytterligare komplicera och fördyraatt
hanteringen rehabiliteringsärendena.av

Jag också kommittén borde ha diskuteratatt konsekvensernaanser
den internationellt unika svenskasett sjukskrivenrättenav att vara
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tidigare läkar-sannoliktdagar.intygande i sju Det är atteget en
tillskullei Norgefjärde dagenpåkonsultation t varasomex --

läkare hararbetet.rehabiliterande Enochförebyggandedetförgagn
bedömningararbetsgivaremöjligheterregel bättre görai än att aven

sjukdomsfall harantaletövervägandetill sjukdom. Detorsaker
med arbetetheller inte göra.att

skallkr dag40schablonbeloppföreslårKommittén att ett per
arbetslivsinriktadkostnadsersättning vidskattefrittutges som

harkommitténförslagövrigamedTillsammansrehabilitering. som
det före-skattefri kommerkostnadsersättningenoch ärlagt attp g a

leda tillfallschablonbeloppet i många sammantagnaslagna att
rehabilite-%. Jagligger 100inkomstersättningar attöver ansersom

det inteenskildeför denvärdeha såi sig måste attringen stortanses
inkomstersätt-särskilda bidragmednödvändigt görkan attsomvara

arbetsinkomst.normalblirningen större änsammantaget en
mellanlokal nivåsamverkan påfinansiellföreslåskapitel 7I en

minEnligtoch kommunen.arbetsförmedlingenförsäkringskassan,
inte blirförslagetrisk förföreligger änuppfattning ettattstor mer

organi-börstatsmakternaönsketänkande. prövaJag att en nyanser
ochohälsamänniskorsvid bådefullahar detsation ansvaretsom

förockså haorganisation börsådanarbetslöshet. En ansvaret en
arbetslöshetsförsäkring.allmän

ersättnings-särskilddet införsvidareKommittén föreslår att en ny
rehabilitering.arbetslivsinriktadanvändas vidskallform kunnasom

arbetslöshetsförsäkringallmänfinnasdet börJag att somenanser
ersättningsform.särskildsådaninrättandetonödiggör av en

skallsjukpenningförberäkningsunderlagetkapitel föreslås10I att
börberäkningsunderlagetinkomst.aktuell Jagbaseras på attanser

möjligtdetflesta fall bördehistorisk inkomst. I attbaseras på vara
månadsersättning. Ettbeträffandeföreslåsprincipfölja somsamma

försäkrings-stärker detinkomsthistoriskbyggersystem ensom
inbetaldamellanöverensstämmelsebästainslagetmässiga samt ger

pedago-dessutomfinnsförmåner.och erhållna Detavgifter ett stor
förmåner.inkomsterdeklareradevärde igiskt att ger

slutligainte få sinkapitel börmånadsersättning i 11Förslaget till
lösta. Närålderspensionssystemetalla frågor iutformning förrän är

frånövergångtidpunkt forförslagkommitténsdet gäller om
börtidpunktenjagmånadsersättningsjukpenning till att varaanser
sjukfallregel försärskildförsäkrade. haför alla Attdensamma en

till bedömningarledaoch dagar kanmellan 365 425 somsom varar
instämmerverkligheten.inte med Jagefterhand visar sigi stämma
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i kommitténs förslag åldersgränsen för förtidspension/månads-att
ersättning bör höjas från 16 till år.18 Jag också Vårdbidragattanser
bör kunna för barn inte fyllt 18 år.utges som

kapitel föreslårI 13 kommittén dubbla återställare beträffande
arbetsskadesjukpenning, nämligen dels arbetsskadesjukpenning,en
dels den gamla samordningstiden dagar.90 Kommitténs ställ-
ningstagande i frågan skedde nyckfulltpå kom-sättett attgenom
mittén plötsligt ändrade uppfattning. Kommittén har också handlat

den inte hade varit medveten arbetsmarknadensattsom om om
har kommit trygghetsförsäkringaröverensparter om som ger

inkomstersättning i arbetsolycksfallen vad den allmännautöver
försäkringen Kommittén har heller inte brytt sig att trygg-ger. om
hetsförsäkringarna hundraprocentiga inkomstersättningar närger
skadoma beror vårdslöshet från sida. Kommitténs förslagannans
måste uppfattas underkännande arbetsmarknadspartemasettsom av
överenskommelser. slutet kapitletI kostar kommittén också påav
sig infam skrivning inte intresseradeparternasomen om vore av
sina trygghetsförsäkringar.

Kommittén har inte föreslagit någon samordning med andra
förmåner nuvarande regler kan livränta på 165 % ochtrots att ge

den föreslagna ersättningen på 98 % tillsammans medtrots att
semesterersättning och förmåner från sjuklön och avtalsförsäkringar
kan långt 100 %.utöverge

tillfällenVid två har riksdagen uttalat frågan färdolycksfal-att om
len i arbetsskadeförsäkringen borde behandlas med förtur. riks-I
dagens ställningstagande det underförstått fárdolycksfallenattvar
skulle bort från arbetsskadeförsäkringen. Kommittén gårtas emot
riksdagens intentioner och föreslår färdolycksfallen skall behållasatt
i arbetsskadeförsäkringen, arbetsgivaren normalt inte hartrots att
någon möjlighet påverka förhållandena under den anställdes färd.att

motivSom i högre utsträckning kvinnor åker bil tillmän änattanges
och från arbetet och kvinnor underförstått måste gå elleratt - -
cykla och därmed har behov omfattadestort attav vara av
arbetsskadeförsäkringen.

Kommittén lägger också fram förslag beträffande arbetsskadeliv-
det i många fall torde bliräntan möjligt fågör att attsom en

prövning till stånd arbetsskadelivränta redan förstapåtemporärom
dagen. Kommittén skriver vidare behovstatens att snarastom av

fåmöjligt tillbaka sina utlånade från arbetsgivarna detnärpengar
gäller det underskottet i arbetsskadefonden. dettaMot börstora

22 16-0907
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betydligtdeställasmin mening större överuttagenenligt som
sjukförsäkringen.tillhar gjortstatsmakterna

överfö-förslagframborde ha lagtkommittén ettJag att omanser
obligatoriskarbetsolycksfallen tillförhelaring ansvaret enav

minska detskulleförsäkringsådanarbetsolycksfallsförsäkring. En
kraftiga incita-miljarderfleraåtagande medallmännas samt ge
rehabiliterandeförebyggande ochbeträffande bådementseffekter

denomfattasbör kunnaArbetssjukdomarnaverksamhet. nyaav
Även täckas denfärdolycksfallen börsjukförsäkringen.allmänna av

fordontrafikförsäkringspliktigtsjukförsäkringen. Närallmänna ett
trafikförsäkringsbola-hela bärasdockinblandat börvarit ansvaret av

get.
Även återställarebetraktaskapitel kani 14förslaget avsom en

pågårförKommitténsjukersättningsnivän. utett somresonemang
underkännandedettaIndirekt blirrimlig nivå.%90 ettär avatt en

Kommitténeventuellt nivå.80 %ellerbeslut 75statsmaktemas om
återställdvilket ersätt-analysgjort någon sätthar inte enav

Kommitténsjukskrivningsmönstret.påverka attningsnivå kan anser
dediskriminering hosstatistiskutestängning ochförfinns riskdet

framstårförslagKommitténsförsäkringsbolagen.privata omsom
försäkringsbolagen frånslå de privataönskvärtskulledet utattvara

sjukförsäkringsmarknaden.
ställningstagande frånnyckfulltytterligarekapitel finns15I ett

till 10ersättningstaket från 7,5höjanämligenkommittén, att
sista in-kommitténsställningstagandet skedde i slutetbasbelopp. av

dis-således inte någonmedgavssammanträde, och detplanerade att
minskar denförslagKommitténskommittén.kunde föras ikussion

ökarytterligare. Förslagetoch ökarenskildes statens ansvaransvar
genomförsförslagetkostnader. Omförsäkringensden allmänna

ålderspensionssys-smittoeffekthanaturligtvisdetkommer att en
förslagKommitténsförsäkringar.allmänna att taoch andratemet
försäkrings-minskaegenavgiftenbeträffandetaketbort är ägnat att

skattehöjninginnebärFörslagetförsäkringen.imässigheten en ren
försäkringsförmånenhar med göra.inte attsom

medöverväganden, intresseti sinakonstaterar storKommittén att
försäkringallmänbibehållaförskulle minskasannolikhet att omen

försäkringenomfattadesbefolkningen inteandelbetydande avaven
konstaterandeförsäkringslösningar. Detta ärandramåste sökautan

harriktningeni denförslag gårnågotriktigt,säkerligen sommen
debatten.allvar i Jagkommittén ellerframförts ivarken attanser

borde begränsasförsäkringarnade allmännastatens genomansvar
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till nivå genomsnittlig årsinkomst i landet.motsvarar Denen som en
tjänar har själv möjlighet och bör betrodd självsom mer attvara

bestämma eventuell försäkring för lönedelar inte omfattasom som
den allmänna försäkringen. Avgifter bör naturligtvis inte betalasav

på lönedelar inte någon förmån. Det nuvarande uttunnadesom ger
sambandet mellan avgifter och förmåner och de kraftiga överuttagen
har allvarligt skadat den allmänna försäkringen och gjort den haratt
hamnat i vanrykte.

kapitelI bör16 tabell 16.1 kompletteras med kostnadsuppgifter för
sjuklönen tabell 2.2, nämligensätt kostnaden förattsamma som
sjuklönen kan beräknas till i storleksordningen 16, 12, 10 respektive

miljarder10 för åren 1992-1995. Om kommitténs olika förslag ge-
nomförs föreligger risk beräkningarna i kapitelstor 16 inteatt
kommer med verkligheten.stämmaatt Kommitténs förslag i del-
betänkandet beträffande kriterier för förtidspension kan mycket väl
leda till kostnaderna i stället ökar.att Så förslaget utformatärsom
föreligger risk praxis kan bli vidarestor i stället föratt snävare.
Kommitténs olika förslag till återställare kan mycket väl leda till

förändringar i sjukskrivningsmönstretstora och därmed kraftiga
kostnadsökningar. Beträffande denna punkt finns det omfattandeett
material från slutet 80-talet och början 90-talet studera. Omattav av
inte klimatet för företagande förbättras finns det dessutom stora
risker för övervältring Åtgärderkostnader på andra system.av
såsom den tidigarelagda momsinbetalningen och den förlängda
arbetsgivarperioden förslaget till kraftig höjningsamt denen av
allmänna löneavgiften bidrar till företagandet försvåras.att

kapitelI 18 förespråkar kommittén organisation för försäkringenen
med fri ställning och självständighet. Riskenstor med sådanen
fristående organisation den kan fatta godtyckligaär beslutatt och att
lika fall inte kommer behandlas lika. Jag för minatt del detattanser
inte finns skäl bygga ledningsfunktionatt ochupp en ny en ny
särskild tillsynsfunktion. En allmän försäkring bör skötas av en
myndighet med normalt myndighetsansvar.



1996:113SOUyttrandensärskildaochReservationer652

Karlssonyttrande JensSärskilt av

rehabiliteringförArbetsgivarnas ansvar

flera intressenmåstesocialförsäkringarnautformningenVid av
rehabiliteringenvarandra. Förmotverkardelvisvilkavägas samman,

sidanålösningfinnafrågablanddet attannat enaär somenom
ohälsai arbetetmedverkararbetsgivarna motinnebär sommenatt

deminstverksamheten. Intehårtalltförintesidanandraå tynger
förpliktelserbärasvårt utöverharföretagenmedelstora attsmå och

verksamheten.direktföljerdem avsom
brister.visar pårehabiliteringreglerdagensUtvärderingar av

såofta ellerrehabilitering såbehovetutreder inteArbetsgivarna av
långthuroklara,Bestämmelsernakräver. ärreglernanoggrant som
kost-elleråtgärderfrågasig isträckerarbetsgivares omansvaren

välmotiverat,därförsigreglernaförändradunkelt. Att ternader är
omfattaskallarbetsgivarnasdärvidlagfrågaoch är enansvaromen

goda.för insatsermöjligheternadär ärfåtal,ellerpliktermängd ett
arbetsgiva-skall ligga påplikterflertalvidhållerKommittén att ett

sedanarbetstagaren,kontaktaskalltidigthanföreslåroch attren
ochgjordadokumenteradärefterochrehabiliteringbehovetpröva av

arbetsgivarenspreciserasökerplanerade insatser. Den även ansvar
rehabilitering.medsambandkostnader iför

riskenÄven genomarbetade såväl ärförslag storkommitténs ärom
tidiggenomslag. Attfårinteåtgärdernaföreslagna tade enatt

interehabilitering kommerbehovetdiskuteraoch dåkontakt att av
överflödigt. Enframståtrivialasjukfallde flestasällan attär som--

hållethelt ochtidefterriskerarsig såskyldighet attter ensom
rehabili-förtänkta insatserochgjordadokumenteraAttnegligeras.

arbetsgivareni dagordningentillanslutertering attnära ansvarar-
sökervälfallit Iinterehabiliteringsutredningen stortut.för som~

rehabilite-förmodellennuvarandedenvidare påbyggakommittén
arbetsgivarnasbegränsahade varitförslagbättrering. Ett att ansvar.

uppgift inaturligarbetsgivarnahar attohälsaarbetetI mot en
arbetsmiljö-Enligtarbetsmiljö.funktionellochför säkerenansvara

arbetsmiljön, vilketansvarige förarbetsgivaren denlagen ytterstär
verk-organiserarochlederdenneutflödenaturligt attär ett av

både arbets-alla,arbetsmiljögodSatsningarsamheten. gynnaren
arbetsgivaren.ochtagarna

därför utformasrehabilitering börförArbetsgivarens somansvar
drabbasarbetstagarearbetsmiljön. Enfördel i ansvaret avsomen
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arbetsplatsenskäliga anpassningarohälsa bör kunna kräva av som
för åtgärdernai arbete. kostnadernamedger han kommer åter Avatt

bedömningen därav börskälig del. Vidbör arbetsgivaren bära en
beaktas. Kostnader för åtgärderbland företagets storlek utan-annat

förarbetsgivaren. Ansvaretför arbetsplatsen bör bäras änav annan
arbetstagaren irehabilitering bör ligga påinitiativ tillatt ta som

Utredning och planering lämp-regel har insikt behovet.bäst avom
försäkringskassan i samråd med arbets-liga åtgärder bör göras av

och arbetsgivaren.tagaren

Egenfäretagarnas sjukpenning

Enligt bortfallkommitténs direktiv skall ohälsoförsäkringen ersätta
inkomst till följd funktionshinder.sjukdom, skada eller Dettaav av

skall för förgälla alla omfattas försäkringen, såväl anställdasom av
för egenföretagare. egenföretagamaproblem beträffandeEtt ärsom

finna leder tillsjukpenninggrundande inkomst SGIatt atten som
inkomstbortfallet ersätts.

För egenföretagarna den skatterättsliga nettointäktenutgör som
huvudregel jämförelse-SGI. finns vidare takregelI systemet en
inkomst och möjligheter beakta trender i inkomstenatt samt att ta
hänsyn till uppbyggnadsskeden, skulder och tillfälliga förlus-stora

fråga bortfalletDet schablonmässig beräkningärter. om en av av
inkomst, inte exakt beräkning.om en

Kommittén föreslår bland reglerna jämförelse-annat attnu om
inkomst och uppbyggnadsskede förslopas egenföretagarnasattom
ersättning skall ansluta inkomstbortfalltill kopplat tillnärmare ett
deras arbete i rörelsen. Skatterättslig nettointäkten utgångspunktsom
för SGI behålls dock.

Under harår emellertid skattereglema för egenföretagaresenare
förändrats så beräkningen den skatterättsliga nettointäkten bliratt av

tidigare. tillSå exempel har kvittningsreglema mellanänen annan
aktiv och passiv förvärvskälla förändrats, likaså förvärvskällebe-
greppt.

Rörelsens resultat före skatt påverkas företagsekonomiskaav
dispositioner inte relaterade till arbetsinsatsen. Aktiveringarärsom

kostnader, avsättningar till fonder, avskrivningar fastigheterav av
exempel dispositioner höjakan eller sänka rörelsein-ärm m som

täkten resultat arbetsinsatser.utan att ettvara av
egenföretagarnaFör innebär den föreslagna sjukförsäkringen alltså

inte någon garanti för ersättning inkomstförluster. Förslagetav
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innebär istället fortsatt schablonberäkning vilken iblanden ger
egenföretagama ersättning avviker från förlusten. Dettaen som

mindre väl med uppdraget i direktiven.stämmer överens Jag anser
därför -inte minst bakgrund ändringarna i den skatterättsligamot av
lagstiftningen frågan egenföretagamas sjukpenning böratt om-
utredas vidare.

Särskilt yttrande Anders Lönnbergav

Vi har ideologisk kris i Sverige det gäller socialförsäkringar-nären
del omfattandeEn och heltäckande välfardssystem inteattna. anser

förenliga med ekonomisk tillväxt.Andra just vårtär attmenar
inte det. Ersättningsnivåerna åker backe och backeärsystem upp

ned likt kattresan, kriterier för ersättning förändras ideligen och blir
alltmer obegripliga för alla. Direktiven till utredningen har varit för
begränsade för genomgripande belysa systemfelen medsättatt ett
gällande socialförsäkringar. harDessutom direktiven ändrats under
utredningens gång vilket ytterligare försvårat och inskränkt arbetet.

dessa svårigheter Sjuk-Trots och arbetsskadekommittén slutbe-är
tänkande tydligt exempel bristande insikt behovetär ett om av
förnyelse försäkringarna samtidigt spelreglerna i samhälletav som

dettapå område behöver överblickbara. Helhetssynäven påvara
välfärdssystemet saknas.

Vad skall då undre medelklassland Sverige för fåett göra attsom
långsiktigt hållbart socialförsäkringssystem Avgörande dettapåett

område exakt kriterier vi dagligdags hörär inomsamma som
näringslivsområdet; enkla, robusta, tydliga spelregler kansom om-
fattas majoritet befolkningen så de blir någorlundastor attav en av
stabila tiden. konstaterandeDetta innebär i sig millimeter-över att
rättvisa inte kan uppnås eller bör eftersträvas i socialförsäkring-ens

dessa skall kunna enkla och robusta. Försäkringamaarna om vara
måste bygga någon slags allmängiltiga fall och deras behov.
Andra särpräglade behov vilka i sig fullt legitimaär attmer -
tillfredsställa bör skötas på de generellasätt änannat genom sys--

T.ex. i avtals- och individuella försäkringar, handi-temen. genom
kappstöd etc.

En mycket grundläggande förutsättning socialförsäk-är attannan
ringarna byggs i vårt samhälle institutioner väl avpassade försom
de trygghetsproblem det moderna kunskapssamhället uppvisar.som
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allmäntfinnas någonpessismistisk. tycks inteDetkanHär man vara
mindreoch isamhälledagens svenskakunskap hur änutbredd om -

viförståtthar intefungerar.morgondagens Mangrad passeratatt—
medheltidsanställningarfastatraditionellavad gällerzenith en
Insiktenoch arbetstagare.arbetsgivarerollfördelning mellantydlig

ocharbetslivet redantillassociationsformerna ärdåligär attom
visstidsanställ-deltids-,heltidsanställning,bli många;kommer att

konsultkontrakt,företagare olikafria yrkesutövare,ningar, egna
undermedborgarede flestakommerdelägarskap Dessutom attetc.

former. Underflera dessauppträda iarbetslivvanligt ettett av
socialförsäkringochmedborgareförhållande mellanlivslångt enen

svenska folket idelaomöjligtdärförkommer det attvara
arbetskraf-idag verkar 13%arbetsgivare. Redananställda och avca

demfast anställning.Förassociationsforrnerandraunder änten som
motsvarande tal 40%.26 år äränär yngre

VÄXELVERKAN beskrivit deutförligtskriftenhar iSACO nya
reformeringSverige och vi föreslårförproduktionsvillkoren av

konsekvens detta.socialförsäkringssystemet avsom en
välfärdspolitik inte baragenerellvi konstatera ärmåsteFörst att en

befrämjaockså kanutveckling faktisktekonomiskförenlig med utan
förändringarstrukturellakan underlättaden. Den attt.ex. genom

arbetsgivare ellerinte knuten tilloch sjukförsäkringpension är enen
vilketarbetsgivaroberoendealltsåbransch. Nyckeln är ettär att vara

förordararbetsskadekommitténsjuk- ochexempelvisnärmemento
gällerexempelvis vadför arbetsgivarnaökat finansielltett ansvar

befolkningen riskgrupprehabilitering. Vidare helautgör uren
hanterandet försäkringarna.vilket förbilligarförsäkringssynpunkt av

socialförsäkringama skallför generellaabsolut förutsättningEn att
försäkringar.robusta de justfungera stabila, enkla och ärär attsom

för dolda skatterför rättigheter.Avgiften bör grund Utrymmetvara
Socialförsäkringama harsubventioner starkt begränsas.och måste

omfördelande betydelse i sig;syftei sitt grundläggande stor
arbetslöshetsför-till sjuka,omfördelar från friskasjukförsäkringen

sociala grundvärdenarbetslösa.från arbetande till Dettasäkringen är
ytterli-befolkningen. blanda inuppslutning bland Atthar storsom

förödandei dessa försäkringarinkomstomfördelande inslag ärgare
stabilitet ochde facto långsiktigför trovärdigheten. försvårarDet en

sjuka och arbetslösa. Därförsikt solidariteten med deriskerar på tar
basbeloppstaket från till 10jag avstånd ifrån förslaget höja 7,5att

Människortaket för egenavgifter bort.basbelopp samtidigt tassom
få motsvarande förmånbetala försäkringsavgifterskall alltså utan att



särskilda yttrandenoch SOU 1996:113656 Reservationer

Förslaget innebär detvilket beteckna skatt.är att som en ren om
genomförs långsiktiga förtroendet för socialförsäkringamadetatt
försvagas. finns risk för krav lönekompensationer.Det även

tredje förutsättning för långsiktig legitimitet det vid varjeEn är att
uppbäratillfälle alltid skall lönsamt arbeta änatt attvara mer

försäkringarna.ersättning från
sjukför-föreslår social försäkring skapasSACO attatt en genom

arbetslöshetsförsäkringen ihop till obligatorisksäkringen och slås en
folkförsäkring för få kortförsäkring. Kalla den gärna att ett namn.

försäkring får uppgifter; dels ersättning vid in-tvåDenna att ge
komstbortfall. förmedla åtgärder individ behöverDels alla deatt en
for komma i arbete.återatt

Inkomstbortfallsersättningen skall lika vid arbetslöshet ochvara
ochsjukdom, inkomstrelaterad med tak basbelopp7,5ettvara

skallförmåner och avgifter korrespondera.
Ersättningen skall bygga kompensationsnivå80% manom

arbetat år under de åren. arbetat år3 4 70% 2 3senaste om man av
deoch arbetat 1 år åren. arbetat60% 2 Omsenastemanom man

basnivåkortare tid skall det finnas i försäkringen aldrigen som man
kan falla under. Basnivån motsvarande kontant arbetsmarknads--
stöd grundnivån i pensionssystemetKAS, eller socialbidragsnivån

kan nivåer diskuteras.liksom andra-
Om börjat med exempelvis ersättningsnivå och80% ärman

arbetslös i sjunker alltså ersättningsnivånår till 70%. Dettaett ger
Överden enskilde ökade incitament söka arbete. tiden ökar ocksåatt

viljan arbete för kunna arbetaånyotypatt acceptera attannan av upp
försäkringsklassen.

låg kan Därför vill vi60% lön svårt leva bra på. attattav en vara
alla skall ha möjlighet till fri kvot arbetstid till sitt förfogan-en av

förde stimulera till arbeta och for hålla kontakt med arbets-att att
marknaden. fria kvot individuellDenna måste del ivara enen
handlingsplan ioch tidsbegränsad för undvika missbrukattvara
anställningskontrakten. Eftersom det alltid skall lönsamt attvara
arbeta får den inkomsten försäk-maximala kombinationationenav
ringsersättning och lön högst lägre90%. betyderDet attvara
försäkringsersättning desto högre kvot för arbete. harDetta system
också potential hel del svartarbete förlorarvitt. Annarsgöraatten en
den försäkrade försäkringsklasser tiden. lösning innebär,Dennaöver
förutom kostnaderna för försäkring blir lägre dagens,att än att

bortre parentesnågon inte blir nödvändig för den lägsta grundbe-
loppsnivån. bortreEn motverkar långtidsarbetslöshet,inteparentes
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faktiskt förhindra förkan tidiga insatser den arbetslöse. Detmen
föreligger uppenbar risk för äldre kommer detupplevaatt atten som
personligen djupt kränkande behöva bli socialbidragsberoendeatt
eller tvingas realisera sin villa, lägenhet eller bil. Risken föratt en
övervältring kostnaderna kommunerna uppenbar.ärav

andra delen försäkringen skall frikopplat från inkomstbort-Den av
fallsstödet professionellt stöd till den enskilde återkomma iattge
arbete anledning; sjukdom, arbetslöshet, låg utbildningoavsett etc.
Åtgärder stöd till den enskilde kräver samverkan, individualise-som
ring och flexibilitet. Idag behandlas många medborgare Svartesom

inte får tillräckligPetter hjälp från någon myndighet.som
Arbetsmarknadsverket, försäkringskassoma, Riksförsäkringsverket

och arbetslöshetskassorna bör läggas ned och medersättas en ny
sammanhållen professionellt inriktad lokal organisation byggas upp.

organisation skall ha till uppgift arbeta den enskilde,Denna medatt
handlingsplaner, upphandla stöd krävs för dengöra etc attsom

enskilde individen så snabbt möjligt skall kunna börja arbetasom
Åtgärderigen. arbetsförmedling, rehabilitering, utbildning etc.som

upphandlas på den marknaden. Så kan bättre individan-öppna en
passning ske samtidigt ökat konkurrenstryck kommerett attsom
stimulera utbudet alltmer differentierade kvalitetstjänster.av

Slutligen bör arbetsskadeförsäkringen frikopplas frånhelt social-
försäkringen. Till skillnad från övriga försäkringar denna enbartrör
de människor har arbete. stället börI arbetsskadeförsäkringsom en

obligatorisk för arbetsgivare enligt lag, ungefärgöras på sättsamma
trafikförsäkringen obligatorisk för fordon. Riskerna förärsom

arbetsskador och -sjukdomar fullt möjliga beräkna enligtär att
försäkringsmässiga principer. kan fåDå vi differentierade arbetsgi-
varavgifter har samband med de risker olika arbetsmil-ettsom som
jöer uppvisar. skulle bli lönsamtDet åtgärda de arbetsplatser medatt
den arbetsmiljön vilket vitamininjektion arbetsmil-sämsta är en som
jöarbetet idag skulle behöva. på arbetsmarknadenParterna skulle få

för arbetsmiljön tydligare idag.ansvaret ett sätt än
Sammanfattningsvis inte Sjuk- och arbetsskadekommitténsär

slutbetänkande tillräckligt beslutsunderlag för reformeringsom en
socialförsäkringssystemet.av
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Henrik SchagerNilsyttrandeSärskilt av

direktivKommitténs

ohälsoförsäkringenframgår dentill kommitténdirektivenAv att nya
rättviseffektiv ochskallavgränsad, dentydligtskall att varavara

statsutgifterna.skall begränsadenstärka arbetslinjenoch samt att
arbete ochför kommitténsgrunderhelt till dessaansluter migJag

betänkande.
skall grunda sigersättningförslagi kommitténsinstämmerJag att

skall inteohälsoförsäkringenkriterier,medicinskarent gev. s.
försörjningsproblemförsörjningstrygghetallmännågon när

arbetsmarknadskaraktär.exempelvisfaktorerförorsakas andra avav
skallohälsoförsäkringenkommittén understrykavill medJag att

uppfattning måsteminarbetsdeltagande, vilket enligtbefrämja
återställandeochförebyggandeinte bara satsning påinnebära

ersättnings-försäkringenstydliga restriktioner pååtgärder ävenutan
ersättningsregler ochavgränsning, restriktivatydlignivåer. Genom

statsutgiftema begränsas.arbetsbefrämjande åtgärder kan även
bidra till ytterligaretilläggsförsäkringar kanKompletterande

Även förutsätt-frånjag således utgårmåluppfyllelse. sammaom
framgår nedanjag skälkommittémajoriteten kanningar somavsom

varföroch förslag,mig till dessinte i alla delar ansluta resonemang
särskilt yttrande.jag valt lämnaatt ett

och befogenheterArbetsgivarens ansvar

försvarslinjenden främstakommitténs uppfattningdelarJag motatt
Kommitténarbetsplatsen.arbetsfrånvaro orsakad ohälsa går påav

långtids-återförabrister i förmågankonstaterar attstora grupper av
del itillenligt kommitténarbete. Problemet bottnarsjuka i stor

drarrehabiliteringsarbetet.samordningen Jagbrister i sammaav
och åtgärds-problemet har sin islutsats rot attatt resurseransvar,
skeptisk tillhand. ställer migmöjligheter inte samlade på Jagär en

och flersamordninginnebärandekommitténs förslag,att mer
i synnerhettill förbättring,tvingande regler, kommer leda någonatt

verkar i riktning,de ekonomiska incitamenten annan ex.om
återställande hos denalternativet till arbetsförmågansattgenom

aktör försörjningsansvaret.enskilde någon Deär övertaratt annan
rehabiliteringsåtgärderstimulanser för arbetsgivarensekonomiska

Därförbetänkande framhåller inte. börkommitténs övertygarsom
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enligt min mening aktör utpekas totalansvarig för åtgärderen som
och kostnader i varje skede arbetsoförmåga grund ohälsa.av av

det förstaI skedet ohälsoperiod med åtföljande arbetsoförmå-av en
bör vad anställda denna aktör arbetsgivaren harga avser vara som

kontroll arbetsplatsen och med nödvändighetöver måste sköta de
förebyggande och arbetsanpassande åtgärderna.

föreslårJag bakgrund ovanstående ställningstagande denmot attav
period arbetsoförmåga grund ohälsa under vilken arbetsgi-av av

har totalt utsträcks väsentligt. Nuvarandeett sjuklöne-varen ansvar
period helt otillräcklig för effektivtär rehabiliteringsarbete. Denett
bör utsträckas till gälla åtminstone månader, eventuelltatt år.ettsex
Under denna period har arbetsgivaren totalansvar för denett
arbetsoförmögnes försörjning och rehabilitering liksom för ar-
betsplatsens anpassning. Detta alternativ kommitténs förslagersätter

arbetsgivaren via bestämmelser i arbetsmiljölagenatt och beslutom
försäkringskassan/yrkesinspektionen skall åläggas vittgåendeav ett

opreciserat ekonomiskt för enskildas rehabilitering,men ettansvar
förslag jag bestämt avstånd ifrån.tarsom

Kommittén konstaterar det föreligger flera oklarheter i relatio-att
mellan arbetsrättens regler anställningstrygghet och denen om

regler till ersättning enligt sjuklönelagenrätt eller lagensom ger om
allmän försäkring. Medveten kommittén inte har haft iattom
uppdrag uttolka eller föreslå förändringaratt i arbetsrätten, vill jag
peka på behovet preciseringar arbetsrättslig karaktärav av som
skulle kunna åstadkomma önskvärd tydlighet i arbetgivarensen

och stärka incitamenten för återgång i arbetet. Sedanansvar
perioden under vilken arbetsgivaren har totalansvar således löptett

den arbetsoförmögne kunnatut utan elleratt inom överskådlig tid
bedöms kunna återfå sådan förmåga något arbete betydelseatt av
hos arbetsgivaren kan beredas honom, bör arbetsgivaren enligt min
mening ha saklig grund vederbörande.säga Detta skallatt upp
givetvis ske efter sedvanlig förhandlingsordning, varvid den sakliga
grunden kommer för prövning.utsättas Därefteratt noggrann
övergår totalansvaret för den arbetsoförmögnes försörjning och
rehabilitering till socialförsäkringen.

Kommittén uttalar i sitt betänkande för det kan uppståattoro
lokala strävanden medstöta nedsattattgemensamma ut personer

arbetsförmåga tillräcklig prövning hur förmåganutan skulleav
kunna återställas eller tillvara. Denna kan måhändatas inteoro
avvisas helt obefogad och företeelsen skulle blisom änom mer
sporadiskt förekommande bryter den försäkringens arbetslinje.mot
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medbehållatillarbetsgivarenhosincitamentStarka att personer
till i görligasteochpartiell arbetsförmåganedsatt eller atttillfälligt

Kopplat meddärför finnas.fullo skalltillåterställa dennamån
anställd grundmöjlighetarbetsgivarens sägaatt avupp en

löpt skallsjuklöneperiodenefter detarbetsförmågaotillräcklig ut,att
enligt lag ocharbetsgivaren harförpliktelserentydigt vilkadet vara

skalluppsägningstiden. Detunderersättningavtal utgeatt vara
rehabiliteringsåtgär-för fortsattaarbetsgivarenförmöjligt att svara

uppsägningstiden.der under
arbetsgivarenovanstående riktlinjerenligtregelsystemMed ett ges

eller skadade tillden sjukeåterföraincitamentekonomiskastarka att
genomsnittarbetsgivarna isamtidigtinnebärarbete. Detta att
arbetsoför-fallinträffadekostnader förökadebetydligtåsamkas av

måste kompense-anställda.hos sina Dettaohälsagrundmåga av
sjukförsäk-allmännatill denarbetsgivaravgifternaattgenomras

Även genomsnittligedengrad.motsvarandesänks iringen om
ochökad kostnadnågonförorsakasdärmed intearbetsgivaren -

effektivatillstimulansenkostnadersikt lägrelängre mergenom
med högrearbetsgivarevissakommerrehabiliteringsinatser ——

ökadekortsiktigt åsamkasanställdasinablandohälsobelastning att
till förebyggandeincitamentenofrånkomligtkostnader. Detta är om

dockstarka.bli tillräckligt Detåtgärder skallrehabiliterande äroch
däri inbegripetarbetsgivareförmöjlighetfinnsdetviktigt att —

de kostnaderförsäkring förlämplig form tecknaimyndigheter att-
grund ohälsa hospåarbetsoförmågasamband medide åsamkas av

möjlighetgivetvis haskallFörsäkringsgivarenanställda. attsina
skadeförebyggande ochiarbetsgivarenhosåtgärderföreskriva

syfte.skadebegränsande
ellerför bevaraarbetsgivarenläggs påökat attNär ett ansvar

ohälsa,nedellerhotas ärarbetsförmåga,återställa satts avavsom
professiona-gradmed högstadetkrävarimligtdet utövasatt att av

harrehabiliteringsarbetemisslyckande iellerlism. Framgång ett
samhället i övrigt.individ ocharbetsgivare,berör bådeeffekter som

totalansvararbetsgivare mednödvändigttorde attettDet attvara
ohälsa hos sinagrundpåarbetsoförmågaoch hävaförbygga av

organisation,professionellrelation tilletableradanställda har enen
viktigföretagshälsovårdenhararbete. Härkan bistå i detta ensom

spela.roll att
berörasärskilda yttrandei mittanledningingen närmareharJag att

arbetsförrnå-har sinanställning ochsaknarför hur deformerna som
Principenrehabiliteras.ohälsa skallnedsatt att ansvaretgenomga
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hos aktörskall tydligt samlatersättning och åtgärderför envara
tillämpning här. hyser därförrimligen sin Jagemellertid ävenäger

förslag relativteffektiviteten i kommitténstveksamhet tillviss om
mellan flertal aktörer isamverkansformerlöst organiserade ett

rehabiliteringsarbetet.

arbetsoförmågavid långvarigErsättningen

sjukbidrag ochföreslår nuvarande medKommittén systematt
grund ohälsaförtidspension långvarig arbetsoförmågavid av

månadsersättning grundad historisk inkomst.med Jagersätts en
det i kommitténsanluter mig till detta förslag noterar attmen

eftersombetänkande ofullständigt utformat, blandnågotär annat
relationerna och det reformerade ålders-mellan månadsersättningen
pensionssystemet klarlägga. det gäller kommitténsåterstår Näratt
förslag månadsersättning skall kunnauppbär helatt personer som
förvärvsarbete i obetydlig utsträckning med bibehållen ellerinte

tillfälligtreducerad ersättning med motiveringen arbetsförmåganatt
återkommer, måste jag anmäla avvikande mening. tordeDet vara

svårt på medicinska grunder fastställa arbetsförmå-ytterst att rent att
återkommer tillfälligt varför denenligt visst ventilmönster,ettgan
kommitténs förslag inbjuder till missbruk. grundPåöppnarsom av

det alltid föreligger osäkerhet i den medicinska be-att en zon av
dömningen arbetsförmågans omfattning, inom vilken ekonomiskaav
incitament blir betydelse, jag också till skillnad frånav anser
kommittén garantinivån i månadsersättningen bör ligga på 1,9att
basbelopp. liknande skäl förslagAv vänderjag mig kommitténsmot

skattefri kostnadsersättning för dem arbetstränar i reellom en som
miljö. också deltagandeOm i rehabilitering skall stimuleras i
relation till passiv får detta inte leda till rehabilitering-väntan att
situationen framstår ekonomiskt deltagande iänsom mer gynnsam
förvärvsarbete.

vill slutligenJag fasta uppmärksamheten på mitt förslagatt ovan
förlängd arbetsgivarperiod i ohälsoförsäkringen kanavsevärtom

implicera övergång normalt sker direkt från sjuklön till månads-att
ersättning.

Samspelet mellan socialförsäkring och avtalsförsäkring

Sambandet och samspelet mellan socialförsäkringen och de komp-
letterande kollektivavtalsförsäkringarna blivit knapphändigthar
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i kommitténs betänkande.belysta Jag instämmer dock i det sakliga
innehållet i kommitténs förslag reviderade minskningsregler iom
sjukförsäkringen vid kompletterande avtalsförmåner, även om reg-
lernas formella utformning mindre ändamålsenliga vid långär en
arbetsgivarperiod.

i kommitténs arbete dessPå mycket stadium lade majoritetett sent
för förinånsgrundande inkomstförslaget den iövre gränsenatt

skall höjas från till basbelopp.ohälsoförsäkringen 10 sådan7,5 En
får vittgående konsekvenser för de kompletterandeförändring av-

talsförsäkringama och jag måste starkt invända förslagmot att ett
summariskmed denna innebörd läggs fram beredningutan att en ens

imed de sakkunniga kommittén arbets-ägt representerarsomrum
marknadens parter.

gäller försäkringen vid arbetsskada och arbetsolycksfallVad
förelegat för fördjupadbeklagar jag förutsättningar inte haratt en

kommittén den önskvärda gränsdragningen mellandiskussion i om
försäkringen avtalsreglering.den allmänna och parternas

förträdare för de statliga arbetsgivarna kan jag konstateraSom att
den juni finansierades ersättningen tillfram till så 30 1995sent som

anställda enligt inte i Socialförsäkringens istatligt LAF utan statens
fick affärsverkenregi. Därvid ersättningskostnadema förtaegen

skadefall bland sina anställda helt i regi, medan övrigaegen myn-
digheter betalade Ospecificerad andel det schablonmässigaen av

förlönekostnadspålägget finansiera sin del motsvarandeatt av
slutligt regleradesersättningar, statsbudgeten. Efter den 1översom

juli betalar statliga arbetsgivare den lagstadgade arbetsskade-1995
avgiften till arbetsskadefonden alla andra arbetsgivare. Inomsom
det statliga området har således flertal fmansieringsvarianterett av
arbetskadeersättningar enligt kort tid förekommitLAF utan att

egentligen har uppmärksammats incitamentssynvinkel.detta ur
Skador och olycksfall i arbetet i samband med situationenstår nära

arbetsplatsen och med arbetsgivarens sinapå gentemotansvar
statliga,anställda. På samtliga avtalsområden, så det haräven

träffats överenskommelser ersättningar dem utgårutöverom som
enligt skall i princip arbetgivarensLAF. Dessa motsvara ansvar
enligt skadeståndsrättsliga grunder. därför enligt minDet meningär
konsekvent utgå från till ersättningar vid skador ochrättenatt att
olycksfall i arbetet grundas i lagstiftning och allmänna rättsprinciper

finansiering, åtgärder och administration i sin helhetattmen
överlämnas till avtalsparterna reglera. Eftersom denna fråga inteatt
har kunnat önskvärt inom för kommit-sättpenetreras ett ramen
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för finnaförnyat initiativföreslår jagarbeteténs atttasatt ett en
och arbetsolycksfall iarbetsskadorordning för hanteringen av

anfört. Därvid bör den viktigamed de principer jagenlighet
skadeförebyggande ochincitament tillaspekten lämpligaom

särskild uppmärksamhet.verksamhetskadebegränsande ägnas

administrationFörsäkringens

sjukförsäkringensförslag till organisationkommitténsVad avavser
förordardel förslagetansluter jag mig till denadministration somav

ochekonomiska ställningförsäkringenstydlig redovisning enaven
förvaltning. Till kom-självständighet i dess ekonomiskabetydande

ordnande i övrigtförsäkringsadministrationensförslagmitténs om
ställning.jag intetar

Carl-Henrik SöderströmyttrandeSärskilt av

arbetsskadeförsäkringenföreslår den nuvarandeKommittén ävenatt
tankarnafortsättningsvis skall offentlig och avvisar på envara

lösning.konkurrensutsatt
försäkringsförbunden, dis-arbetsgrupp, tillsatt de nordiskaEn av

velferds-kuterar i den nyligen publicerade Offentligarapporten
markedsbaserte forsikringsløs-ordninger når bør de erstattes av-

valet offentliga och marknadsbaserade försäkrings-ninger mellan
föredra.lösningar och det eller andra alternativet Inär är attena

fast under fungerande konkurrens marknads-slås ärrapporten att
lösningar föredra framför offentligabaserade Dessutomsystem.att

arbetsskadeförsäkringama.skissas lösningar för bl sjuk- ochnya a
hävda den svenska arbetsska-vill utifrån slutsatserJag attrapportens

till privata försäkrings-deförsäkringen med fördel kan överföras den
avtalsförsäkringsbolag.sektorn traditionella bolag ochutgörssom av

delar uppenbart denna åsikt vilket framgår följandeKommittén av
citat:En de bärande tankarna bakom privatisering, och denav en
differentiering premier följden denna, försäk-blir är attav som av
ringstagare och försäkringsgivare får intresseett gemensamt attav
hålla skadekostnaderna låga. effektivt skadeförebyggande arbeteEtt
och aktiv rehabilitering skadade anställda leder till minskadeen av
kostnader och kommer arbetsgivaren återbäring formiatt ge a

sänkt premie.av



SOU 1996:113och särskilda yttranden664 Reservationer

lösning alltavfärda sådanKommittén väljer ändå trots attatt en
försäkring i högre grad detkonkurrensutsatttalar för änatt en

hög-anställda i såväl låg-skulle denuvarande systemet somgynna
fördelningspolitisktfast vidriskbranscher. Istället håller man en

lägger påförsäkring där de arbetsgivareuppbyggd ner omsorgsom
subventionera dem negligerararbetsmiljö fortsättersin att ensom

bekostnad de anställdas hälsa.säker miljö på av-

Arbetsskadeförsäkringens utformning

Finansdepartementet överläm-Försäkringsförbundet har nyligen till
angående överflyttning den totala inkomst-nat rapport en av aen

trafikförsäkring-för skadas i trafiken tillförlusten de personer som
konsekvenser försådan förändring skulle få tydliga positivaEnen.

rehabiliterande arbetet, samtidigtsåväl det skadeförebyggande som
statsfinanserna avlastas.som

förs trafikförsäkringen gällerangåendeDet ävenresonemang som
arbetsskadeförsäkringenarbetsskadeförsäkringen. Jag attmenar

konkurreran-skall obligatorisk för arbetsgivarna och tecknas avvara
Försäkringen uppbyggd efterde försäkringsgivare. måste vara

försäkringsmässiga principer med differentierade avgifter speg-som
utbetalningar.lar risk och reservavsättning för framtida

arbetsolycksfall.första skede skall försäkringen endast omfattaI ett
blir problematiskVid systemskifte övergångsperioden särskiltett

förvad gäller arbetssjukdomarna eftersom måste avsättasreserver
försäkrings-icke inträffade, respektive icke kända, skador. Den

mässiga bedömningen dessa skador försvåras långa expo-av av
neringstider pågående skadlig inverkan först flera ård s som omv-

uppkom-och okända ukdomsrisker. problemDettasymptomger -
erfarenheternainte i fråga olycksfall. Danmark harI attavmer om

närvarandeförsäkringen omfattar sjukdomar inneburit föratt man
förändring.överväger en

Skadeförebyggande och rehabiliterande arbete

skadeförebyggande arbete och effektiv rehabiliteringJag attanser
för konkurrens-skadade uppnå snabb återgång i arbete iatt enav en

arbetsskadeförsäkring viktiga fundament för fullföljaärutsatt att
arbetslinjen. samordning för åtgärder ochDessutom är ansvaretav
finansiering avgörande för reducera kostnaderna för arbetsgivare,att

individ. församhälle och Härigenom skapas effektiva incitament
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företagets arbets-försäkringsgivare påverkasåväl arbets- attsom
miljö.

kommer leda tillskadeförebyggande åtgärderFokuseringen att att
återfår defall olycksfall ändå uppstårantalet olyckor minskar. deI

arbetsförmågaoch i utsträckning, sinskadade snabbare, större
Försäkringsgivama kommer häraktiv rehabilitering. attgenom en

rehabiliteringsåtgärderpådrivande eftersom väl avvägda somvara
för olycksfallmöjligt leder till kostnadenin tidigtså ettsätts attsom

minimeras.
faktiska skadeföre-arbetsplatserna detSamtidigt detär ute som

utförs.rehabiliterande arbetet i huvudsak Engage-byggande och
för sådant arbete ökaroch utsikten för framgångintresset ettmanget,

för arbetsgivaren där skadeföre-direkt ekonomisktmed ett ansvar
med lägre avgifter.byggande insatser uppmuntras

givetvis ligga till grund för detArbetsmiljölagstiftningen skall
Försäkringsbolagen har lång erfarenhetskadeförebyggande arbetet.

personskaderegleringfrån andra försäkringssådant arbete grenarav -
olycksfallsförsäkring talar föroch och deni trafik-, attansvars- -

rehabiliteringsåtgärder prioriteras. Branschen hareffektiva måste
väl fungerande kontaktnät med företag detockså byggt upp genom

bedrivs vid skadeförebyggandesamarbete det arbetetnära som
egendomsförsäkring.kopplat till företagens samarbete harDetta

god kontinuitet i arbetet. skadeförsäkringensskapat Jag attmenar
arbetsmetoder och rapporteringsrutiner mycket väl kan överföras till
personskadeområdet. håller hög kvalitet och förutom de positivaDe

skadestatistikeffekter tidigare kan utvecklasnämnts även ensom
uppfyller de krav samhället ställer uppföljning och utvärde-som

ring.

Riskbedömning

för samla och värdera information måste ställas iKostnaden att
företagrelationen till den ekonomiska risk varje representerarsom

för försäkringsgivaren. bedömer det troligt de mindreJag attsom
företagen inledningsvis kommer riskbedömas utifrån denatt
genomsnittliga arbetsmiljön i respektive bransch. Härigenom uppnås

tillförlitlig statistikbas kan ligga till grund för avgiftsuttaget.en som
Riskbedömningen blir därmed schabloniserad för de mindremer
företagen för storföretagen. vågar påstå dagensJagän äratt system

förorättvist småföretagen företag inom lågrisk-attmer genom

23 I6-0907
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högaföretag med erkäntåtskillnad subventionerarbranscher utan
detyrkesinspektionen idag lägger påarbetsskaderisker. De resurser

med denförbättrasskadeförebyggande arbetet kommer dessutom att
ocksåförsäkringsbolagen erbjuder. Jagkomplettering attmenarsom

arbetetdet skadeförebyggandemindre företagen kani de uppmunt-
skadefrihetbonussystem för sättt ett samma somgenomras, ex

i trafrkförsäkringen.sker

erfarenheterNordiska

arbetsskadeförsäkring-redan överlåtitnordiska grannländer harVåra
försäkringenreformeratregi. landi privat Det ärsenastsomen

mycketför år sedan. Jagdär den konkurrensutsattes någraNorge är
erfarenhe-de norskareferat i betänkandetkritisk till kommitténs av

Sosialdepartemen-från det norskautvärderingarnaDe senastetema.
för detpositiva resultat, blvisar mycket engagemangetatttet anu

ekonomiskadetskadeförebyggande arbetet ökat med ansvaret.
resultat i betänkandetvalt inte återge dessahar kommitténTyvärr att

i Sverige finnsSammanfattningsvis jag det även ett stortattanser
arbets-försäkringsbolagen delta i hanteringenförutrymme att av

effektivitetsskälskadeförsäkringen och såväl statsfmansiella som
eventuella framtidatalar för sådan lösning. Samtidigt somen

statsbudgetenförsäkringen inte kommer belastaunderskott i att
och snabbareeffektivare skadeförebyggande arbetekommer ett

genomsnittligt lägre kostnader för försäk-rehabilitering leda tillatt
arbetsgivaravgifter för arbets-ringsfallen. odifferentieradeDagens

avskaffas del finansierar arbets-skadeförsäkringen kan till den de
fmansieringsplikt gällande dessaolycksfallen och arbetsgivarens

vidtasi direkt relation till de åtgärder påkommer sedan ståatt som
ökaför säkerheten.den arbetsplatsen attegna
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Introduction1
.

During the changes1990s have been carried Swedenoutmany
of forms of insurance for sickness and work-related injury.terms

The need these has its background develop-to outcarry measures
that took place during the 80s. During this decade, instancesments

of both short and long-term sick leave, including disability pensions,
increased substantially. theAt time there dramatic risesame was a

the number of work-related injuries reported. This development
resulted sizeable increase insurance To thiscosts. counteracta
negative trend, number of implemented during thea measures were
first half of the These1990s. positive and activewere measures
aiming sickness and injury and stimulate early rehabilita-to prevent
tion. There also changes for the insurance Theterms.were worse
aim reduce insurance and effective formsto costs createwas more
of ofinsurance. The task change complete but discussionsnot on

continue. followingThe description of the back-new measures a
ground the situation and the which have beento current measures
taken. There also of the proposals which the Commit-a summary

for Sickness and Work Injury forward its finaltee put report
entitled andA General Active forInsurance Sickness and Rehabili-
tation SOU 1996:113.

Developments during the
and1980s 1990s

Absence from2.1 work due sicknessto

After slight reduction the beginning of the 1980s, absence dueata
sickness increased substantially during the remainder ofto the

decade. The increase included both short-term and long-term absen-
including disability pension.ce,

analysisAn of absence due sickness showed thatto every year
roughly 35 of insured had absence duepercent topersons no
sickness and 60 took fewer than days90 offpercent per year.
Therefore, 5 had than days off90 Roughlypercent more per year.
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accounted for half the total insuranceof the insured people2 percent
costs.

substantial increase thebelow shows that thereTable 1 was a
of absence dueof disability pensions and ongoingnumber tocases

the number ofsickness lasting longer than 1980Inone year. cases
this figure had risen 352,000 andtotalled 312,000. 1985By to

therefore, increasereached peak There1994 458,000.at was, ana
dueof period. absence146,000 14-year Long tocases over a

big problem.sickness, including disability pension, thus thewas
both the number of instances ofbe from the table thatcan seen

long-term sickness the number of disability pensions/temporaryand
Thedisability pensions increased considerably during the 1980s.

number of sickness reached peak with total of1991cases a a
76,000. Disability pensions continued butto grow were compensa-
ted for the later by fall the number of of sicknessyears a cases
benefit. Since there has been stagnation and certain1992 a a
reduction of sickness.long-termcases

Table Number of of sickness benefit lasting longer than l andyearcases
on-going disability pensions/temporary disability pensions

Sickness Disability Total ChangeYear
Benefits Pension

1980 19 000 292 000 311 000

1985 30 000 323 000 353 000 +42 000

1990 75 000 361 000 436 000 +83 000

1991 76 000 367 000 443 000 7 000+

1992 71 000 383 O00 454 000 +11 000

1993 53 000 402 000 455 000 0001+

1994 47 000 411 000 458 000 3 000+

1995 45 000 410 000 455 000 3-

Source: SocialNational Insurance Board
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Work—related injuries2.2

The number of work-related injuries also substantially duringrose
Table below shows thatthe l980s. 2 187,000 reportedcases were

the number of reported reached peakin 1980. In 1988 atcases a
Since that time there has been steady reduction and260,000. a

the figure The increase1995 118,000. 1993 temporarywas was
and brought about by changes the regulatory system.was

2: Number of reported of work-related injuriesTable cases

NumberYear

1871980 000
218 0001985

1988 260 000
223 0001990

1992 156 000
232 0001993

1994 133 000
1995 118 000

National SocialSource: BoardInsurance

2.3 Absence due sickness increasedto

most among women

of absence dueCases sickness the level forto atwere same men as
for 1983. Since that time and the increase has1992,towomen up
been for than for specifically,Moregreater women men. was

long-term sicknesseswomens and disability pensions where the
increase The for the increase womensgreater.was reasons
absences from work due sickness during the 1980s mainly beto can
attributed substantial growth the and intensity ofto ratea
womens participation work.
Since 1992, however, of absencewomens due sicknesstocases
have decreased than mens. work-related illnesses,For thesemore

but dominatedwere as common among women as among men, men
when work-related accidents.tocame
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Diagnoses2.4

individuals the sick listfor puttingdistribution of diagnosesThe on
respiratorythe length of sickness. Uppervaries, depending tracton

periods sick list.short thedominated the diagnoses forinfections on
and for disabilityof sickness allowanceinstanceslongerFor

problems with thedisability pensionpension/temporary cases,
musculo-skeletalof thenecks and othershoulders, systemparts were

aroundof the 1980s 50%.amounted the endpredominant and toat
trend the begin-around Theaccounted for 15%.Mental illness at

diagnoses continuethe latterthat bothning of the 1990s to
increase.

developmentCost2.5

anddue sicknessof absenceof the developmentA toconsequence
considerably.work-related injury that insurance costs rosewas

billion SEK in 1980that from 60.7Table below shows3 costs rose
andfollowed by reductionThisbillion SEK 1990.88.9to awas

substantialbillion Theamounted SEK.1995 63.7tocosts
resulted chiefly from theandreduction between 1990 1992costs

of days 1992.of sick-pay period 14 1st Januaryintroduction ona

for work-related injurybenefit, compensationTable 3: Costs for sickness
disability pensionand disability pension/temporary

1995 price Billion SEKlevel

1994 19951980 1990 1992

19.4 19.5Sickness benefit 32.2 42.9 22.0

13.2 8.4 6.8Work injury 3.2 12.5
compensation

Disability pension/ 35.93 38.1 37.425.3 33.5
disabilitytemporary

pension

Total 65.6 63.760.7 88.9 71.1

Source: National Social BoardInsurance
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and2.6 explanationsReasons

Compared with other countries Sweden has had high labourmany a
market participation for long time. The boom of the 1980srate a

demandthat for labour high and the participationmeant ratewas
increased further. Above all, participationwomens and workrate
intensity increased considerably. offered jobsWomen mostlywere
in child of the elderly healthand but they also wentcare, care care,
into industry. The employment situation led whichto groups, pre-
viously had had problems breaking into the labour market, being
given the chance work.to

The developments during the 1980s also characterised bywere a
change in practice with regard both long-term illnesses and theto

of injuries.work—related decision of theA Nationalassessment
Social Insurance Supreme Court opened the for longer periodsway
of sickness benefit. Through special sickness benefit alternative,a
formerly stringent limits of around 1 years compensation for-

of rehabilitation could be extended much longertopurposes pe--
riods. The development of practice within the of —work-relatedarea
injury widened the application of the of work—related injuryconcept
and thereby probably of the for the increase inwas one causes
reported The compensation level sickness benefit insuran-cases.

increased 1 December 1987 100% the waiting daytoce was on as
abolished.was
the beginningAt of the 1990s Sweden entered recession. Duringa

the 1991 fell1993 GNP by of 1.3%years an average per year.—
Falling growth, high unemployment, large budget deficits and
reduced consumption of the problems of the 1990s. Apartsare
record number of people became unemployed. theIn ofautumn
1993, 8.4% of the labour force openly unemployed and 5.2%was
took political labour market Weaker didpart measures. groups

survive the labour market.not on
The social insurance financed 85% by contributions and 15%was

by The development that the proportion oftaxes. meant unem-
ployed fell and thus the financial base for the insurance also
deteriorated due lower from contributions. theAtto revenues same
time, the demands for cutting increased order reduce thecost to

budget deficit.state
the beginning ofAt the 1990s number of changes madea were

sickness and work—related injury insurance. The aim to stopwas
long-term absence due sickness by reducing the level ofto compen-
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sation after the sick list. A number of changes theone year on
regulations relating work-related injuries otherto meant, among
things, that the right sickness benefit due work-related injuryto to
ceased and the of work-related injury narrowed down.concept was
Compensation levels reduced. The changes recordedwere are
Tble below.4

CompensationTable 4: levels for sickness benefit sickand incl.pay
supplementary benefit from collective agreements.
Percentage of income based sickness benefitor pay on

ofDay 1990 9103 9201 9304 9307 9601
sickness period

1 100 75 75 0 0 0

2-3 100 75 75 75 75 85

4- 14 100 90 90 90 90 85

15-90 100 90 90 90 90 85

91-365 95 90 90 80 80 75

366- 95 90 90 70/8080 75

Source: The Commission of Sickness and Work-Injury SOU 1994:72 and The
National Social BoardInsurance

Sick introduced January 1992. Employers obligedpay was were
compensation during the first days of14 sickness period.to pay a

theAt time rehabilitation allowance introduced. Thissame a was
that for rehabilitation geared ones working life, supple-tomeans a

of 10 be paid the sickness benefit insurance,ment ie.percent can
after the sick period.pay

AprilIn 1993 waiting day reintroduced sickness anda was
work-related injury insurance. In July of the thesame year compen-
sation level the sickness benefit insurance lowered 70towas

after 365 days.percent
In January 1996 uniform level of 75 introduced frompercenta was

and including day During the spring of 1996 decision takena was
in principle raise the level of compensationto 80 andto percent to
extend the sick period four weeks from and including theto 1stpay
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sicknessfor the rightthe criteriaOctober 19951997. In toJanuary
criteria.medicalnarrowed downbenefit towere

co-ordinationtheinsurancework-related injuryofWithin the area
work-related injury insuranceandthe sicknessperiod between was

injurywork-relatedofThedays.from 180extended 90 conceptto
sicknessthe rightJuly 19931993. Intightened January toupwas

Compensationprinciple.ceasedwork-related injuryforbenefit
the formonly paidwork injurydueof incomefor loss to now

annuities.disabilityof
retirement dueearlyreceiveopportunitytheOctober 1991In to

abolished.marketsolely labourto wasreasons
ofroleThetook place.institutional changesofnumberFinally, a

makingthe decisionrepresentativeselectedthe process was
thethatrehabilitationtowardseffortsstrengthened. The meant

rehabilitationroletookofficessocial insurance asnewon a
This broughtof the 1990s.beginningtheco-coordinators at

andworkplacegeared theworkingmethod ofdemands for toa
medicalwith the Labour Inspectorate,co-operationstronger care,

socialand theLife FundWorkingtheemployment services,
services.

middle of 1990theoperationFund started itsWorking LifeThe
The taskdisposal.itsaround billion SEKtime had 15and that atat
workingrelating theactiveFundof the toto support measureswas

fiveof aboutperiodrehabilitationandenvironment yearsover a
of thethisworkplaces, andthrough subsidies parttoto assee
ofproductivity theandefficiencyof operation,development the

July 1995.ceasedFunds operation 1stTheworkplace. on
beenhavehealthsubsidiesthatNow tostate carecompany

economicconsiderableencounteredthis hasabolished, sector
hasthat theThis hasproblems in notsectormeantrecent years.

regardwithused existthatthe expectationsable livebeen tototo up
working environmenttheinfor preventiveto support asmeasures

rehabilitation.activeearly andwell as



SOU 19962113 Summary 675

The Commission for Sickness

and Work Injury

The creation of the Commission for Sickness and Work Injury must
be against the background of the developments during theseen
1980s and The1990s. developments had created large deficitscost
both sickness and work-related injury insurance. The forcosts
disability pensions constantly the increase. theAtwere on same
time the national deteriorated dramatically and the stateeconomy
budget deficit turned into huge problem. the ofIn 1992autumna
Sweden exposed number of economic crisis situations.towas a
Through collaboration between the then non—socialist governmenta
and the social democratic opposition, crisis packagestwo were
devised. One of these recommended that sickness and work-related
injury insurance be frommoved the budget and that thestate
responsibility be transferred the social The ideato partners. towas
find another form of finance and thereby quickly improve the state
budget balance by around billion45 SEK.

This proposal into effect but instead, the end ofput atwas never
the1993, Commission for Sickness and Work Injury appointed.was

briefIts from:to startwas

the individuals need for well—functioning insurancea—
the need for balance the national economy—
the requirement that the insurances should be economically—
accounted for outside the budget and that deficits shouldstate no
be allowed to occur

and examine the following three alternatives

transfer of the insurance the socialto partners—
development of the existing forms with public social insurance—
offices
compulsory insurance be administered by competing companiesto—

The work should include sickness and work-related injury insurance
and check whether disability pensions/temporary disability pensions
and parental allowance should be of the insurancetemporary part
system.
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politicalrepresentatives from theofconsistedCommissionThe ten
socialrepresentatives from theand sixparties government

non-partisan chairperson.andpartners a
half, period fullandworked for aboutCommissionThe aaa year

Sweden.of political changes
the Socialvictory forrepresentedSeptember 1994electionThe a

The turbulenceresult.formed thewhoDemocrats government as a
Commissions work. Theof thelife influenced thepolitical pace

decisions. During thefar-reachingdid takeCommission not any
transform thedecidedof thespring 1995 togovernmentnew

directives. Thecommittee withparliamentaryCommission to newa
and Work Injury.for Sicknessthe Committeecalledcommittee was

SicknessforCommitteeThe

Work Injuryand

Work Injuryfor Sickness andCommissiontheApril 1995In was
transformedCommission therebyThedirectives.given towasnew

representatives from thewithCommitteeParliamentary tena
representativeschairperson. Theapoliticalparties andpolitical an

the Commit-the role of advisorsgivensocialof the topartners were
for Sickness andthe CommitteecalledCommitteeThetee. was

and submitanalysebriefThe CommitteesInjury.Work towas
ofprotection for lossofformulation insuranceproposals for the

brief alsoill-health. Itsshort and long-termcaused byincome
effortsrehabilitationproposals howformulation ofincluded the on

for preventiveforcesthe motiveorganised and howshould be
strengthened.could bemeasures

and Work Injuryfor SicknessCommitteework of theThe tocame
ActiveGeneral and Insuran-when the Aend 1996June reportan

submitted19962113Rehabilitation SOUfor Sickness and wasce
includeof theminister for social insurance. Somethe reportpartsto

constitutionalforproposalssupplemented byproposalsconcrete
of policy.relatingproposalsOther containchanges. to mattersparts

for theproposalsof the CommitteesrecordThe following a
general and activeofand financingestablishment, content a

supplementa-rehabilitation and also howfor sickness andinsurance
work-related injury.formulated forprotection might bery
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forinsuranceand activegeneralA

rehabilitationandsickness

objectivesScale and5.1

formulatedshould belawthatproposalCommitteesThe newa
rehabilitation.andfor sicknessinsuranceand activefor generala

clarifyingparagraphprominentintroducedshould beThe law a
proposed thatof the insurance.objectivesscale, aims andthe

irrespectivecompensation,ofshould allthe insurance casescover
impairedwork has beencapacityduration, where theof and tocause

functional impediments.result of sickness, injury oras a

The of the insuranceaims are:

for loss of incomeprovide compensationto-
insuredcapacity of thethe workingactivelystrive to restoreto-

assist preventiveto measures—

efficiency:fairness andThe of theaim insurance

should be givencompensationThe for fairness thatneed onmeans
shouldinsuranceinsured people. Thethe allterms to coversame

faimessThe need forresident Sweden.of working ageeveryone
include largeprotection shouldthe insurancealso that ameans

of beingdifferent riskswithof equality among groupsmeasure
strengthenedforjusticeill-health. The preconditionsstruck by are

uniformity andof objectivity,through the application of principles
of rights.security

for long-termpreconditionEfficiency publicin insurance a
There therefore, bemaintenance of welfare the community. must,

for theopportunities for controlling and limiting community costs
ofrestoration of the working capacityinsurance. assisting theBy

shortened. supportingthe insured, compensation periods be Bycan
influx be reduced.preventive the the insurancetomeasures, can

Efficiency achieved by operation planned,also running the a
goal-oriented and by having follow-up and evaluation.way
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Efficiency be increased through better collaboration between thecan
authorities involved.

The aforementioned prominent paragraph also highlights the key
role of the administration and makes certain demands Theupon
relations between the sickness insurance, its administration and the
insured be built mutual and confidence. Thesemust truston
relations also affect the legitimacy of the insurance. establishingBy
principles of responsibility, self-determination and integrity in
sickness insurance, the insurance fosters of forrespecta sense
people and belief the individuals capabilities. the opinionInown
of the Committee, this will place demands the administra-greater on
tion. The ability take overall view and understand aboutto an
connection, correlation and co-operation becomes all the more
important. The level of expertise and working methods of the
administration be developed and professional attitudemust a more
created. The organisation be made, much largermust to extent,a
goal and result-oriented.

5.2 Preventive andmeasures
rehabilitation

The Committee places importance the insurance stimulatinggreat on
preventive and also early and active efforts towardsmeasures
rehabilitation. The vital role of the principle of work stressed and
the role of the insurance and the insurance administration theat
workplace clarified. numberA of proposals have been made to
strengthen further the role which the employer already has in
relation the working environment and rehabilitation.to

As regards the employers role and responsibility, proposed
that the employer should, within four weeks, have made early

with the employee, examined the need forcontact rehabilitation
and, where made with the socialcontactmeasures necessary,

insurance office.
A proposal Parliament spring 1996 thatgovernment theto means

sick-pay period, currently weeks, should be extended fourtwo to
weeks from and including the 1st January 1997. Cases of sickness
lasting longer than four weeks should be registered by the employer

the social insurance office for ofat sickness benefit. Thispayment
registration of of ongoing sickness, which the employer shouldcases
register the social insurance office after fourat weeks, should
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takenrehabilitationof thedocumentationbasiccontain measures
weeksfourafterresponsibilityThe employersplanned.and/or

theforneededtheshouldhethat out measurescarrymeans
thethatwork andhisremainablebeemployee attoto returnto or

informedregularlyofficesocial insurancetheshould keepemployer
carriedbeingworkrehabilitationthe out.of how

rehabilitationtheresponsibilityeconomicemployersFinally, the
for theshould partlyemployerspecified. Thework measurespay

of theproportionreasonablepartly bearandworkplacethetaken at a
proposedworkplace.thetaken outsidetheforcosts measures

provideopportunitythegivenoffice beinsurance tosocialthat the
buildwishingcompaniessmallforassistance tofinancial up

andpreventiveofimplementationfor the measuresprogrammes
life.workinggeared therehabilitation tomeasures

theaccounting andstaff-economicfeelsalso thatCommitteeThe
influenceessentialratiosstaff-economic business toof areuse

theattentiongiveadministrations toandcompanies to proper
Discussionsstaffof differenteconomic measures.consequences

suchincludingviewwiththerefore be carriedshould toout a
economicimposedofficial requirementstheininformation on

accounting.
responsibility fortheoffice hassocial insurancetheAt present

rehabilitation.individualof theof rightsthesupervision torespect
situation,theoffice has, however,insurancesocial currentThe no

Theemployer.negligentagainstfor sanctionsopportunities a
thesupervisingforresponsibilitythethatCommittee proposes

the Labour Inspectorate,transferredberehabilitationindividuals to
workingsupervising theforresponsibilitythealready haswhich

workplacetheadaptobligationemployersand theenvironment to
opportunities fortheThatindividual.of theneedstheto way,

workingthelegislationtheexistwhich alreadysanctions on
rehabilitation of thethewith regardbe usedalsoenvironment tocan

individual.
unemployed, thewhosick-listed peopleofquestiontheOn are

employmentthecollaboration betweenbelieves thatCommittee
strengthened.beoffice needsthe social insuranceservices and to

roleservices be giventhe employmentproposed thattherefore a
peopleunemployedsick-listedforrehabilitation workthein

employees.ofhaveemployersthe whichequivalent respectto one
strengthened byresponsibilityandindividuals roleThe are

striveshould activelyindividualthat theemphasising in the law to
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deal with his health problems early and begin early and activeto
rehabilitation thisIn connection, also proposed thatmeasures.

standard of 40 SEK day be payable compensation fora sum per as
for rehabilitation geared the working life.costs to

Finally, this section deals with questions the employers obliga-on
tion work-related injuries and how the communityto shouldreport
receive information short-term absences due sickness, i.e.toon
below the sick-pay period of four weeks.

5.3 Co-ordinated rehabilitation for
vulnerable groups

In decreased working capacity caused by mixturemany cases, a
of medical, psychological, social and labour-market-related
problems. The interrelationship between the different ofsystems
compensation therefore especially important. A clearer definition
of social insurance lead increased need for labour-markettomay an
policy, unemployment insurance and supplementary benefit. theAs
demarcation between different branches of insurance becomes
clearer, important maintain overall view of the indivi-toso an
duals situation and for the regulatory work togethersystems to to
foster rehabilitation geared working life.to

The Committee maintains that there already people who findare
themselves the between the social insurance office, thezone
employment office/Labour Market Institute and the social services.
These be unemployed people the sick-list, people withmay on
functional impediments/work handicaps, handicapped people,young
mentally disturbed people and people with psychosocial ill-health.
The Committee believes that there danger of future growthgreata

the number of people the border between differentzone
of compensation. Increased psychosocialsystems problems, the

paring down of sickness insurance solely medical criteria andto
limited periods of compensation unemployment insurance allcan
contribute such development.to a

This increased the of supplementa-systemmay mean pressure on
benefit and transfer of the local authorities.costs tory a

To help these vulnerabletry to and such transferpreventgroups a
of the Committee thatcosts, the social insurance office, theproposes
employment services and the local authority be able developto a
financial collaboration local level for the planningat and imple-a
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and othermentation of rehabilitation preparatorymeasuresmeasures
social insuranceThethese especially vulnerablework forto groups.

threelocal authorityemployment office and theoffice, the are
administratorslocal level and whichinstitutions which exist at area

Throughdifferent offer peoplewhich,of support.at stages,systems
freer thanfinancial collaboration,close, flexible and naturea

effectiveshould be possiblecurrently the createto moreacase,
collabo-these three authoritiesoperation. proposed that enter a

annualaccording which,local level,rative toagreement at anona
basis:several years’or

accordingquantify the size of thethey chart and totarget group—
L.E.A.

for and alsoneedthey estimate the supportresource—
employmentrehabilitation and measures

authorityof the total eachdecide what proportionthey costson—
financeshould

and organisation fordecide forms ofthey managementon—
shouldoperation behow the run.

collaborative there should be muchvital that in the work as
possible the disposal of that thefreedom soas over resources

for implemented.effective each individual bemost canmeasure case

Collaboration with the5.4

health service

work-relatedBoth the existing insurance for sickness,arrangements
general and active sicknessinjury and disability pensions and new,a

service. Theinsurance need close collaboration with the healtha
documentation orderinsurance administration needs basic to

for thismake decisions the right compensation. The basistoon
of sickness,that working capacity should be impaired resultas a

injury fimctional impediment. The basic documentation consistsor
large of certificates from the health service.andto extent reportsa

addition this, the health service vital player the work ofIn to a
rehabilitation. Effective and medical rehabilitationtreatmentcare,
efforts important complements rehabilitation gearedtoare measures

the working life.to
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the its view the needAgainst this background, Committee states on
administration and thefor co-operation between the insurancestrong

collaboration issueshealth service. Organisational and financial are
Committee the im-handled. addition this, theboth In to stresses

experience of healthof utilising the expertise andportance company
therefore needed between the healthcollaborationGreatercare.

office.social insuranceservice, health and thecarecompany
that thethis collaboration the CommitteestrengthenT0 proposes

boost thesocial insurance offices be allowed toto use resources
for themedical service financially that importantareareas

be ableinsurance. further that the insurance to compen-proposes
certificates and thethe medical authorities for certain reportssate

the for private doctors at present.same way as case
medicinethat the subject of insuranceThe Committee also proposes

doctors who,form of doctors‘ basic training and that allshould part
certificates andtheir professional capacity, issuein reports to

undergo training insuranceinsurance regular basis, shouldaon
organised social insurance offices.medicine by the

benefitThe right5.5 to

pension andThe right sickness benefit, disability temporaryto
pension existence of sickness and decrea-disability based theon

defined thesed working capacity. The sicknessterm not
for sicknesssickness insurance law. the application of insuranceIn

therefore seekbenefit and disability pensions, needs supporttoone
the the practice that haslegislative material relating the law andto

thusdeveloped the definition of the sicknessin The termarea.
sickness according themade by reference what considered toto

judgmentsunderstanding of medical science. Therefore,current on
withoutbenefit the advances of sciencethe right be adaptedto tocan

how-changed. Since October 1995,the regulations needing beto
determi-clarification the legislation.has taken place Inever, a

sickness benefit,ning whether sickness exists relation to no
social andshould taken of labour market, economic,beaccount

Work Injuryother similar factors. The Committee for Sickness and
proposed its interim that equivalent rulesSOU 1995: 149report
should also apply assessing disability pension andthe right to

disability pension.temporary
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been thehascapacity,workingthe reductionregardsAs case
madeinitially beshouldthatOctober 1995since assessment

suitable workothernormal workinsuredstherelation toto someor
unableinsuredIf thethe employer.temporarily byoffered to

of workingthealternatives,of theseeither assessmenttwomanage
market.labourtheother workrelationmadecapacity to openon

tighteneffortshave beentherefore, thereDuring torecent upyears,
work-relatedsickness andof bothinterpretation of thethe concepts

injury.

in theincomebenefit basedSickness5.6 on

perspectivemedium-termshort and

forthe basisshould formincomesquestion of whichtheOn
medium-termandbenefit shortof sicknesscalculation perspec-a

1995:149interim SOUCommittee itsthetive, tworeportgave
in-basedcalculation.methods of Onealternative currentonwas

short andByhistorical incomethe otherand concept.come on a
aroundthe Committeemedium-term perspective to onemeans up
analysis ofgives furtherthe Committeethe finalIn reportyear.

thatconclusionCommitteesmodels. Thedifferent calculation a
dealwould involvewith historical income greatconceptsystem aa

marketlabourrecently entered thefor who haveof problems people
Theincomes.irregularworkand for those who have temporary or

be basedtherefore, calculationthatCommittee currentonproposes,
decreasesincreasesdisregardincome and that should temporary or

of income.
for theregulationsCommittee alsoThe newproposes

Thebased income.benefitsicknessself-employed persons onas
comparativeconcerningregulationshas found that theCommittee

debt burdenlargeopportunity where thereand theincome toa ——
the legal,higher thanfor calculation anotherthe basis amountatset

of theremoved in viewshould beincome, current taxnettax
whichspecialthefurther proposed thatregulations. treatment

businesspeople whoseself-employedcurrently exists for a
conditions, shouldof changed incomethe objectbuilding stage or

basic levelincludingreplaced bycancelled andbe system aa
allowance.cash unemploymentequivalent todaysto
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5.7 Monthly compensation

Monthly compensation the form of compensation which should be
payable instead of todays disability pension and disabili-temporary

pension. The Committee begins by pointing that basic aimout a
of public sickness insurance that- from giving economicapart
security should actively help the insured work.return toperson—
The insurance should stimulate preventive and activemeasures
rehabilitation The basic idea that, unless themeasures. person
gravely ill seriously injured, should passively theor no one go on
sick list. expected that there should be form of regularsome

and rehabilitation. Thetreatment basedcare, measures are on a
and rehabilitation plan drawn jointly bytreatment the insured, theup

social insurance office, the employer and other parties involved.
This approach applies irrespective of the form of compensation.
This active approach and rehabilitation shouldto betreatment
characteristic of the administrations of working both during theway
period of sickness benefit and periods with monthly compensation.

With this approach the form of benefit dependent thenot upon
and rehabilitation situation. Thetreatment transition from sickness

benefit monthly allowance therefore only questionto of usinga a
historical income instead of income the basis forconcept current as
calculating the size of the benefit.

Starting from these points, the Committee that when,proposes
during period of days,450 has had periods of sicknessa a person
covering total of 365 days, there should be transition froma a
sickness benefit monthly allowance. The calculationto of the
monthly allowance should, according the basic rule, be basedto on
the income from work during four of the last six Theaverage years.

with the highest income and the with the lowest incomeyear year
will be taken into consideration. shouldnot also be possible for
the monthly allowance be given following special application.to
The compensation level should be 65 There should also bepercent.

guaranteed level equivalent of amount‘.2.1 the basic The lowesttoa
limit for receiving monthly benefit should be l8 old.age years

An by the Swedishamount set geared the price index andgovernment, to
used for national security being representative of adult livingpurposes as
requirements.
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work-related injuryforInsurance5.8

theand,publicinjurywork-related presentfor atInsurance ona
work-Theinsurance.primaryprotection, termof incomequestion a

accidentstravelaccidents,andgeneralrelated injury coversonea
whenJuly 1993changed 1stTheillnesses.and work term onwas

directedbeenhasCommittee toThe notnarrowed down. re-was
injury.work-relatedthechangesand termevaluate topropose

insurancegeneral sicknessdirectives,CommitteestheAccording to
injury.work-relatedforprotectionprovidealsoshould

theresufficientconsidered behowever,protection toThis sonot,
work-forinsurancecompulsorysupplementary,bealsoshould a

CommitteeThecontributions.employerfinanced byrelated injury
throughinjuredthegivenbecompensationthat to personproposes

injuryworkbenefit fromof sicknessformwork theaccident atan
thesupplementingadditional insurancewhichinsurance, an

should be 90periodco-ordinationTheinsurance.sicknessgeneral
general insurance,thebenefit fromsicknesswith theTogetherdays.

of theequivalent 98should be percentcompensation level tothe
Committee alsoTheincome.relatedwhichbenefitsickness to

for work-annuitydisabilitythe rightwhichtimetheclarifies toat
forproposalsubmitseffect, andintorelated injury a newacomes

annuitythe rightconcerningregulationsof the toformulation an
changinggrounds forfindsCommitteeTherehabilitation.during no

futuretheshouldthese,accidentstravel too,the position soon
forproposalTherecompensation.rightforbasisform the to noa

illnesses.work-relatedofquestionthechange ona

supplementaryforFrameworks5.9

insurance

frombenefittotalthethatwhichrulethere statesAt present a
basedinsurancesupplementary arrangementsandgeneral insurance
of theexceed 90collective percent termsnotagreement mayon a
officesocial insurancethehappens,If thislevel.compensation

generalthefrombenefitsicknessthereduceshould amount
whetherexaminingofthe taskhas hadCommitteeTheinsurance.

thehasthewhetherandshould remainrule statereductionthis
insuranceprivateforsetting frameworksforopportunities arrange-

setting frame-ofideatheCommittee rejectsThewell.ments as
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works for benefit which be provided from private insurancecan
arrangements.

Nevertheless, the reduction rule relating allowances basedto on
collective retained. also proposed thatagreements the social

be given the opportunitypartners regardingto enter agreements
supplementary allowances after the 90th day of sickness. The
overall level of benefit should however, currently thenot, as case,
be allowed exceed 90to percent.

5.10 Cost development, finance and
economic accounting

fromStarting prognosis carried by the Nationalcost Socialouta
Insurance Board, the Committee has made collective assessmenta
of developments and including thecost 2000. Thetoup year
Committee has taken into consideration the effects of the Committe-
es proposals the interim SOU 1995:149 and also thereport
proposals the final SOU 1996: 13. Also included thereport are
estimated effects of the decisiongovernments reformed old-ageon a
pension sick-pay period extendedsystem, four weeks andtoa a
compensation level raised from 75 80 of sicknessto percent tenns
benefit insurance. The development shown table below.cost 4

be from this that the insurance compared with thecan costs,seen
prognosis of the National Social Insurance Board, expected toare
decrease by 7,000 SEK, which equivalent least 1 l ofto at percent
the insurance costs.
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relatingdevelopmenttotalof the costComprehensive assessmentTable 5:
andpensiondisabilitycompensation,injuryworkbenefit,sicknessto

level1995 priceSEKMillionpensiondisabilitytemporary

200019991998199719961995Year

620006090060300602006090063700BoardNat ins
prognosis

Effect due to

-4700-4000-3300-2200Committees-
interim report

-2300300-400500final +Committees-
report

550005560056600585006090063700Total

Reformed- +9400+9300+92009200+pension system

-1700-1700-17001700periodsick-payExtended -

+1400+1400+1400level raisedCompensation
from 80%75 to

641006460065500660006090063700Total

alternatives,threegivesCommitteethefinancing,ofquestiontheOn
million SEK.around 12,000offinancingincludeofwhichall taxa

whopeopleforoffinancingthetowardsdirected costsThis are
firstThemarket.labourtheestablishedbeenhave notnot onor

alone.contributionsemployerthroughfinancinginvolvesalternative
theonly. IncontributionspersonalgeneralinvolvessecondThe

bothbyequalfinancedthe insurance partsalternativethird
thenoted thatalso bemightcontributions.personalandemployer
andbenefitsforceilingproposed that thehasCommittee present

raisedbebasicof theofcontributions 7.5personal amountgeneral
entirelyremovedandbenefitsregardsbasicof the10.0 amountto as

contributions.personalof generalrespect
control, theforthe needdiscussionfrom costStarting ona

ofaccountingeconomicmodels fordifferentconsidersCommittee
proposal forleadCommittees viewsThethe insurance. to moreaa
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independent accounting model, which does with thenot,one as
lie within the frameworkcurrent ofsystem, the budget.state

Instead, the Committee unified accounting model whichproposes a
gives clear information the economic results of the insurance.on
The model contains fund which linked the budget.to statea
should be possible for profit be invested by responsibleto a
organisation and, the of deficit, loan taken with theevent outa a
National Debt Office the capital market.or on

5.11 Control, and demandsmanagement
administrationon

The Committees proposal for independent accounting modela more
followed by proposal for independent insuranceup a a more

administration. Developments the social insurance offices have,
during the 1980s and 1990s, been largely characterised by decentra-
lization the handling of delegation of responsibility andcases,

of authority, increased economic responsibility,powers management
of and results, and strengtheningtargets of the influence ofa
representatives. The Committees proposal for generala new,
sickness insurance continued development of activemeans a
insurance with decentralized handling and regional/ local responsibi-
lity and of authority. Within the framework ofpowers greater
control of and results, the administrationtargets be given widermust
frameworks and but also increasedgreater responsibilitypowers an
for results relation peoples rehabilitation andto the ofcosts
insurance. The demands the administration and itsupon manage-

will increase. Establishingment this regional and local levelat a
will become increasingly important. requires, the view of the
Committee, insurance administration independent of thean more

and guided by powerfullystate influential elected representatives.
The Committee looks the demands the administration threeat on

perspectives, namely individual, workplace and community.
Questions handled within the framework of each perspectiveare on
operational goals, work organization, expertise and ofpowers
authority. The Committee also its view the need for goalstates on a
and result-oriented organization and submits proposal thea on
financing of active of prevention and rehabilitation. Themeasures
Committee also feels that the and relevantgovernment powers
authorities and organizations should take raise levels oftomeasures
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efficiency and of rehabilitation gearedexpertise, status respect to
life. Initiatives research and development leadthe working may

of working capacityformation of theory thethe assessmentto a on
the working life. This welland rehabilitation geared turnto may

offor the development working methods,good basiscreate a
theexpertise and training toetccustomer programmes ensure

life.of rehabilitation services geared the workingquality to

Committees proposals fromThe5.12

the perspectivewoman man—

fromFinally, the Committee views its proposals the woman man-
perspective. be said, this connection, that theremay are some
proposals which favour and which favour Thewomen some men.

effectoverall will largely depend the impact the proposals foron
preventive and rehabilitation of the individual will have.measures
If these have powerful impact, the overall effect of themeasures a
Committees proposals will be favourable to women.
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